
с подкрепата на Фондация“Отворено общество” – София и Програма COLPI 
 

1

ЦЕНТЪР НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗГРАД 
Non- Non-Governmental Organization Center Razgrad 

 
 

 
Разград 7200р бул. “Княз Борис” № 72, ПК 237 

Телефон: 084/66 16 94, факс: 084/66 06 68, E-mail: bafe@razgrad.spnet.net
 
 
 

ЗАЕДНО РЕШАВАМЕ 
 

ОКТОМВРИ 2001Г. – СЕПТЕМВРИ 2002Г. 
 
 
 
 
 

КРАЕН ОТЧЕТ 
 
 
 
 
 

№  на договора: 336/03.09.2001г. 

Наименование на Бенефициента:  

Център на неправителствените организации – гр. Разград 

Дата на изготвяне: 5 септември 2002г. 

Автор на доклада: Десислава Чакърова 

Одобрил доклада: Георги Милков 

 
 
 

Екип на проекта: 
ГЕОРГИ МИЛКОВ, ръководител  
ИВАН ЗДРАВКОВ, консултант и ръководител на Програмата за обучение 
ДЕНИЦА ДИЛОВА, сътрудник  
ДЕСИСЛАВА ЧАКЪРОВА, сътрудник  
ДОЧКА ТОДОРОВА, организатор на обучението 
 
 

проект "ЗАЕДНО РЕШАВАМЕ" 
се финансира от 

                                                                                    
Фондация „Отворено общество“  – София 

mailto:bafe@razgrad.spnet.net


с подкрепата на Фондация“Отворено общество” – София и Програма COLPI 
 

2

 
 
В периода октомври 2001г.-септември 2002г. Центърът на неправителствените 

организации в Разград и Регионалната Дирекция на Вътрешните Работи – Разград 
съвместно реализираха проект “Заедно решаваме”, финансиран от Фондация “Отворено 
общество” – София. 

Целта на проекта “Заедно решаваме” е да се мотивират районните инспектори и 
служители от патрулно-постовата дейност на РДВР – Разград, да работят по-ефективно и по-
добре с малцинствените групи, като се повиши самочувствието им и се справят по-добре със 
служебните си задължения. Проектът продължава идеите на  успешно реализирания проект 
през 2000 г. “Увеличаване на обществената подкрепа за полицията в Разград" от Центъра на 
неправителствените организации в Разград. 

Ефектът от реализацията на проекта бе осъществяване на обществен контрол върху 
работата на РДВР на етническите взаимоотношения. Това е част от проблема за 
изработването на добра политика – за добри човешки взаимоотношения, добри 
комуникативни умения, висококачествено обслужване и уважение към всички, независимо от 
произхода им. 

Считаме, че постигнахме засилено участие на различните обществени и етнически 
групи в процеса на реформи в полицията чрез осъществяване на широк консултативен процес, 
който се осъществяваше с помощта на специалисти. 

Успешно проведохме обучителни тренинги, които бяха насочени към развиване 
умението за общуване на полицейските служители в мултикултурен контекст.  Целяхме да се 
постигне Тяхната цел бе ефективно решаване на въпросите на етническите взаимоотношения 
и изобщо за човешки такива, добри комуникативни умения, висококачествено обслужване и 
уважение към всички, независимо от произхода и религията им. Създадохме условия на 
полицейските служители да се запознаят по-добре с особеностите на общуването между хора 
от различни култури, да им стане ясно, че в определени типове поведение, изрази или 
жестове, не се влага агресивност или обида, а има пречки при междукултурното общуване. 
Посетихме домовете на гражданите от различни етнически общности и религии. С тях 
обсъдихме проблемите при общуването с МВР и възможностите за взаимното им решаване с 
помощта на полицейските служители. Изготвихме “План за положителни действия на 
полицията и етническите групи в Разград”. Той бе предоставен и обсъден от ръководството на 
РДВР и се прие на Обществен Форум на 22. 05. 2002г. През месец юли се сформира Група за 
подкрепа на полицията, която е представителна за всички етнически общности и работи за 
подобряване взаимодействието на полицията с представителите на етническите общности. 

Осъществявахме наблюдение на местните вестници: “Екип7” и “Гледища” – как 
отразяват дейността на полицията. Изготвихме карти, които се попълват за всяка публикувана 
статия във връзка с работата на полицията. Публикувани са около 90 в двата местни вестника 
“Екип 7” и “Гледища”. В преобладаващата част от тях е изразено положително мнение за 
дейността на полицията в Разград, почти не се срещат материали, съдържащи отрицателна 
оценка. 

През месец януари 2002г. РДВР организира пресконференция, на която бе представен 
Доклада за работата на местната полиция през 2001г. Същия месец във вестник “24 часа” бе 
публикувано интервю с Радослав Иванов – Директор на РДВР. В една от статиите е 
отбелязано, че РДВР-Разград е трета в страната по разкрити престъпления – 70%. В друга - че 
Вътрешният министър награди с пистолет подп. Радослав Иванов. Pазградчанка е обявена за 
полицай на годината. 

При реализацията на проекта осъществявахме сътрудничество с гражданска 
инициатива “обществен посредник”, като наш партньор бе Величка Митева “омбудсман” от 
Завет. С нея осъществихме неколкократни работни срещи. Наблюдавахме работата й по 
конкретни случаи на оплаквания от работа на полицията в общината. По този повод сигнали 
има само от неуредени въпроси в Паспортна служба. 

По време на реализацията на проекта създадохме контакти с Камелия Канушева и 
Мариана Зарова - психолози в Института по психология на МВР, Георги Стоянов - главен 
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асистент във Висшия институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност – 
София, доктор по философия; Николай Николов – експерт в Институт по психология на МВР; 
Росица Мичева – психолог на РДВР – Разград; Дияна Господинова – секретар на Комисия за 
Борба с Противообществени Прояви на Малолетни и Непълнолетни (КБППМН) в община 
Разград. Задълбочихме сътрудничеството с м-р Радослав Иванов – директор на РДВР-Разград; 
подп. Ненко Гигов – началник на РПУ-Разград; Деко Найденов – говорител на РДВР -Разград; 
кап. Ивелина Игнатова – Инспектор към Детска педагогическа стая към РПУ – Разград; 
Периха Акифова – ръководител на Областна служба “Социално подпомагане”; Димитър 
Петров – председател на Сдружение “Аменса прала” . 
  Успехите:  
  Крайният резултат от проекта “Заедно решаваме” бе изготвянето на “План за 
положителни действия на полицията и етническите групи в Разград. Този документ бе 
представен на ръководството на РДВР. Неговото приемане и изпълнение е гарант за 
устойчивостта на проекта. Ефективен мезанизъм на Плана е Групата за подкрепа на 
полицията в Разград. 
  С успешно проведените обучителни тренинги постигнахме развиване на умението за 
общуване на полицейските служители, особено в мултикултурен контекст. Поставихме 
началото на процеса на ефективното решаване на въпросите на етническите 
взаимоотношения, за добри човешки взаимоотношения, добри комуникативни умения, 
висококачествено обслужване и уважение към всички, независимо от произхода им.  
      Създадохме условия на полицейските служители да се запознаят по-добре с 
особеностите на общуването между хора от различни култури. Те осъзнаха, че в  определени 
типове поведение, изрази или жестове не се влага агресивност или обида, а има пречки при 
междукултурното общуване. Служителите на РДВР усъвършенстваха и подобриха своите 
умения за общуване – това повишава способността на полицията да предложи на обществото 
висококачествено обслужване.  
  Ние обучихме  и лидери на общности по професионален признак от региона на 
подобряване на комуникативните умения и как се провеждат граждански инициативи. Целта 
бе подобряване на комуникативните умения, самоорганизиране и избягване на обществени 
сблъсъци и бунтове, които са чести в райони със смесено население.  

Като част от консултативния процес екип с участието на сътрудник по проекта, 
психолог, говорителя на РДВР – Разград, районни инспектори и инспектор от Детска 
педагогическа стая подготвихме посещения в няколко ромски и турски домове. На жителите 
бяха задавани въпроси за отношението им към полицията, отношението на служителите н 
РДВР към тях, трудностите при общуването, нарушаване на правата. Проведохме срещи с 
неформални лидери – представители на ромски и турски етноси. Те поставиха своите 
проблеми и мнението си за взаимодействие с полицията. Религиозните етнически общности 
от Разград не са притеснявани от служителите на РДВР и имат положително отношение към 
полицията. Като проблем се очерта превантивната работа с младите хора по инициатива на 
полицията и с помощта на граждански организации, родители и учители. 
  Безспорен успех за популяризиране на полицията и работата й като институция бе 
осъществяването на Ден на отворените врати. Децата от Разград се запознаха с това, как 
работят полицаите в отделните подразделения на РДВР. Така се премахва страха у 
гражданите, създава се доверие и по-лесно се работи с полицаи “приятели”.  
  Успехът на проекта “Заедно решаваме” е резултат от много добро партньорство с 
РДВР гр. Разград, без чието съдействие не бихме могли да реализираме нашите дейности. 
Служителите на полицията споделиха, че са много доволни от съвместната ни работа и ще се 
радват тя да продължи деще. Полезна помощ ни оказаха Директорът на РДВР г-н Радослав 
Иванов, Началникът на РПУ майор Ненко Гигов, говорителят Деко Найденов и психологът 
Росица Мичева. Партньори от другите институции са Садък Алчев – главен секретар на 
областната администрация и Евгения Кочанова – председател на Областен съвет по етнически 
и демографски въпроси, които винаги ни подкрепяха. Добре работим с местните медии - двата 
местни вестника и двете кабелни телевизии. Те отразяваха всяка наша инициатива по проекта. 
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ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ 
Целта на тази програма бе да се обучат полицаите да се справят с общностите, които се 

считани за проблемни. Обучението бе съсредоточено върху трудностите и опасности от 
неуспех. 

Нашата програма за обучение има за цел да направи работата на полицаите по-
успешна и бе ориентирана към демокрацията, човешките права и етническите 
взаимоотношения. 

Програмата включваше: продължаване подпомагането на кариерното развитие на 
полицейските служители чрез обучение; даване разширена оценка на нуждите от обучение на 
полицейските служители и на тази база да се формулират ясно темите на следващите 
обучителни форуми; специфициране на обучението  към конкретните професионални 
задължения и отговорности на служителите. 

Като най-обща посока, обучението засягаше проблеми, свързани с оптимизиране на 
работата на полицейските служители с гражданите, както и някои вътрешно-институционални 
аспекти; 

Сърцевината на учебната програма беше разглеждането на темите:  
• Ефективно общуване, в което се избягват недоразуменията в мултикултурните 

взаимоотношения; 
• Справяне с насилието и конфликтите; 
• Как полицейските служители да преодолеят стреса и страха; 
• Неприемливостта на дискриминационното поведение. Уменията и увереността – 

потребни, за да се противостои на  подобно поведение особено от страна на 
колеги; 

• Положителни професионални стандарти на поведение, които е добре 
полицейските служители да познават и използват в условията на мултикултурно 
и мултирасово общество; 

След приключване курса на обучение, служителите на РДВР постигат по-добри 
резултати при работа си в райони с висока концентрация на етнически общности с оглед на 
това да се осигури същото качество на полицейско обслужване, както в другите райони. Те 
вече са запознати добре с  традициите и гледните точки на видимите етнически групи, оценка 
на потребностите им с оглед на това качество на полицейското им обслужване да се основава 
на съзнание и усет за спецификата на групите. Обучението спомогна за създаване и прилагане 
на стратегия, която осигурява качествено полицейско обслужване на видимите етнически 
общности с оглед на това да няма “второ качество граждани”. 

