
 
Проект "Заедно Решаваме" 

Доклад от проведена работна среща 
10.10.2001 г. 

 
На 10 октомври 2001 г. в офиса на Центъра на неправителствените организаци в Разград се проведе първа работна 

среща по проекта “Заедно решаваме”. Срещата бе обявена в местните средства за масова информация два дни преди 
откриването й. 

Участваха: Садък Алчев – главен секретар на областна администрация,  Даут Осман - заместник-кмет на община 
Разград, Радослав Иванов - директор на РДВР, Деко Найденов - говорител на РДВР, Росица Мичева - психолог в РДВР, 
Божидар Божков – РДВР, Бисер Маринов - експерт по етнически и демографски въпроси в областната администрация, 
Периха Акифова - Ръководител на ОССП, Величка Николова и Мергюл Салиева - социални работници, Петър Петров -  
шофьор на такси, Димитър Петров – Сдружение “Аменса Прала”, Юлка Бойкова – БСЧИГП, Иваничка Бобева – Център на 
НПО, Теменужка Петрова - мед. сестра, журналисти: Марий Пейчев - радио Шумен, Марина Бенова - БНР, Есин Чете - 
“Евроком – Разград”, Радка Минчева - “Дарик радио”, Галина Матева - в-к “Гледища, Милена Кюлюмова - в-к “Екип 7”, 
Петър Петров - кабелна телевизия “Ден – Разград”. 

Водещ на работната среща бе Иван Здравков – консултант на Програма Демократична Мрежа към Институт за 
устойчиви общности – Ню Йорк. 

Иван Здравков откри срещата като в началото всеки участник се представи. 
След това водещият направи кратко представяне на целта на срещата. Той сподели за резултатите от предишния 

проект на ЦНПО “Увеличаване на обществената подкрепа за действията на полицията в Разград” реализиран през 1999 
– 2000 г. 

След това г-н Здравков направи кратък паралел между двата проекта и набеляза разликите между реализирания и 
предстоящия проект за решаване на проблемите в работата на полицията с жителите на Разград. Той представи 
планираните тренинги и семинари, които предстоят като част от обучителния и консултативен процес по проекта. Иван 
Здравков помоли участниците да направят своите предложения за теми, по които да бъде обучавана целевата група по 
време на предстоящите мероприятия.  

Водещият сподели, че въпреки планираните теми проекта е отворена система, в която могат да постъпват нови, 
актуални теми и идеи по всяко време на обучението. 

След това срещата се превърна в дискусия. Иван Здравков каза, че очаква да се изяснят основните неща за 
подобряване на съвместните действия за намаляване на престъпността. 

Бисер Маринов сподели, че малцинствените групи в Разград могат организирано да въздействат върху работата на 
полицията. Той предложи да бъде елемент на проекта превантивна дейност по рискови сезони и дати, в която 
граждански организации да се събират и работят по преодоляването на проблемите. 

Представителите на ОССП споделиха, че ако всички си вършат добре работата във всяка една институция, ще се 
намали престъпността и няма да има работа за полицията, но на този етап в много общности има бедни, които са 
принудени да крадат, да престъпват закона. Социалните работници предложиха проекта да обхване повече институции 
за обучение за премахване на проблемите на бедността, които са в основата на всички останали проблеми. 

Иван Здравков бе на мнение, че проекта “Заедно решаваме” има фокус към МВР и неговите служители, и че не 
могат да се решат в един проект проблемите на бедността и ниския социален статус. 

Радослав Иванов - Директор на РДВР сподели, че целта е да се създаде толерантност между участниците и 
подобряване на обществения имидж на полицията. Той сподели, че ако има проекти по проблемите на бедността и 
социално слабите в Разград с удоволствие и РДВР ще се включи като партньор ако бъде отправена покана. Те ще бъдат 
партньори не само в рамките на служебните си задължения, но и чисто човешки. 

Периха Акифова – Областна служба за социално подпомагане, предложи в обучителния процес да се предвидят 
мерки за спиране на бунтовете в края на годината, предизвикани от неизплатени помощи. 

Садък Алчев – главен секретар на областната администрация говори за това, че проблемите се решават най-добре в 
групи. Полицията трябва да вземе мерки да работи в посока на съдействие с граждански и браншови организации. 

Иван Здравков каза, че трябва в града да има представители или неформални лидери на шофьори на такси или на 
малцинствени групи, които да ги представят пред РДВР. Именно те са обект на обучение в проекта “Заедно решаваме”. 

Радослав Иванов каза, че стига да има аргументи може да се включват много нови целеви групи в обучението. РДВР 
с готовност ще работи с всяка една от тях и ще съдейства за реализацията на проекта. 

Участниците изразиха желание и готовност да се включат в реализацията на проекта и да дават свои предложения 
за теми на обучение. Представителите на НПО също ще участват със своите лидери, както и представителите на 
граждански общности – шофьори, търговци от пазара, лидери на малцинствени общности 

Всички участници се обединиха около идеята за подписване на обществен договор по проект “Заедно решаваме” 
между целевата група и полицията за съвместна работа за намаляване на престъпността в Разград. 

 

 


