
Как започна историята ... 
 
Идеята за формиране и изпълнение на проекта, възникна след проучване на 

общественото мнение, което установи, че в местното общество има 
информационен дефицит - липсва достатъчно информация за действията на 
правителството, регионалните и местните власти. В частност това се отнася и до 
дейността на полицията, която не е отразена с достатъчна широта и 
прозрачност.  

Гражданите и гражданските сдружения не демонстрират своята подкрепа за 
действията на управляващите - липсва мотивация за активизиране на гражданското 
участие. Средствата за масова информация изпитват сериозна необходимост от 
достоверна информация и достъп до информация.  

Не е установено трайно сътрудничество между държавата, местните власти, 
регионалните власти, гражданите, медиите и бизнессредите. В малките общини и 
населени места (без Разград и Исперих) няма средства за информация.  

Гражданите нямат възможност да се информират за местните и регионални 
проблеми. Въпреки сравнително спокойната обстановка и ниския ръст на 
престъпления в областта полицията няма широка обществена подкрепа за своите 
действия. Местните и регионални власти, както и средствата за информация не 
разполагат с модерно информационно оборудване - средства за комуникация.  

Няма изградена система за комуникация между местните, регионалните власти, 
медиите, гражданските сдружения и бизнессредите. Предвид спецификата на 
областта, имаше нужда да се създадат условия на полицейските служители за по-
добро запознаване с особеностите на общуването между хора от различни култури.  

Полицията трябва да гарантира, че справедливото третиране на гражданите 
няма да бъде възпрепятствано от предразсъдъци и етноцентризъм и че към 
малцинствените общности ще се проявява същото разбиране както към 
мнозинствените групи. Всички полицейски служби са изправени пред това 
относително ново предизвикателство, произтичащо от превръщането на Европа от 
моноетническо в мултиетническо общество. 

Започването на проекта "Увеличаване на обществената подкрепа за действията 
на полицията в Разград" беше отразено  в средствата за иформация - в. Гледища - 
"Нов проект за РДВР" /14.02.2000г. /, в. 24 часа "Сдружение си учредиха полицай 
от РДВР" – Разград /15.02.2000г./,  в. Стандарт - "Граждански контрол над 
полицията" /24.02.2000г. /  

 