 
           Семинари 

     На 4 и 5 декември 2001 г. в Хотелски комплекс “Пчелина “ проведохме първия семинар 
с лидери на общности, подбрани по професионален признак. Темата бе: “Придобиване на 
социални комуникативни умения”. Консултант и водещ на семинара бе Иван Здравков – 
психолог, консултант към Програма Демократична мрежа. В него участваха лидери на 
малцинствени групи от областта, подбрани по професионален принцип,  шофьори на таксита, 
журналисти, кметове на селища, търговци от пазара. Постигнатите успехи бяха: да се обучи 
целевата група да организира гражданите, малцинствата, търговците на пазара, шофьорите на 
таксита и журналистите за подобряване на работата с полицията, за да действа тя по приемлив 
начин за хората. Създадохме контакти с представители на Общинската администрация в 
Завет. Те изразиха желание за осъществяване на други съвместни дейности. Изведени бяха 
приоритетите за обучение на лидерите на етническите групи.Семинарът бе отразен от 
националните и местни медии: Българско Национално Радио, “Дарик” Радио, Радио Шумен, 
Кабелна телевизия “Евроком”- гр. Разград, Кабелна телевизия “Ден”- гр. Разград и  в-к 
“Гледища” – Приложение 3.  

На 6 и 7 февруари 2002г. проведохме семинар за функциониране на гражданско 
общество и граждански права с лидери на общности, шофьори, търговци и журналисти. 
Темата бе “Провеждане на граждански инициативи”. Участваха 15 човека. Водещ бе Иван 
Здравков. Участниците работиха върху единствения начин да се самоорганизират граждани и  
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да търсят правата си – чрез неправителствените организации. Целта на процеса “гражданска 
инициатива бе да се подготви част от обществото да решава само проблемите с правата си. 
Групата се спря на проблема “липса на алтернативни занимания за деца от 10 до 19 години”, 
по който да заработи провеждане на гражданска инициатива. Въпреки неуспешния край на 
гражданската инициатива всички придобиха опит и направиха важни изводи за бъдещи 
действия – Приложение 4. 

 
Тренинги 
Като част от програмата за  полицейски служители на 08-09. 02. 2002г. се проведе и 

първия тренинг “Положителни професионални стандарти на поведение на полицейските 
служители в условията на мултикултурно общество”. Участие взеха 23-ма служители на 
РДВР от гр. Разград. Целите на тренинга бяха: да се запознаят участниците с процедурите за 
интервенция при конфликтни ситуации между граждани, полицейските служители да получат 
знания и увереност, за да служат на обществото, чиито членове имат разнообразен произход. 
Да се подобри работата им в райони с висока концентрация на етнически малцинства с оглед 
на това да се осигури същото качество на полицейско обслужване, както в другите райони. Да 
се подобрят знанията и уменията на полицейските служители да разпознават признаците на 
стрес. Да се изследват възможностите за оптимизиране взаимодействието с обществеността. 
Водещи бяха от Института по психология на МВР и Иван Здравков. Бяха разиграни различни 
ситуации с участието на полицаи и роми с исканията и проблемите на двете страни. В 
резултат бе изготвен анализ на нагласите и изследване на възможностите за оптимизиране на 
взаимодействието с гражданите. По темата “Интервенция при конфликтни ситуации между 
граждани” бе разиграна случка на конфликтна ситуация чрез използване на психологическия 
похват “психо-драма” с последващ анализ. Темата, която най-много заинтересова участниците 
бе професионалния стрес при служителите на РДВР. Разгледани бяха симптомите на стреса и 
“Ефекта на Бърнаут” – Приложение 5. 

На 15-16. 03. 2002г. проведохме втория тренинг със служители на РДВР-гр. Разград 
“Ефективно общуване в мултикултурните взаимоотношения” Целите на тренинга бяха: да се 
представят и дискутират проблемите в областта на екипното взаимодействие и 
индивидуалните умения за работа в екип; да се формират практически умения в областта на 
екипното взаимодействие и комуникативната компетентност. Участие взеха 26 служители на  
РДВРот област Разград. Използвани бяха ролеви и интерактивни игри. Разгледани бяха 
следните теми:  причинни приписвания, грешки при общуването, умения за водене на 
разговор, що е екип, техники за активно слушане,които бяха разиграни в групи от по трима 
човека. Втория ден участниците работиха по темата за лидерството, разгледаха схема от 
елементи за комуникацията и бе съставена SEPO – схема за подобряване на обществения 
образ на полицията – Приложение 6. 

 
Постигнати резултати: 

• Постигане позитивна нагласа към дейността на местната полиция от страна 
на етническите групи; 

• Запознаване на етническите групи с техните права; 
• Преодоляване на етническата дискриминация; 
• Преодоляване на езиковите бариери; 
• Представителите на общностите са мотивирани да станат редовни външни 

сътрудници на полицията и да изпълняват много и различни роли, да 
разговарят с другите членове на общността да споделят личния си опит с 
тях; 

• Създаване на групи за подкрепа на полицията в кварталите с етнически 
групи; 

• Повишаване ролята на жените в етническите общности; 
• Подобряване на взаимоотношенията между полицията е етническите 

общности. 
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          Ден на отворените врати 
          В началото на месец февруари 2002г. проведохме първия Ден на отворените врати в 
Службата за противопожарна безопасност към РДВР заедно с 40 деца от ОУ”Елин Пелин”. 
Пожарникарите демонстрираха пред децата как се реагира при сигнал за пожар, как се 
използва техниката. Събитието бе отразено от вестник “Екип7”. На 4 февруари 2002г. отново 
25 деца от 4 клас от ОУ “Отец Паисий” посетиха този път Служба КАТ. Децата видяха как 
работят пътните полицаи, направиха си общи снимки пред автомобилите. Събитието бе 
отразено в  местната кабелна телевизия “Евроком”. 
         Като най-атрактивно провеждане на Ден на отворените врати бе демонстрацията на 
умения на полицейски питомци на градския стадион в Разград на 13. 03. 2002г.  Осем 
служители на РДВР-гр. Разград участваха в демонстрацита и представянето на дресировка на 
полицейски кучета. Занятието се проведе пред 125 деца от 5 средни и основни училища. 
Представената дресировка на питомците впечатли много младите хора. На децата бе 
демонстрирано как се претърсва местност, как се открива предмет по миризмата. Най-
атрактивната демонстрация бе на задържане на престъпник от полицейско куче. 
Демонстрацията бе отразена във всички местни медии с подробни репортажи и публикации – 
Приложение 7.  

 
Обществен Форум “Заедно решаваме” 

             Общественият форум “Заедно решаваме” като част от проекта бе проведен на 22. 05. 
2002г. Целта бе да се обсъдят предимствата и недостатъците на “Плана за положителни 
действия на полицията и етническите групи в Разград” 

Във  форума участваха 69 представители на  различни обществени групи, общности и 
институции: служители и ръководството на РДВР-Разград, лидери на етнически групи, 
бизнессреди, НПО, журналисти, представители на местната и държавна власт, лекари, 
учители и др. Участниците се групираха в отделни секции с цел хомогенност от гледна точка 
на професионална или общностна принадлежност и осигуряване на ефективност при групово 
обсъждане:  

• Етнически групи – с водещ Иван Здравков; 
• Местни власти – с водещ Диана Славова, Директор на “Диана тур” АД; 
• Граждански активисти – с водещ Радка Минчева, “Дарик Радио”. 
 Резултатите от груповите дискусии бяха представени и обсъдени отново в обща 

пленарна сесия във втората част на форума. Водеха се дискусии по различни теми за 
подобряване на работата на РДВР. Изказаха се различни предложения по въпросите: “С какво 
може да бъде полезна обществеността?”, “Как можем да подобрим взаимодействието между 
полицията и гражданите?” и относно: информираността на гражданите; за действията на 
РДВР; за оказване помощ на “Децата в риск”. 

По време на Обществения Форум бяха обсъдени предимствата и недостатъците на 
Плана за положителни действия на полицията и етническите групи в Разград  – Приложение 8 
и 9. 

 
Срещи 
През месец октомври 2001 г. проведохме първата работна среща по проекта “Заедно 

решаваме” като част от консултативния процес. Срещата бе обявена в местните средства за 
масова информация два дни преди откриването й. Участваха: Главният секретар на областна 
администрация, заместник-кмет на община Разград, Директорът на РДВР, Говорителят на 
РДВР, Психологът на РДВР, служители на РДВР, Експертът по етнически и демографски 
въпроси в областна администрация, Ръководителят на Областна служба “социално 
подпомагане”, социални работници, шофьори на такси, представители на местни НПО, 
журналисти. Обсъдени бяха въпроси и предложения: предложения:  етническите групи в 
Разград да могат организирано да въздействат върху работата на полицията; проблемите да  се 
решават най-добре в групи; полицията да вземе мерки да работи в посока на съдействие с 
граждански и браншови организации; елемент на проекта да бъде превантивната дейности 
рискови сезони и дати, в които граждански организации да се събират и работят по 
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преодоляване на проблемите; в обучителния процес  да се предвидят мерки за спиране на 
бунтовете в края на годината, предизвикани от неизплатени помощи – Приложение 10. 

През цялата година провеждахме срещи с говорителя на РДВР - Деко Найденов за 
проблемите на полицията и сътрудничеството с екипа по проекта в откритите полицейски 
приемни.  

Осъществявахме и срещи с представителите на РДВР, които имаха за цел да се 
програмира подробно провеждането на беседите с етническите групи, тренингите със 
служителите на РДВР и работните срещи. С психолозите от Института към РДВР също бяха 
проведени неколкократни разговори за уточняване на подробности отновно обучението – 
Приложение 11. 

През месец януари бе осъществено посещение в приемна на Районен инспектор лейт. 
Стоянов от РДВР-гр. Разград, който представи начина на работа на районните инспектори и 
обясни къде се помещават четирите приемни и кои райони на града обхващат. Той обясни 
подробно процедурата за жалбите, които се получават в приемните. Следващи месеци 
посетихме още две полицейски приемни. – Приложение 12. 

Участвахме в представянето на доклад на районната приемна на полицията пред 
жителите на с. Стражец – Приложение 13. 
       На 27 февруари 2002г. организирахме информационна среща по проект “Заедно 
решаваме” в Разград. Целта бе да се представят мненията на етническите групи относно 
работата на служителите на РДВР-гр. Разград, както и да бъдат чути отговорите на 
представителите на полицията по дискутираните теми. Участваха представители на етнически 
групи от Разград и селата: Стражец, Раковски и Дянково, както и ръководни служители от 
полицията в Разград и Детска педагогическа стая, , представители на Общинска служба 
“Социално подпомагане”, Общинска комисия за борба с противообществени прояви на 
малолетни и непълнолетни. Проведена бе дискусия за възможностите за сътрудничество и 
повишаване на доверието към действията на полицията. Направени бяха конкретни 
предложения за срещи с полицията с младежи от с. Стражец, срещи в с. Дянково. Общото 
мнение на участниците бе, че липсва информираност сред етническите групи за 
необходимостта от учебните заведения и интернати за бъдещата реализация на децата – 
Приложение 14. 

На 10 и 11 април 2002г. осъществихме 2 информационни срещи – в Кубрат и Лозница, 
където присъстваха представители на етнически общности от девет села и служители от 
ръководството на РДВР – Разград, водени от Радослав Иванов-директор. Бяха отправени 
въпроси относно правата и задълженията на полицая, трудностите при работа в малки 
населени маста със смесено население. Дадоха се примери за лошо свършена работа на 
полицията и несъдействиен на жители от с. Сеслав при разкриване на престъпления. 
Получени бяха множество сигнали за проблемите по населени места. Служителите на РДВР 
поеха ангажимент за бързо реагиране на възникналите въпроси – Приложение 16 и 17.  

