
                    ЦЕНТЪР НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗГРАД 
 

                                         Non-Government Organization - Center Razgrad 
 

Bulgaria, Razgrad 7200, 72 Kniaz Boris Str., POBox 237, tel: +359 (84) 661694  fax: +359 (84) 660668 
E-mail: bafe@razgrad.spnet.net 

 

 
УВЕЛИЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОДКРЕПА  
ЗА ДЕЙСТВИЯТА НА ПОЛИЦИЯТА В РАЗГРАД 

 
 

ЯНУАРИ – АВГУСТ 2000 Г. 
 
 

При реализацията на проект “Увеличаване на обществената подкрепа за действията на 
полицията в Разград” се стремихме да създадем условия на полицейските служители за по-
добро запознаване с особеностите на общуването между хора от различни култури.  

Целта на проекта “Увеличаване на обществената подкрепа за действията на 
полицията в Разград” е подобряване и укрепване общественото възприемане на 
полицейската институция и повишаване на ефективността на действията на полицията, 
засилване на гражданския контрол върху  действията на полицията, осигуряване на  
прозрачност и информиране на обществото.  

 
Резултати:  
- Проведохме проучване на общественото мнение чрез анкети, фокус-групи с 

журналисти, НПО, местни власти, предприемачи, млади хора. Общественото 
мнение не е изцяло хомогенно по отношение на обществения образ и 
ефективността на полицията. Независимо от общата положителна тенденция 
съществува и известно недоволство и недоверие към полицейската институция в 
Разград. Като основни причини за такова недоверие се изтъкват някои слабости в 
кадровата и организационна политика на РДВР, както и дефицити по отношение на 
ефективността на действията. 

- Разкрихме постоянни приемни за срещи на граждани с полицейски служители в 
различни райони на област Разград - гр. Лозница, гр. Кубрат, гр. Завет, гр. Цар 
Калоян. Приемните са посетени от над 600 души. 

- За първи път чрез програма за обучение бе повишена квалификацията на 
полицейски служители. В три семинара участваха около 30 офицери и сержанти. 
Подобриха се комуникационните способности на полицейските служители в 
отношенията им с представителите на етническите групи. 

- Организирахме Обществен форум за представяне на опита и обсъждане на 
предложения за промени в системата за обществена/външна комуникация на РДВР. 

- Участвахме  в Областния съвет за противодействие на престъпността към Областна 
администрация на област Разград. Предоставяхме становища и правихме 
предложения за подобряване работата на полицията. 

- Издадохме Информационен бюлетин, който включва цялата информация по 
реализацията на проекта:  

- Предоставяхме безплатна информация за различните местни инициативи в областта 
на обществения ред и сигурността; 

- Излъчихме предавания, свързани с дейността на полицията -  пресконференции, 
интервюта, репортажи. 
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