В началото на месец април изготвихме информационен доклад с реализираните 
дейности до момента. Докладът беше разпространен до 70 ключови фигури в Разград и 
страната – журналисти, кметове, държавни институции, водещи неправителствени 
организации, посолства – Приложение 15. 

 
Група за подкрепа на полицията 
През месец юли се сформира Група за подкрепа на полицията, в която участват 

доброволци-представители на етническите групи от областта като всички са легитимирани от 
Центъра на НПО в Разград. Групата е част от “Плана за положителни действия на полицията и 
етническите групи в Разград” и работи за подобряване взаимодействието между 
полиицейските служители и представителите на етническите общности. Членовете на групата 
оказват помощ както на гражданите, така и на представителите на реда. През месец август се 
проведе първата работна среща на Групата, на която бяха приети Правила за работа, обсъдени 
бяха проблемите между полицията и гражданите. Избрана бе група от пет човека, която да се 
среща всеки месец с представители на полицията. – Приложения 18, 19, 20. 
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 В началото на месец август на посещение в Разград бе професор Георги Петканов – 
министър на вътрешните работи. Той даде много добра оценка за работата на полицията в 
Разград. През януари гост на РДВР в Разград бе Бойко Борисов – главен секретар на МВР.  
Генерал Борисов даде добра оценка за работата на полицията в Разград. По повод 
посещението му в  националните вестници “Труд” и “24 часа” бяха публикувани статии.  
Втори път Бойко Борисов беше в Разград през май и отново подкрепи ръководството на 
местната полиция. – Приложение 21. 

 
Посещения 
Посетихме няколко ромски и турски семейства. Проведохме разговори с имама на 

Разград и лидерката на евангелистката църква с турскоговорящие роми от гр. Разград. На 
всички бяха задавани въпроси за отношението към полицията, отношението на служителите 
на РДВР към тях, потребностите на семействата, трудностите при общуването , нарушаване 
на правата им. Повечето мнения и оценки на работата на полицията са положителни. При 
ромските семейства има повече проблеми при общуването с другите общности. От 
разговорите с религиозните водачи стана ясно, че религиозните общности в Разград не са 
притеснявани от служителите на РДВР и имат положително отношение към полицейската 
институция – Приложения 22, 23, 24, 25, 26, 27. 

 
Образователни беседи 
Проведохме и образователни беседи, които бяха част от консултативния процес с 

представителите на етническите общностите. Участници бяха групи младежи, религиозни 
водачи, жени. Целта бе представителите на етническите общности да се мотивират да станат 
редовни външни сътрудници на полицията, да се инициират групи за подкрепа на полицията в 
жилищните квартали, където живее компактно население от етнически произход, да се 
повиши ролята на жените в етническите общности. Дискутираха се теми, свързани с 
основните права и свободи, с етническата дискриминация, с насоките за преодоляване на 
езиковите бариери, с исляма. 

През цялата година осъществявахме мониторинг върху местните вестници “Екип 7” и 
“Гледища”.  Изготвихме специални карти, които се попълват за всяка една публикувана 
статия. Наблюденията показват, че през целия период на реализацията на проекта са 
публикувани 101 статии за дейността на полицията. Повечето от публикациите се 
характеризират с положителна оценка относно дейността на полицията. 

 
Постигнати резултати от реализацията на проект “Заедно решаваме”: 

• Регионалната Дирекция на Вътрешните Работи в Разград прие като публичен 
документ “План за положителни действия на полицията и етническите групи в 
Разград”, който регламентира взаимодействието на етническите групи с 
полицията;  

• Осъществихме широк консултативен процес с помощта на специалисти и 
служители от РДВР, който ангажира за участие представители на различни 
обществени и етнически групи в реформата в полицията; 

• Създадохме условия за  граждански контрол върху работата на  полицията; 
• Сформира се Група за подкрепа на полицията.  
• Успешно проведохме обучителни тренинги, които постигнаха развиване 

умението за общуване на полицейски служители в мултикултурен контекст; 
• Осъществихме обучение на лидери на различни общности от региона за 

подобряване на комуникативните умения и провеждане на граждански 
инициативи. Това допринася за избягване на обществени сблъсъци и 
неподчинения, които са много чести в районите със смесено население. 

• Проведохме посещения с образователна цел  в домовете на гражданите от 
различни етнически общности и религии. С тях обсъдихме проблеми на 
общуването на представителите на етническите общности с полицията и 
възможности за разрешаване; 
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• Изготвихме дипляна “Защо е нужна полицията?”, която представя реализацията 
на проекта. Тя включва телефонните номера на полицейските управления в 
цялата област, информация за правата на човека и на полицаите, за 
правомощията на органите на Националната полиция. 

• Изготвихме брошура за  резултатите от проекта;  
 
При реализацията на проекта имахме затруднения със спазването на сроковете  на 

дейностите по месеци, но те бяха успешно реализирани с по-късна дата.  
Провеждането на двата тура от Парламентарните избори забави осъществяването на 

тренингите, тъй като полицаите бяха ангажирани с изборите. През месец декември 2001г. 
Директорът на РДВР-Разград – подп. Р. Иванов бе в годишен отпуск и неговият заместник 
подп. Лалев не пожела да окаже съдействие за провеждането на ните една дейност по проекта. 
Поради тази причина тренингите бяха проведени през месеците февруари и март. 

През цялото време на реализацията на проекта поддържахме връзка с говорителя на полицията 
Деко Найденов, който много любезно ни отказваше съдействието си за участието ни в приемна с 
мотив, че само ще попречим на провеждането на срещите им с граждани. Той ни предложи да се 
срещнем /неизвестно кога/ с майорите, приемащи граждани и те да ни преразкажат какво са свършили 
през месеца. Така осъществявахме нашите посещения в приемните.  

През месец декември 2001г. говорителят на РДВР Деко Найденов бе в годишен отпуск. 
За провеждането на Отворените врати през месец декември 2001г.не получихме отговор от 
РДВР на нашето писмо за съдействие относно Група ученици да посети Пожарната или по 
тяхно предложение – някое от подразделенията на Полицията. Лошите метеорологични 
условия и дългата ученическа ваканция също възпрепятстваха провеждането на Деня на 
отворените врати през месец декември. След дълги отлагания дейността бе успешно 
проведена през месец март. 

 Течащите промени в Областната администрация ни попречиха да вземем участие в 
Областния съвет за противодействие на престъпността. В разговор Макрена Димитрова – 
Връзки с обществеността в Областна администрация ни обеща да бъдем поканени на 
следващите заседания. Въпреки това участвахме два пъти в заседания на Областния съвет по 
етнически и демографски въпроси. Представихме реализацията на проекта и конкретно 
работата ни с етническите общности в Разград. Участието на ОСЕДВ в инициативите на 
Центъра на НПО ще продължава – това е първата точка от приетата програма за 2002г. 

 
Нереализирани дейности:  

             Откриване на “Телефон на гражданите”.  През месец ноември публикувахме обява във 
вестник “Екип 7” за откриване на “Телефон на гражданите”. Поради липса на интерес от 
страна  на обществеността, не получихме ните едно обаждане. Поради тази причина 
преустановихме обявата. Смятаме че в този момент гражданите не са чувствителни към 
използването на подбрани средства за комуникация и полагаме усилия да създаваме 
възможности за повече диалогичност. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 
 

МИНИСТЕРСТВО 
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

ДИРЕКЦИЯ НА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА “ПОЛИЦИЯ” 

 
 
      До 
        Г-н Георги Милков 
                                                                                                         Ръководител на проект -  
                                                                                                         Център на неправителствените 
                                                                                                         Организации в Разград 
                                                                                                         ул. “Княз Борис” № 72 
                                                                                                         Разград 7200 
 
 
                  Относно: Запитване към МВР за мнение и препоръки във връзка с проекта 
                                    “Заедно решаваме” 
 
Уважаеми г-н Милков, 
 
              По повод на Вашето запитване за мнение и препоръки по проекта “Заедно решаваме” 
и издадената от Вас брошура, Ви уверявам, че подобни инициативи, издигащи имиджа на 
полицията и подпомагащи добрия й диалог с обществеността, се подкрепят от ръководството 
на Дирекция на национална служба “Полиция”. 
             Реализиращите се съвместни проекти на неправителствени организации с 
териториалните подразделения на МВР, са безспорно позитивен знак за подобряващото се 
сътрудничество на полицията с местната общественост. 
            Брошурата, която ни изпратихте засяга функциите и правомощията на полицията, а 
нейният информативен характер ще подпомогне гражданите при контактите им с полицейски 
служители. Положително впечатление в брошурата прави изброяването на основните права на 
гражданите и конкретно правата им, в случаите на полицейско задържане. 
            В тази връзка, бихме искали да ви информираме, че от м. март т. г. е въведена нова 
бланка-декларация, утвърдена от Министъра на вътрешните работи, която задържаните от 
органите на националната полиция лица попълват при задържането им в полицейските 
подразделения. Декларацията регламентира три основни права – достъп до адвокат, право на 
медицински преглед и право на информиране на близък за факта на задържането. Би било 
полезно подобна информация да намери място във Вашите информационни брошури. 
          При наличие на конкретни въпроси, не се колебайте да се обръщате и занапред към нас. 
 
       11. 05. 2001г.                                                                                     ЗАМ. ДИРЕКТОР НА 
        АЙ/ АМ                                                                                           НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
                                                                                                                 “ПОЛИЦИЯ”  
                                                                                                                  Полковник: 
        /П. Димитров/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Отразяване на проекта “Заедно решаваме” в средствата за масова информация: 
 

              В. Екип 7 “Проект помага за по-ефективна работа между РДВР и малцинствата”, 
12. 10. 2001г. Една от целите на “Заедно решаваме” е укрепване на доверието в полицията. 
Завчера в Центъра на неправителствените организации се проведе дискусия по стартиращия 
проект “Заедно решаваме”, финансиран от Фондация “Отворено общество”. Както вече “Екип 
7 “писа, целта на проекта е да се мотивират районните инспектори и служителите на РДВР да 
работят по-ефективно преди всичко с малцинствен групи - таксиметрови шофьори, продавачи 
от пазара, журналисти и др.  
               Участие в срещата взеха директорът на РДВР-Разград Радослав Иванов, завеждащият 
пресслужбата на полицията Деко Найденов, секретарят на Областна администрация Садък 
Алчев, зам.-кметът Даут Осман, началникът на областна служба “Социално подпомагане” 
Периха Акифова, Бисер Маринов – експерт по етническите и демографски въпроси в областна 
администрация, лидери на нестопански организации, представители на ромската организация 
“Аменса прала”, БСЧИГП и “Младежки форум 2001”. Основните задачи на проекта бяха 
разяснени от Иван Здравков-консултант по програма “Демократична Мрежа от Института за 
устойчиви общности. В рамките н проекта, който стартира този месец и ще продължи една 
година, се предвижда консултативен процес с лидерите на малцинствените групи относно 
действията на полицията, образователни беседи, изготвяне на план за положителните 
действия на полицията и малцинствата. Ще бъде изготвена и програма за обучение на 
служители на РДВР. Първият тренинг по проекта ще се проведе веднага след провеждането на 
президентските избори, стана ясно на срещата в сряда. 
 
             В. “Гледища” Нов проект с участието на РДВР”, 12. 10. 2001г. В Разград стартира 
нов проект “Заедно решаваме”, по който ще работят Центърът за неправителствени 
организации и РДВР-Разград. Той се финансира от Фондация “Отворено общество” и е 
продължение на миналогодишния “Засилване на общественото доверие на полицията чрез 
осъществяване на граждански контрол”, който приключи успешно. Като начало бе проведена 
образователна среща в Разград с участието на главния секретар на областната управа Садък 
Алчев, директора на РДВР Радослав Иванов, представители на целевите групи и др. 
Консултант е Иван Здравков от Програма Демократична мрежа към Института за устойчиви 
общности. Избрани са целеви групи – от малцинствата, от браншови организации – 
таксиметрови шофьори, търговци на пазара, журналисти и др. Целта на проекта е служители 
от полицията да работят още по-ефективно с малцинствени групи, да бъдат намерени общите 
неща между групите за по-ефективно противодействие срещу престъпността и като краен 
резултат да се засилва общественото доверие към полицията и да се подобри 
взаимодействието й с обществеността. Работата ще продължи 12 месеца и през този период 
ще протече консултативен процес с малцинствените групи. 
 
 В.Гледища “Лидери и бизнесмени роми се обучават”, 05. 12. 2001г. Двудневният 
семинар бе по проекта “Заедно решаваме”. Лидери на малцинствени групи от областта, 
подбрани по професионален принцип, в продължение на два дни участват в семина по 
проекта “Заедно решаваме” на Центъра на неправителствени организации в Разград. 
Обучението се води в почивната база на “Балканфарма” на Пчелина. Проектът е финансиран 
от фондация “Отворено общество” в София, а негов консултант е Иван Здравков от Програма 
Демократична мрежа. Участниците са лидери на ромската общност, бизнесмени, търговци на 
пазара. С помощта на консултанта те придобиват социални комуникативни умения, т. е. Учат 
как биха могли да участват в обществения живот и да отстояват правата си. Семинарът е 
построен на базата на интерактивното обучение, използват се различни ситуации, игри и 
целта е участниците да направят своите изводи. 
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             По проекта предстоят още семинари, тренинги, в които ще участват представители на 
полицията, тъй като те са целева група. В хода на работата ще бъде изготвен план за 
положителните действия на полицията и етническите групи. 
 
 В. Гледища “Полицейски служители бяха на тренинг”, 11.02.2002г. В петък и събота 
полицейски служители от РДВР в Разград – инспектори от ДПС, от охранителна полиция и 
др., участваха в тренинг по проекта “Заедно решаваме”, който е в партньорство с центъра на 
неправителствените организации. Тренингът беше в хижата на “Балканфарма” в местността 
Пчелина. Бяха обсъждани теми, свързани с работата в стрес, с повишаване на 
комуникативните умения при работа с мултикултурни общности и др. Ръководител на 
проекта е Иван Здравков, тук бяха и преподаватели от ВИПОНД в София. По този проект 
предстои в бъдеще още един тренинг, а вече бяха проведени някои от мероприятията. Имаше 
открити врати за деца от Разград в регионалното звено “Пожарна и аварийна безопасност”, в 
КАТ и др. 
 
В. Екип 7 “Полицаи симулираха конфликти с граждани”, 11.02.2002г. Нужна е 
гражданска инициатива за създаване на алтернативни занимания за децата на разград, решиха 
участниците в семинара по проект “Заедно решаваме”. 
В рамките на проекта “Заедно решаваме”, от 6 до 9 февруари в почивната база на 
“Балканфарма” на Пчелина, последователно бяха проведени семинар на тема 
“Функциониране на гражданско общество и граждански права” и тренинг “Положителни 
професионални стандарти на поведение на полицейските служители в условията на 
мултикултурно общество”. 
Участие в семинара взеха малцинствени лидери, социални работници, търговци на пазара и 
таксиметрови шофьори, като главна тема на обсъждане беше организирането на граждански 
инициативи. Участниците в срещата фиксираха няколко основни проблема на града, сред 
които липсата на алтернативни занимания за децата и младежите от 10 до 19 години, 
чистотата на разград, високата цена на водата и други. По поставените проблеми беше 
проведено гласуване, като най-много точки събра този за липсата на алтернативни занимания 
за децата. Лектор на семинара беше психологът Иван Здравков, който е и изпълнителен 
директор на Фондация “Общество в преход”. 
Специални гости и лектори на провелия се в петък и събота тренинг бяха Камелия Канушева  
и Мариана Зарова от Института по психология към МВР. В срещата участваха 23 души, 
повечето от които служители от патрулно-пустовата дейност, районни инспектори и 
служители в охранителна полиция от РПУІИсперих, Разград, Кубрат и Лозница. В рамките на 
тренинговата програма бяха организирани симулации на конфликтни ситуации между 
полицаи и граждани и открит разговор на представители на малцинствените групи с органите 
на реда. Обсъдена беше и темата на стреса сред полицейските служители. Предвидената за 
издаване дипляна в рамките на проект “Заедно решаваме” беше тествана сред участниците в 
семинара и тренинга и предстои да бъде издадена до края на месеца, съобщи ръководителят 
на проект Георги Милков. 
           
В. Екип 7 “8 седмици лагер за роми предлага американска фондация”,  01.03.2002г. 
          Условието е децата да владеят английски език, стана ясно на проведената по проект 
“Заедно решаваме” среща. Американска фондация е изпратила покана в Центъра на 
неправителствените организации /НПО/ в Разград, че е готова да приеме група от български 
роми на възраст между 14-15 години на лагер в Ню Йорк за осем седмици. Лагерът започва в 
края на юни тази година, а условието е децата да владеят английски език, обяви на среща в 
рамките на проект “Заедно решаваме” с сряда председателят на НПО Георги Милков. 
Крайният срок за кандидатстване бил 18 март. 
         Заседанието събра в заседателната зала на х-л “Централ” представители на етнически 
групи от Разград, Стражец, Раковски и Дянково, ръководни служители от полицията, 
представители на общинската и областна служба “Социално подпомагане” и членове на 
Общинската комисия  за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. 
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         На срещата бяха представени мненията на малцинствените групи относно работата на 
служители на РДВР-Разград и становището на полицията по повдигнатите въпроси. 
Проведена беше и дискусия за възможностите за сътрудничество и повишаване на доверието 
към действията на полицията. Направени бяха предложения да се организира среща на 
младежите от Стражец със служители на полицията във връзка най-вече със сигурността на 
момичетата до 18-годишна възраст, както и да зачестят срещите между неформалните лидери 
от Дянково и Раковски с органите на реда. Присъстващите на срещата коментираха, че липсва 
информираност сред малцинствата относно използването на учебните заведения и интернати 
за бъдещата реализация на децата, във връзка с което от ДПС предложиха съдействие. 
 
В. Гледища “Ромски лидери готови да помагат на полицията”, 01.03.2002г. 
В сряда в хотел “Централ” в Разград имаше информационна среща между представители на 
полицията и етническите групи по проекта “Заедно решаваме” на Центъра за 
неправителствени организации и РДВР. Целта на събирането бе да се чуят повече мнения за 
подобряване на организацията на работа и взаимодействие. Участниците от етническите 
групи бяха от Разград, Стражец, Раковски и Дянково. Другите представители бяха ръководни 
служители от РДВР, от Детска Педагогическа стая, представители на служба “Социално 
подпомагане”, на ОКБППМН. по време на разговора ромските лидери казаха, че нямат 
проблеми при взаимоотношенията с полицията, не се оплакаха от незаконни действия, готови 
са да помагат в борбата срещу престъпността, но споделиха, че много ги мъчи безработицата 
и деца роми отпадат от училище. Основно проблемите им са социални. Полицията не дели 
хората по етноси и на всички е готова да оказва помощ при нужда, обясниха представителите 
на полицията. Те могат да съдействат и за организирането на образователни срещи с други 
институции. Предстоят срещи на полицията с млади хора от Стражец, Дянково, Раковски. 
Жителите на кв. “Орел” получиха покана да присъстват на представянето на отчета на РДВР 
за м. г.  разпространена бе и дипляната по проекта, в която има информация за правата на 
гражданите и правомощията на полицейските служители и важни телефони за критични 
ситуации. От центъра на НПО съобщиха, че от фондация в САЩ е получена покана за 
осемседмичен лагер през юни в Ню Йорк за деца роми на 14-15 години. Условието е те да 
знаят английски език и крайният срок за кандидатстване е 18 март. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

семинар за подобряване на комуникативните умения 
 

На 04. и 05. 2001г. в почивна база “Балканфарма”в хотелски комплекс “Пчелина” се 
проведе семинар по проекта “Заедно решаваме” на Центъра на неправителствените 
организации в гр. Разград на тема:”Придобиване на социални комуникативни умения”. В него 
участваха лидери на етническите групи от областта, подбрани по професионален принцип, 
шофьори на таксита: Бисер Маринов-Областна администрация-гр. Разград, Юксел Хюсеин-
кметство-с. Стражеци, николай стоянов-безработен, Емил Стефанов-Община гр. Завет, Петър 
Петров-шофьор на такси, радка Минчева-журналист, Марий Пейчев-журналист, Есин Чете-
журналист, Силвия Пенева-журналист, галина Матева-журналист. Участваха и членове на 
екипа на НПО – Миглена Христова, Ивелина Христова, Дочка Станева и Деница Дилова. 

Семинарът бе отразен от националните и местни медии: Българско Национално Радио, 
“Дарик” Радио, Радио Шумен,  Кабелна телевизия “Евроком”-гр. Разград, Кабелна телевизия 
“Ден”-гр. Разград и в-к “Гледища”. 

Консултант и водещ на семинара бе Иван Здравков – психолог, консултант към 
Програма Демократична мрежа. Той запозна участниците с проекта “Заедно решаваме” и с 
целта: да се организират гражданите, етническите групи търговците на пазара, шофьорите на 
таксита и журналистите за подобряване на работата на полицията, за да действа тя по 
приемлив начин за хората. 

Проектът е продължение на мече успешно реализирания проект от Центъра на НПО: 
“Увеличаване на обществената подкрепа към работата на полицията в Разград”. Този семинар 
цели повече усвояване на практически умения за работа по превенцията на престъпността. 
Участниците се заинтересуваха как са избрани и защо те са поканени. Иван Здравков обясни, 
че при предварителните разговори с представители на РДВР-Разград са определени като 
целева група, която най-пряко е засегната при работата с полицията. Именно към няколко от 
тези групи в обществото е насочен проектът, тъй като няма възможност да се обучават всички 
наведнъж. Проектът “Заедно решаваме” ще направи стъпка по посока обучение на гражданите 
да работят заедно и създаване на механизми за разрешаване на проблемите им. Крайната цел е 
обществото да може да организира и провежда граждански инициативи за решаване на 
проблеми, в които решение трябва да вземе полицията. 

Иван Здравков представи структурата на обществените групи, които управляват света: 
бизнес, държавата и гражданския сектор. Под формата на схематично изображение той 
представи като най-мощна и влиятелна група – бизнесът и даде за пример едър капиталист 
като “Кока Кола”. Най-важните процеси в света се задействат от такива големи компании. На 
второ място по мощ е държавата, но нейната политика може да бъде променена от голяма 
безнес-групиравка. Като най-слабомощна група в решаване на световни и държавни проблеми 
е гражданският сектор. Влиянието му е посредствено – чрез избори. 

Факторът, който определя големината на силата на тези групи е организираността. 
Бизнесите са най-лесно организирани и най-лесно се сдружават, затова и печелят много пари, 
което им носи силата. Държавите не винаги имат добра организация, не действат добре 
помежду си. Гражданските организации са най-зле  организирани. Понякога в дадена 
ситуация се получава спонтанно организиране  както в случая с такситата в София през тази 
година. В такива моменти групи от такива граждани могат да постигнат големи успехи и да 
повлияят на правителства. За да се балансират секторите, трябва да се стремят да се 
организират и да решават проблемите си сами и да имат определени умения за това. 

След това участниците се представиха с кратка информация за всеки от тях. 
Семинарът бе организиран на базата на интерактивното обучение, използвани бяха 

различни ситуации, игри и целта им беше участниците да направят изводите си. В началото 
лекторът направи кратко представяне на целта на проекта: съвместна работа между 
гражданите и държавните институции, промяна на цялостния начин и действие на полицията, 
за да могат повече да работят за хората, да са запознати с проблемите им в частност на 



етническите групи. След което се продължи с разиграването на различни симулации и 
групови дискусии.  

Първата от тях беше свързана с финансовите операции на една фирма – осем 
началника на отдели, които трябва сами да преценяват различните ситуации и в зависимост от 
тях да отделните отдели ще спечелят или загубят, а от там и компанията ще спечели или 
загуби. Резултатът от играта бе загуба на фирмата като цяло, защото имаше лични 
преплитания на интересите, а и времето за обсъждане беше недостатъчно. Изводът, който бе 
направен е, че взаимозависимостта е много важна при една такава задача и трябва да има едно 
общо обсъждане между всички, за да се решат проблемите. 

Втората игра, която проведоха участниците бе за вземане на общо решение с 
компромис. В нея се предостави възможност и нагласа за промяна на мнения, добра 
аргументация. Целта на втората симулация беше свързана с вземане на правилно решение, за 
да се стигне до единомислие и да се аргументират мненията въз основа на общия интерес. 
Необходимо е при противоположни индивидуални решения да не надделее по-силния, а този, 
който е по-добре аргументиран и успее да убеди другите в правотата на своето решение. 
Резултатът, който беше направен от тази игра е, че всеки има свой начин на мислене, позиция 
и мнение, но и че голяма маса хора може да повлияе положително върху важно 
общественозначимо решение на проблем. Породени бяха дискусии и се стигна до промяна на 
някои от мненията в зависимост от различни аргументи. Изводите, които се направиха от 
проведената игра са: групите с противоположни интереси да могат да съжителстват заедно, да 
са добре организирани и да имат едни и същи мнения. Да могат да търсят нови съюзници, да 
се срещнат с други групи със сходни интереси с други политически партии, обединявайки се 
около проблема така да се оказва натиск върху другите. Като пример бе дадена групата да 
“Гражданска инициатива във връзка с решаването на някакъв проблем”, а основните маменти 
в него са: 

• Дефиниране и осъзнаване на проблема; 
• Анализ на заинтересованите страни; 
• Определяне на интересите; 
• Анализ на силата /властта/, т. е. кой взема решенията  и от кого зависи. 

Това е един предварителен анализ и след това следват действията, а те са: 
• Повишаване на нашата сила чрез общи интереси. 
• Оказване на натиск върху вземащите решения. 
 
                                            Пример за проблем 

 
Неизплатени социални 

Ромска общност 

Медии 

Безработни българи Политически партии 

Парламент 

Кредитори община 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Всички тези страни са заинтересовани, но съюзничество трябва да се търси само с 
тези, с които съвпадат интересите. Най-важно е да се установи какъв е проблемът и той да се 
дефинира правилно. Дали в дадения пример проблемът е самото закъснение на изплащането 
на социални помощи или промяна в закона, за да бъдат изплащани всеки месец навреме.  
              Представен бе примерът с “Дърво на проблемите”, основата на който се състоеше в 
търсенето на всички непосредствени причини за дадения проблем, причините за този 
проблем, провеждане на работни срещи, които трябва да имат строго определен дневен ред, 
водещият трябва да е наясно с проблема, подходящо място за провеждане на срещата, 
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публичност на срещата – медиите трябва предварително да са информирани за случая, за да 
вземат нашата страна. 
              Третата игра “Развален телефон” се състоеше в прочитането на текст от около пет 
изречения  на един участник, а останалите са извън стаята. След това другите влизат в 
стаята един по един, като всеки се опитва да предаде текста колкото се може по-точно и 
подробно на другия и т. н. Целта на тази симулация бе развиване на комуникативните 
възможности. Резултатът бе, че основната дума остана непроменена: в случая – 
“произшествие”, но настъпиха сериозни промени в истинността на текста и се внесоха нови 
елементи. Информацията се трансформира в разговорите между хората, в стресови ситуации, 
при вземането на групови решения и се получава изкривяване и загуба на информация. Най-
често срещаните причини за нарушаване на комуникацията са: 

• Избирателност на възприятието. 
• Нагласа, концентрация, внимание да чуеш и разбереш. 
• Различия в компетентността, да познаваш терминологията и проблема. 
• Достоверност на източника на информация. 
• Филтриране на информацията с цел положителното възприемане. 
• Различен смисъл и тълкуване на думи, жестове. 
• Пресищане на информацията – изслушване на един по един без да се 

прекъсват. 
Във връзка с последното се прилага техника за “Активно” слушане, която се състои в 
следното: 

• Окуражаване 
• Повторение 
• Отразяване 
• Обобщаване 
• Оценка 

            След това семинарът продължи с обсъждане на нов проблем – вземане на 
индивидуално и след това колективно решение по дадена задача. Целта бе да се сравни 
взетото общо решение с правилното /в случая решение от НАСА/ и да се види дали групата е 
била с по-добри резултати от индивидуалните решения на всеки един участник. В края на 
дебата и след сравняване на резултата, бе отбелязано, че груповият резултат се доближава до 
експертното решение. Водещият отбеляза, че това е рядко срещано добро решение на група в 
неговата практика и че всеки един добре е успял да изложи своето мнение, но е достигнал до 
правилното решение под въздействие на групата. 
            След това участниците попълниха карти за оценка на семинара. Всички оцениха 
положително провеждането на семинара, както и добрата организация по посрещането и 
настаняването на гости те. Но след стартиране на самото обучение всички останаха много 
доволни от това, че водещият ги включат във всичките обсъждания, че е чуто мнението на 
всеки при всяка реагирана ситуация. Всички до един изразиха желание от включването им в 
следващо обучение по този проект. Иван Здравков запита зали имат нужда от обучение по 
граждански права, тъй като тази тема е планирана за следващия семинар и присъстващите 
потвърдиха, че имат такова обучение, което на биха могли да получат на друго място и по по-
подходящия начин. 
            Накрая всички благодариха на Иван Здравков и той също благодари, като каза, че без 
тяхна помощ, без обратна връзка, която е получавал от тях не би могъл по такъв успешен 
начин да проведе обучението. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Семинар за функциониране на гражданско общество и граждански права 
Тема: “Провеждане на граждански инициативи” 

06 – 07.02.2002 г. 
 
 

 На 6 и 7 февруари 2002 г. се проведе Семинар за функциониране на гражданско 
общество и граждански права с лидери, подбрани по професионален признак: шофьори на 
таксита, търговци от пазара, лидери на малцинствени групи, представители на службите за 
социално подпомагане от областта, журналисти. 
Участваха: 

1. Бисер Маринов – Областен експерт по етнически и демографски въпроси 
2. Дечко Петков – община Цар Калоян 
3. Ивайло Петков – социален работник – ОССП гр. Разград 
4. Иво Стефанов Стоянов – Движение “Евро Рома” гр. Разград 
5. Красимира Маркова – търговец от пазара гр. Разград 
6. Нюсрет Заим – координатор по проблемите на социално слабите граждани гр. Кубрат 
7. Пламен Йорданов – таксиметров шофьор гр. Разград 
8. Росен Аврамов – социален работник – ОССП гр. Разград 
9. Радостина Неделчева – ОССП гр. Цар Калоян 
10. Реджеб Ахмедов – лидер на Фондация “Родопски звън” гр. Лозница 
11. Ружди Мехмед – търговец на пазара гр. Разград 
12. Сокол Кунгьов – търговец, член на Фондация “Родопски звън” гр. Лозница 
13. Татяна Костова – психолог – ОССП гр. Разград 
14. Юксел Хасан – шофьор гр. Разград 
Водещ на семинара бе Иван Здравков – изпълнителен директор на Фондация “Общество в 

преход” и консултант към Програма Демократична мрежа – гр. София. 
Той представи идеята на проекта “Заедно решаваме” и целите на обучителните семинари, 

включени в консултативния процес на семинара. Той сподели, как е достигнато до идеята да 
бъдат подбрани точно тези професии за целева група на проекта. 

След това всеки от участниците представи своите очаквания от семинара: 
- работа с малцинствени групи 
- запознаване с проекта “Заедно решаваме” 
- права на малцинствата 
- работа на полицията с малцинствените групи 
- опознаване на полицията 

Водещият сподели, че целта няма да покрие очакванията на всеки, но че за всички ще е 
много полезно да бъдат обучени в провеждане на граждански инициативи. Иван Здравков 
смята, че не може да обучи малцинствата на права на малцинствата, тъй като такива права 
няма – всички са с равни права. Ако участниците имат нужда от обучение по граждански и 
човешки права те могат да ги прочетат във всички документи: харти, конвенции, както и в 
конституцията на Република България. 

Г-н Здравков каза, че в следващ семинар полицаите ще бъдат обучени как да работят с 
малцинствата. Според него единственият начин да се самоорганизират граждани и да 
търсят правата си е чрез неправителствените организации. Целта на процеса “гражданска 
инициатива” е да се подготви обществото да решава само проблемите с правата си. 

В проекта “Заедно решаваме”, който е насочен към подобряване на работата на 
полицията са включени малцинствата като рисков фактор при работата на полицията. 
Представителите на малцинствата споделиха, че техни приятели и познати се нуждаят от 
информация как да постъпват при задържане от полицията, не знаят къде да отидат ако 
имат оплакване от злоупотреба срещу тях. Те предложиха да бъде разпространена дипляна 
или плакат с най-важните неща които трябва да знаят при подобна ситуация. 
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 Водещият каза, че дипляната, която се тества в момента на провеждане на семинара ще 
бъде тествана и на полицейския тренинг и ще бъде отпечатана и разпространена в 
областта. Той сподели, че по проекта са предвидени срещи с малцинствени групи за 
разясняване на всички въпроси, които ги вълнуват и които имат отношение към 
проблемите с полицията. 
 По време на този семинар ще бъде добре да се постави един проблем и да се дадат 
реални възможности и начини за разрешаването им. 
 Иван Здравков представи на участниците влиянието на трите сектора /кръга/ в 
обществото: държавата, бизнеса и гражданското общество. Като най-малък кръг бе 
отразяващият гражданското общество, тъй като то е най-лошо организирано и има на-
малка власт. 

При възникване на проблем гражданите трябва да се събират  и организирано да 
решават проблема. Ако тръгне един човек сам да търси разрешение на проблем от високо 
ниво няма да има ефект, но ако искането излезе от голяма група хора ефектът може да 
бъде голям и проблема да се реши много бързо. 

Понякога има обективно противопоставяне на интереси, но трябва да се излезе от 
ситуацията. Водещият даде следния пример: има предложение да се построи язовир, но 
това ще наложи да се отнемат земите на фермери. Освен това ще бъде унищожено гнездо 
на рядък вид птица. Преплитат се интереси на природозащитници, фермери и община. 
Това е проблем, до чието решение ще се стигне много трудно след много преговори между 
заинтересованите страни. 

Необходимо е да се формират такива групи, преди да е станало късно, за да се 
предотвратят големи сблъсъци. Подобни изяви имат браншовите организации. 

Реален пример за граждански натиск е наскоро проведения митинг за патентния данък. 
Друг проблем, който бе разрешен с помощта на граждански натиск, бе повишаването 

на цената на водата в София. След протести на гражданите, цената бе смъкната значително 
и сега е много по-ниска от тази на водата в провинцията. 

Представители на търговците на кооперативния пазар дадоха пример с техни протести 
срещу общинско решение да не се предлагат промишлени стоки на пазара. Но 
инициативата не е била добре организирана, нямало е излъчени представители. Сега 
общинската администрация “изнудва” търговците, като ги кара да поставя скъпа дограма 
на павилионите си ако желаят да продават промишлени стоки. Много от търговците се 
отказват от магазините си, поради невъзможност да изпълнят условията. 

Общото мнение на участниците в семинара бе, че българина по-принцип е търпелив и 
обикновено не се оплаква на пряката инстанция, а се опира на медиите, като средство да 
изрази проблема си и да го постави пред обществеността. 

Водещия на срещата помоли участниците да дадат своите предложения за проблеми, 
които ги карат да се ядосват на институциите в ежедневието. 

Получи се следния списък от проблеми: 
- бавно обслужване; 
- неправомерни действия на полицията; 
- некомпетентност на служителите; 
- липса на съпричастност на някои лица; 
- имунитет на депутатите; 
- незачитане на закона, неравнопоставеност; 
- неизпълнение на поети ангажименти от държавните институции; 
- нелюбезни служители, арогантни; 
- много бюрокрация 
Водещия попита участниците как обикновено реагират на нещата, които ги ядосват. 

Определени бяха две категории гняв: 
- “горещ гняв” – първа реакция  
- “студен гняв” – умен, добър подход за преодоляване на проблема 
След това участниците споделиха какви асоциации предизвиква у тях думите “власт”, 

“сила” и “мощ”. 
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- лидерски функции 
- създаване и използване на контакти 
- сила, с която въздействаш 
- страх 
- преимущество 
- богатство, материално благополучие 
- манипулации 
- отговорност 
Цялото въздействие на думата е отрицателно. За това има принос властта в България, 

която не си изпълнява добре работата. 
Общото мнение е че думата е лоша. 

Проблема е, че в България са овластени много институции и гражданите разчитат на тях 
да ги защитават. 

Добре е самите граждани да имат власт, за да могат да направят нещо срещу всички 
изброени по-горе проблеми. А те са общи за всички. 

Власт може да се добие ако се обединят всички онези, които имат малка власт, а 
проблемите им са общи. Трябва да се създават коалиции, граждански инициативи. 

В света няма обща справедливост – има обективно сблъскване на интереси. Например в 
една държава може да се наказва нещо много жестоко, а в друга – не. 

Проблема трябва да се решава от гледна точка на нашите възгледи. Закона по принцип е 
отражение на морала, но никога не е перфектен. Той не може да е крайно обективен критерий 
за справедливост. 

Например за проблема: “нелюбезно отношение на представител на дадена институция” – 
по закон те трябва да дават информация на гражданите, но не и да са любезни и усмихнати. 

Създаването на гражданска инициатива трябва да протече в следните етапи: 
I. Намиране на други, с които проблема е общ.  

1. Трябва да се види от кого зависи решаването му. 
2. Определяне на всички заинтересовани страни – кой каква сила има, относно 

решаването му и кой иска /изгодно му е/ той да въздейства. 
3. Работа за намирането на общи интереси: коалиция и партньорства / създаване на 

сила/ 
4. Да се определят желаните резултати – границата на компромиса. 

II. Провеждане на инициативата /срещи/, кой ще излъчим като представители 
III. Оценка на ефективността. 

Предложение за проблем, който да се разгледа и да се създаде гражданска инициатива 
- да се оеднакви цената на водата в България 
- общината да почиства, замърсяване на града 
- липса на алтернатива на занимания за деца /да не влизат в заведения с алкохол/ 
- деца с особени дарби – няма кой да им обърне внимание 
- социално слаби – не получават помощи 

 
Групата се спря на проблема “липса на алтернативни /интересни/ занимания за деца от 10 

до 19 години”. Този проблем може да се разбие на по-малки причини 
• няма извънкласни форми на дейност към училищата 
• закриване на Младежкия дом 
• промяна в интересите на младите 
• икономически е неизгодно да има заведения, в които не се предлага алкохол. 
За всяка причина трябва да се потърси отговор: 

1. Защо няма извънкласни форми на дейност? 
- няма финансиране на училището – бюджета на общината не стига 
- учителите не се ангажират 
- липса на подкрепа на родителите 

Обяснението за първата причина – Министерство на финансите не се съобразява с 
плановете за извънкласно обучение /алтернативни форми/. Те не са общински приоритет. 
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Например в Разград има техникум по хранително-вкусово и промишлено стопанство. Той 
има печалба от производство и продажби. Средствата постъпват в общински бюджет. 
Повечето училища не търсят извънбюджетни набирания на средства. 

Обяснението за “закриването на Младежки дом” е следното – има интерес да се 
продаде комплекса. Общината не може да поддържа голямата сграда. В нея имаше 
заведение, в което не се предлага алкохол, а то не е печелившо. Няма държавни 
преференции за подобен род заведения. 

Всички тези причини водят след себе си и последствията: 
• улеснен достъп до алкохол и наркотици 
• нараства /детската/ престъпност 
• няма среда за развитие на заложбите на децата 
• невъзможност за развитие на желани ценности 
Проблемът за липсата на алтернативни форми на обучение касае няколко заинтересовани 

страни: 
• Община – кмет 
• Деца 10 – 18 /Младежки парламент, “Младежки форум 2001”, Асоциация на 

младежките организации/ - те са основната целева група 
• Училището 
• Предприемачите 
• Родителите/училищните настоятелства 
• Министерство на финансите 
• РДВР 
• Общински съвет 
• Народно събрание 
• Президента 

Тези, които могат да се съюзят доброволно /без пари/ за решаване на проблема са: 
Децата, Училището, Родителите, РДВР, Общински съвет, Народното събрание и 
Президента 

Общински съвет, Народното събрание и Училището може да имат и отрицателно 
отношение. Те могат и да помагат и да спъват решението на проблема. 

За реалното провеждане на гражданската инициатива е необходимо да се проведат 
преки срещи и разговори с родителите. Срещата може да се обяви в медиите. Например 
“На 12 ще има среща с родители, деца, медии и общински служители в Общината. Моля 
родителите да застанат наоколо с плакати в подкрепа на идеята.” 

Необходимо е да се проведе работа за създаване на коалиции: 
- работа с училищното настоятелство, директори. Изпращане на писмо до Министерство 

на финансите със запитване дали може да се промени бюджета и т.н. и конкретни 
искания: увеличаване на бюджета – ще се увеличат алтернативните форма на 
забавления, откриване на Младежки дом, Преференция за заведения за алкохол / да се 
направи списък с преференциии – облекчения в наем, данъци/. 

- Да се направи списък с алтернативните форми – къде да се провеждат, Интернет-
клубове 

- Отнемане на лиценза за продажби на алкохол и цигари 
- Промяна в статута. 
Групата разпредели роли, с които да се разиграе гражданската инициатива. Бяха определи 
“кмет”, “председател на Общински съвет”, “Министерство на финансите”, “Народно 
събрание”, “деца”, “Училище”. 

 На вторият ден от семинара участниците след подготвителни разговори започнаха 
разиграване на гражданската инициатива. 
 В началото играещия ролята на “деца” изказа своите искания. След това започнаха 
разговорите – родителите изразиха подкрепата си, Общинския съвет – също. След 
проведените дебати, разговорът се отклони в нежелана посока, а именно въвеждането на 
вечерен час, което изобщо не бе приоритетен въпрос. 
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 Анализ на проведената симулативна игра: 
Кметът използва един много хитър механизъм – той подходи доста интимно към участниците 
в срещата и по-този начин измести умело темата към вечерния час. Мнението на Обществения 
съвет бе, че реално бе пресъздадена действителността. Самата среща не протече много 
делово. Не бяха поискани средства от Министерство на финансите, въпреки, че те бяха 
подготвили радикална промяна в бюджета и допълнителни средства. Подготвения документ 
от обществеността, не бе предаден на кмета 

Умишлено кмета измести въпроса към вечерния час – по-маловажен проблем, който не 
изисква ангажимент от кмета. Прехвърля се на други институции. Така и останалите ще са 
доволни и кмета няма да върши никаква работи. Преднамерено кмета закъсня за срещата с 
извинение, че прави нещо много важно за града. Това кара поканените на среща да се 
чувстват дискомфортно. Кметът си придава важност пред тях и омаловажава разговора. 
Обществеността, децата и родителите не оказаха никакъв натиск, нямаше външна подкрепа, 
викащи хора под прозорците. Кмета водеше срещата, даваше думата. Непрекъснато 
настояваше да се обсъжда вечерния час. Това ангажираше останалите да не мислят за нищо 
друго. Срещата бе в кметството – това също е в минус спрямо заинтересованите страни. 
Трябва срещата да е на техен “терен” за да имат те преимущество. Нямаше дневен ред. Трябва 
срещата да бъде разпределена по време и по теми. Не трябва кмета да управлява процеса, а 
искащите да си излагат становищата. 

Подреждането на залата е много важно – кмета беше седнал в средата, а останалите 
сбутани в края. Не му бе оказан никакъв натиск. Нямаше и излъчено единно становище. Ако 
мнението бе общо срещата щеше да даде по-големи резултати, отколкото да се дискутира на 
място темата. 

Може да се използват журналисти – ефект има ако се повикат чуждестранни журналисти, 
тъй като системата в момента е насочена към Европейския съюз. Ако има ясни настоявания 
може да се постигне ефект и пред национална медия.  

Недостатък – нямаше предварителна подготовка на искащите. Не бяха излъчили 
представител – говорител. Не бяха проведени предварителни разговори с Министерството на 
финансите. Общинският съвет не бе готов с предложение, прието от всички съветници. 

Срещата бе неуспешна: нито една от целите не беше постигната. Кмета се ангажира само 
с една медийна кампания и заповед за вечерния час. Всички участници се държаха като 
примерни граждани, а не като гражданска група. 

Кмета само е дал обещания, но не са поискани писмени споразумения, които ще го 
ангажират.  

Трябваше медия да го публикува, като изобличи кмета и го притиска.  
Участниците се довериха на обещанието за следваща среща, което не е добре. Не трябва да 

се отлага, а да се реши проблема в една единствена среща. Кмета обеща да не се продава 
алкохол на деца, но това си задължително по закон. 

Участниците с исканията не взеха властта и силата. Никой не ги подкрепи. Медиите не 
бяха подготвени. На другият ден трябва да излезе статия “Кмета не подкрепи исканията на 
младите хора в града”. 

Кмета каза, че ако всички страни бяха срещу него е щял да отстъпи. Но трябва да има ясно 
разпределени роли. Инициативата да е на искащите, водещия – също. Да има човек, който да 
записва всичко и да обобщава. Така се вижда напредъка на целите.Трябва да се използват 
всички доказателства: статистика, инциденти. Това е важно за пресата и за Народното 
събрание. Виковете под прозорците оказват голям натиск. Влияние оказва и примерно 
обаждане от депутат от Народното събрание, който подкрепя инициативата. 

Така гражданското общество ще има власт. Властта в държавата ще толерира това, тъй 
като тези инициативи ще й помагат. Дори интересите да се разминават, не е лошо да се 
отстояват гражданските права. Важността на резултата не бива да плаши, тъй като си струва. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

тренинг “Положителни професионални стандарти на поведение  

на полицейските служители в условията на мултикултурно общество” 

08 - 09.02.2002 г. 

 

На 8 и 9 февруари 2001 г. в хотелски комплекс “Пчелина” се проведе тренинг със 
служители на РДВР от гр. Разград по проекта “Заедно решаваме” на Центъра на НПО в 
Разград. Участваха 23 редови служители на подразделенията на РДВР в област Разград. 

 
Целите на тренинга бяха: 

• Да се запознаят участниците с процедурите за интервенция при конфликтни ситуации 
между граждани. 

• Да се придобият практически умения за прилагане на процедурите в практика. 
• Да се подобрят знанията и уменията на участниците за разпознаване признаците на стрес и 

справяне със стреса. 
• Да се изследват възможностите за оптимизиране взаимодействието с обществеността. 

Водещи: Камелия Канушева психолог в Института по психология – МВР, Мариана 
Зарова – психолог от Института по психология на МВР и Иван Здравков – Директор на 
Фондация “Общество в преход” 

Участваха: Радослав Иванов – Директор РДВР, Младен Димитров РПУ гр. Разград, 
Росица Мичева – психолог РПУ гр. Разград, Ивелина Игнатова – РПУ гр. Разград, инспектор 
ДПС, Йордан Димитров РДВР – Разград, Димитър Коцев – РДВР гр. Разград, Диана 
Стефанова – РДВР – гр. Разград, Деко Найденов – говорител РДВР гр. Разград, Илия Николов 
– РПУ гр. Разград, Свилен Витанов – РДВР гр. Разград, Пламен Пенчев РПУ гр. Разград, 
Мартин Куманов – РПУ гр. Разград, Валентин Стоянов – РПУ гр. Разград, Валери Лалев 
РДВР гр. Разград, Петър Петров РПУ гр. Разград, Мехмед Джамбазов – РПУ гр. Лозница, 
Джемал Дурльов – РПУ гр. Лозница, Иван Тотев, РПУ – гр. Кубрат, Емилиян Иванов РПУ гр. 
Кубрат, Мирослав Минев – РПУ гр. Завет, Петко Цвятков – РПУ гр. Завет, Пламен Петков – 
РПУ гр. Исперих, Пламен Великов – РПУ гр. Исперих, Венцислав Минчев – РПУ гр. Исперих, 
Тихомир Късов РПУ гр. Разград,  

Тренингът започна с представяне на екипа и участниците като всеки представи друг 
негов колега. След това бе представена програмата на тренинга и въведение в 
проблематиката. 

Всеки от участниците сподели своите очаквания от тренинга: 

- конфликтна ситуация между подчинен и началник и конфликта въобще; 

- как началникът да мотивира подчинените, да ги кара да работят; 

- специфика на работата с различни групи граждани, включително етнически; 

- стрес и интервенция на стреса, справяне със стреса; 

След това участниците се разделиха на две групи – едните, които ще представляват 
полицията и другите ще влязат в ролята на малцинства /роми/. По този начин след като се 
осъществи противопоставяне на двете “страни” ще бъде направен анализ на нагласите и 
изследване на възможностите за оптимизиране на взаимодействието с гражданите. 

В първата група представителите на полицията изведоха своите конкретни изисквания 
към отношението на ромите към тях. Според тях етносите помежду си се възприемат 
различно и не винаги се разбират турци и цигани, дори различни ромски групи, като 
копанари, казалбаши, джамбази и власи не се понасят и враждуват помежду си. Според 
участник в групата конфликта между българи и роми е изкуствено създаден.  
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Циганите имат свои собствени закони и собствен съд “мешерето” и се разправят 
помежду си както им повелява техния вътрешен закон. Затова има най-чести проблеми с тях. 
За да се работи добре с тези общности трябва да бъде представен полицая от негов познат за 
спечелване на доверието на общността. Трябва да се намерят и създадат връзки с 
неформалните лидери, които могат да сътрудничат с влиянието си сред общностите. Друго, 
което помага в случаи за спечелване на доверието е най-обикновена почерпка. Човешкото 
отношение се оценява от ромите. Трябва  да се търсят простите решения.  

Отбелязано бе, че не съответства съотношението на полицейските служители но 
процента на малцинствата. Това създава проблеми в общуването. Ако полицаят знае езика ще 
може по-бързо да реагира на ситуациите. Иначе се губи време и се затруднява работата. 

Понякога това рефлектира лошо върху човека, който се е заел да съдейства на 
полицията /преводача/. Хората от общността му се настройват срещу него. 

Участниците в групата на “полицията” изведоха следните акценти от обсъждането за 
отношението си към малцинствата. Оформено бе изявление: 

“Ние, полицейските служители мислим за вас като: 

1. Граждани на Република България с равни права и задължения. 

2. Ние уважаваме вашите нрави и обичаи, но като представители на закона държим 
той да бъде спазван и от Вас. 

3. Ние не делим хората на етноси, но считаме, че познаването на етносите ще 
помогне за по-добро общуване. 

4. Ние смятаме, че социалните помощи, които получавате трябва да се използват 
съзнателно и по предназначение. 

5. Ние не смятаме, че е нужно проблемите да бъдат поставяни на етническа основа. 
Ромите сами поставят бариери и се затварят в своята общност. 

6. Ние, като полицейски служители разбираме, че повечето престъпления се 
извършват от глад.” 

Групата на “малцинствата” също дискутира своето отношение към полицията и изведе 
своите мисли в три главни искания: 

“1. Чувства и нужди: 

Ромите се чувстваме онеправдани защото сме много бедни, нямаме работа, 
социалните помощи са малко и се чудим как да изкараме за хляб. Ние също имаме 
достойнство и нужда от човешко отношение. И ако някой спечели доверието ни ние сме му 
благодарни без край. 

2. Отношението ни към полицаите:  

Има полицаи, които са добри и такива, които са лоши. Добри са тези които ни 
помагат, а лоши са тези, които бият преди да питат, които по всякакъв начин се опитват 
да ни направят живота по-лош. 

3. Как ще се разбираме по-добре: 

Ако по-рядко идват да ме проверяват и да ме излагат пред съседите. Ако дават по 
някой лев. Ако си затварят очите за дребните неща. Ако кажат блага дума и покажат 
добро отношение и загриженост към нас и съпричастност към нашите проблеми.” 

 На обща сесия двете групи представиха своите искания и между тях възникна 
дискусия: 

Оформиха се много въпроси, като този “Защо “ромите” не спазват конституцията. На 
това групата на “малцинствата” отговори, че си имат свой закон и съд “мешере” – за тези от 
Конституцията никой не ги е питал. Полицаите отговориха, че искат представител на 
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“мешерето” да влезе във връзка с тях. “Ромите” казаха, че не могат да четат и не познават 
нашите закони. Полицията каза, че ако си представят исканията и посетят приемната ще ги 
изслушат. Ще им помогнат за по-доброто познаване на законите. “Ромите” споделиха, че 
когато търсят служители на РДВР те се крият от тях и не искат да ги изслушват. Не 
съдействат на полицията от страх, че общността ще си отмъсти, че предава своите хора. 
“Ромите” искат да се обръщат към тях еднакво както към свои. Да няма обръщение като 
“мангал” и т.н.  Не искат да стоят от две страни: полицаите са отгоре, а малцинствата отдолу. 
Полицаите са привилегировани, а ромите – онеправдани. Полицаите имат пистолети и това ги 
прави по-силни. “Малцинствата” се страхуват от тях. 

Полицаите отговориха, че оръжието им е дадено за да пазят реда. Те ще съдействат при 
всяко престъпление, и на роми и на всеки, който се нуждае. Да си полицай не е толкова 
привилегия, отколкото отговорност и нерви. Има много изисквания за заемане на тази 
отговорност. 

 Исканията към полицията от “малцинствата” са: 

- да няма към тях предубеждение, че всеки е престъпник; 

- да уважават всички еднакво; 

- да не разговарят публично в махалата с тях, за да нямат после проблеми с 
общността; 

- може да си откраднал един път, но да си се поправил – нека не се отнасят с такива 
като с престъпници; 

- когато има престъпление в махалата, да не се обискира всеки дом; 

- влизането в къщите да е законно; 

- да не се преследват децата; 

- да има приветливо излъчване. 

Малцинствата разпознават добрите полицаи от лошите, въпреки, че изглеждат еднакво. 
Когато полицай отговори на поздрава на ром, това показва добро отношение, когато каже “ела 
кажи си проблема”. Не е добре да се подхожда с подозрение, когато роми си купят нови дрехи 
или спечелят пари отнякъде. Те също могат да работят.  

Полицаят му става приятно, когато му каже ром, че иска да работи, да издържа 
семейството си. Тогава той му помага и да си намери работа. 

След разискванията на двете групи водещите на тренинга започнаха представяне на 
новата тема “Интервенция при конфликтни ситуации между граждани” и за ролята на полицая 
в конфликтна ситуация. 

Съществуват няколко психологични процедури: нискодирективни, среднодирективни 
и високодирективни. Те обаче не са универсални и зависят от човека. Например някои 
въпхроси, които възникват по време на критична ситуация не могат да бъдат зададени поради 
създалата се обстановка. Полицая трябва да сподели своя предишен опит от подобни 
ситуации, което ще облекчи настояща такава. Участниците предложиха да се разгледа 
ситуацията “разпръскване и овладяване на тълпа”, но след разисквания те решиха, че 
проблема е много сложен и за това трябва да се обучава ръководството. Настоящите 
участници е добре да се обучат за справяне с по-прости, по-често срещани, земни конфликти. 
Трябва да се избягва критичната ситуация, а не да се създава от полицая. 

Предложени бяха няколко проблемни ситуации, които да бъдат разиграни, но накрая 
участниците се спряха на семеен скандал – пиян мъж, ударил тъща си, жена му вика полиция 
и идва полицай. В ролите на всеки един влезе по един от участващите полицейски служители. 
Разиграно бе скарването и сбиването. Пристигна полицая и успя да разговаря с всеки един 
поотделно. После той отдели “тъщата” и “съпругата” и остана в стаята със “съпруга”. Той 
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започна приятелски да разговаря с него и му каза, че е в подобно положение – “заврян зет”. 
Хората в такова положение са по-агресивни, неудачници. След това полицая отвежда 
“съпруга” в полицията, а “съпругата” се мъчи да го спре и съжалява, че го е извикала. 

Участниците споделиха впечатленията си и чувствата, които са ги вълнували по време 
на разиграната ситуация. “Съпругът” каза, че се е почувствал успокоен, тъй като е разбрал, че 
и полицая е в подобно семейно положение. Добре е постъпил като ги е отделил в различни 
стаи. Това е успокоило напрежението. 

“Полицаят” сподели, че е трябвало да ги раздели, тъй като разговора с него пред 
жените би озлобило повече “съпруга”. 

“Тъщата” каза, че е удовлетворена от намесата ми. Тя го намира за любезен, с добър 
тон, който се опитва да вникне в проблема. 

“Съпругата” също е удовлетворена от намесата на полицая. Чрез диалога той е създал 
предпоставки да не бъде задълбочен конфликта. 

“Съпругът” каза, че е изпитал срам от полицая, респект от личността му. Почувствал се 
е успокоен. 

На вторият ден от тренинга бяха разгледани темите “Управление на професионалния 
стрес.” и  “Превенция на “Бърнаут”. 

В началото водещите помолиха участниците да споделят какво им идва наум като чуят 
думата “стрес”. Бяха дадени следните синоними: 

- подтиснатост 
- страх 
- опасение 
- повече проблеми, отколкото можем да се справим 
- трудности 
- претоварване, породено от външни фактори 
- самосъжаление 
- стреса се изпитва от всеки по различен начин – той е положителен и отрицателен 
- професионално натрупване 
- напрегнатост 
Стресът води до психосоматични болести: потиснатост, гняв съпътствани с болки в 

главата. На участниците бяха раздадени материали, в които бяха посочени най-честите 
причинители на стреса: 

- Индивидуални; 
- Междуличностни; 
- Организационни. 
Направена бе скала за стреса от 0 до 10. Участниците си отбелязаха всеки кой колко 

оценява нивото на стреса. Най-много бяха посочени нивата 6 и 7. 

Стресът толкова по-добре се управлява, колкото успява човек да набележи своите 
пунктове. Ако се знаят източниците ще може да се управлява успешно. Понякога източниците 
на стреса не зависят от нас и няма възможност той да бъде управляван. Например: когато 
служителя не получава разбиране от началника, когато се притеснява от това дали ще се 
справи с работата и дали е добре подготвен. 

В изследване с полицейски служители в САЩ най-много хора са посочили ниво на 
стреса 6 и 3. След това – 10 и 9, а само един човек е посочил 4 по скалата. 

Добре е да се изведе нещото, което ще помогне да се намали нивото на стреса с 1. 
Каква е първата стъпка, от която се нуждае човек за да смъкне нивото. Понякога няма да се 
наложи да се смъква нивото – например да е по-ниско от 4 или 5.  

Най-честата причина, която повишава стреса в полицията /установена по време на 
изследване в САЩ/ е несправедливото третиране от страна на началник. 
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Изследването сред жените  на полицейски служители показва, че съпрузите им са 
станали: 

• по-самоуверени 
• негативни 
• затворени 
• подозрителни 
• песимисти 
• не признаващи грешките си 
• по-малко склонни да споделят 
• по-критични към съпругите си 

Всичко това пречи на личното щастие на полицаите. Важното е, че стреса може да се 
управлява. Първата крачка е да се поеме отговорност за това. Човек да си каже, че сам ще се 
погрижи за себе си. Ако не могат да се променят външните причинители на стреса 
/отношение на началник/ може да се променят нашите нагласи към тях.Трябва да се изработи 
план с най-важните неща, които да се направят. Те да включват грижа за себе си, дребни 
удоволствия, чести почивки – лов, риболов, спорт и др. Най-често баланса между почивка и 
работа е нарушен. Трябва да се оказва подкрепа на другите и така те ще ни окажат подкрепа, 
когато ние имаме нужда от тях. 

Професията на полицай не позволява да се показва страх и несигурност, но това не 
означава, че те не ги изпитват. За това са психолозите към РДВР. Института към МВР 
предприема нова стратегия за работа по премахване на стреса. Психологът освен 
психодиагностик трябва и да помага на полицая да бъде по-добър гражданин. 

Съвета на водещите към участниците в тренинга беше да “употребяват” психолозите 
към РДВР, той трябва да е консултант и подкрепяща фигура, особено при травматичен стрес 
/внезапно, интензивно събитие, като смърт на близък или колега/. 

Кризата, в която изпада човек в такъв момент може да бъде много тежка, но при това 
изживяване организма реагира по-този начин. Човек чувства, че полудява, но всъщност 
трябва да мине този кризисен период. 

Разгледан бе “Бърнаут” или синдром на професионалното изпепеляване. Той протича в 
4 /четири/ фази: 

1. Фаза на ентусиазма – например при полицаите, новоназначението създава 
този ентусиазъм, високи надежди, че работата е всички, човек се 
свърхидентифицира с професионалната роля. Това води до изтощение. 

2. Фаза на стагнация – липса на нормален живот извън работата. Много работа 
– ниско заплащане. При социалните професии ефекта от работата не е видим 
и това напряга човек. 

3. Фаза на флустрация – появява се при хора, които са упълномощени да дават 
нещо на другите, но не получават нищо в замяна. 

4. Фаза на апатията – приключване със загрижеността за здравето и близките. 
Карат се с всички, развеждат се. Типично за тях е пристрастяването към 
алкохола. 

Трябва да се открият навреме симптомите и да се вземат мерки преди да е станало 
късно. 

Участниците в семинара споделиха, че имат необходимост и желание да спортуват, да 
упражняват своето хоби, но нямат време и физическа възможност. Те предложиха ако може да 
се създаде работна организация и дори ако се наложи да се задължават служителите да 
почиват. Това да стане след редица изследвания и лекции. Психологът може да бъде 
посредник да се получи информация от всяко РПУ и да се събере централно и от там да се 
вземе решение. 
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След това тренинга влезе в заключителната си фаза: дадоха се предложения за нови 
теми на обучения, които да се включат в бъдещи проекти: 

- права на човека 

- управление на екип – на началниците 

- начини на манипулиране на началника /смелост при излагане на гледната точка/ 

- обучение във всяко РПУ 

След предложенията, участниците попълниха анонимни карти за оценка от тренинга. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

тренинг “Ефективно общуване в мултикултурните взаимоотношения” 
 

На 15 и 16 март 2002 г. в хотелски комплекс “Пчелина” гр. Разград се проведе тренинг 
със служители на РДВР гр. Разград по проекта “Заедно решаваме”. Целите на тренинга бяха: 

- Да се представят и дискутират проблемите в областта на екипното взаимодействие и 
индивидуалните умения за работа в екип; 

- Да се формират практически умения в областта на екипното взаимодействие и 
комуникативната компетентност. 
Това е вторият тренинг с полицаи по проекта. Първият бе в началото на февруари 2002 

г. на тема “Положителни професионални стандарти на поведение на полицейските служители 
в условията на мултикултурно общество”.   

Водещ бе Иван Здравков – психолог и консултант по проекта. Семинарът започна с 
представяне на програмата за обучение на служители на полицията. Посочени бяха 
спецификите на работата в екип при РДВР, йерархията която съществува в тези служби. 
Представено бе на участниците интерактивното обучение с ролеви и симулативни игри, което 
предстои през двата дни. За представяне и “разчупване на леда” бе използвана играта “писмо 
до приятел”. В него всеки участник представи 2 неща, които смята че прави добре, едно 
твърдение на друг човек за него и някакъв успех от близкото минало. Всяко писмо бе 
прочетено от друг колега на участника, който го е писал. Като успех на някои от участниците 
беше посочено проведената демонстрация на дресировка на полицейски питомци, която бе по 
проекта “Заедно решаваме” в началото на месеца. 

На вниманието на участниците беше представен материал за “атрибутивно 
приписване” или даване на обяснение на причините за събития и възможни грешки при това 
обяснение. Ситуациите, при които обикновено се правят причинни приписвания са когато: 
има инструкция за такава /съдиите/; при неочакваност на ситуацията – предизвиква търсене на 
обяснения; при силна зависимост от някого – приписват се причини, понеже са необходими за 
анализ и предсказване на поведението; когато се губи контрол върху ситуацията – тогава се 
правят най-много приписвания. 

Видовете причинни приписвания са: диспозионно обяснение – използване на лични 
черти и качества на лицето, чието поведение обясняваме; обяснение на стимула – причината е 
в стимула за действие и обяснение на обстоятелствата – те са причина като цялостна 
ситуация. 

Водещият представи в таблица съществуващите характерни черти за всеки човек и как 
са групирани те според това, на кого какво е известно в обществото и скритата информация 
само за охарактеризираната личност. 

 
 Известни за мен 

 
Неизвестни за мен 

Известни за другите 
 

Публично АЗ “Арена” 
• Дейности 
• Мотивация 
• Становища 
• Интереси  

Сляпо петно 
• Привички 
• Стереотипи 
• Норми 
• Принуди  

Неизвестни за другите 
 

Частно АЗ 
• Предпочитания 
• Антипатии 
• Желания 
• Страхове 

Неизвестно 
 
? 

 
Коментарите на участниците бяха, че трябва да се увеличава стойността на “сляпото 

петно” – това са качествата, които не знаем за самите себе си, а останалите го знаят, “частното 
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АЗ” – всичко което знаем за себе си, но на останалите е неизвестно, и “неизвестното” – 
характерните черти, които не са известни нито на нас нито на заобикалящите ни. 

Темата, с който продължи психотренинга бе за уменията да се води разговор. Акцентът 
бе поставен върху подаването на обратна връзка. Разделени бяха случаите, в които обратната 
връзка подпомага общуването и когато го смущава. Обикновено то се смущава, когато 
обратната връзка се дава главно, тогава, когато нещо се провали; когато е стереотипна, 
етикетираща и наскърбяваща. Общуването се подпомага, когато обратната връзка заедно с 
отрицателни наблюдения обхваща и положителни чувства и възприятия; в нея се 
характеризират и собствени подбуди и намерения и е богата и индивидуална като изказване. 
Обратната връзка е свързана със споделянето, което може да е прикриващо /възбудата и 
напрежението се проявяват в негативни реакции/ и оскърбяващо /иронични забележки, 
подигравателни жестове/ или съобщаващо /”в момента се чувствам бодър и доволен”/ и 
търсещо /”чувствам се застрашен, защото ми се струва, че няма да можем да съчетаем целите 
си”/. 

Разгледани бяха видовете грешки при общуването. Те се разделят най-често на: 
I. Грешки на категоризацията:  
1. Обща заблуда – външния вид ни дава представа за характера на човек, но тя не винаги 

е вярна; 
2. Първичен ефект – човек характеризира чрез първите впечатления, последващите не са 

важни, а първите в повечето случаи са грешни. 
3. Закотвяне – всяка информация се слага към предварително създадена от нас схема 

/категория за създаване на нещата/ Това я изкривява. 
4. Акцентуация – склонни сме да засилваме сходството между елементите попадащи 

върху нас /обединяваме по признак/ 
II. Настойчивост на вярванията / 

1. Грешки на схемата. Ние се стремим да отхвърлим твърдения и това още повече 
ни привързва към първоначалната ни теза / така се стремим да запазим 
собствената си ценност в своите очи/. 

2. Етикетиране – пример за това е етикетът “зубрач” от детството на всеки. 
3. “Ефект на ехото” – чували сме нещо за някого, но нямаме лична информация и 

започваме да му приписваме всички останали атрибути, присъщи на 
информацията за него. 

4. Грешка на сценария – натрупан опит и след като се задейства първо звено на 
дадена верига ние очакваме /формираме сценарий/ същата случка да се повтори. 

5. Познавателно потвърждение на схемата. 
III. Грешки от поведението  

1. Пророчество – когато някой ни е казал нещо и то се сбъдне, започваме да му се 
доверяваме сляпо. 

2. Ако някой е конфликтен, започваме да се държим и ние конфликтно с него и 
така затрудняваме общуването. 

3. Грешки поради фалшив консенсус – стремеж за надценяване на собствените ни 
вярвания. Създаваме отношение защото според нас много хора го вярват. 

Как да се избягват грешките в общуването: С подобряване на комуникативните 
умения, уменията за управление на взаимодействието, умения за създаване на емоционална 
близост, създаваща откритост. 

Участниците в тренинга обсъдиха темата за екип – “що е екип?”. 
Екип е група хора с: 

-  обща задача 
- обща цел 
- лидер /ръководител/ 
- разпределение на ролите /функциите/ 
- взаимозаменяемост /да се допълват/ 
- правила 
- доверие 



- съгласие 
Ако личната цел на всеки един от екипа не съвпада с общата цел, ако има много такива 

членове възникват конфликти. 
Много е важен неформалния лидер, той трябва да се използва от назначения 

ръководител за екипното взаимодействие. 
 Направена бе схема на добрия екип: 
 

Общи цели 
   

 
Взаимозависимост 
 

 
Общи действия              Е К И П  Индивидуални действия 
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Взаимодействие 

 
Уменията за работа в екип са еднозначни с взаимодействията между отделните членове 

на екипа. Екипното взаимодействие може да бъде: 
1. Междуличностно: 
- комуникация; 
- умения за управление на взаимодействието; 
- умения за взаимно приемане и създаването на емоционална близост. 
2. Работно-техническа: 

-  изпълнение на задачата; 
- решаване на проблеми; 
- оценка на ефективността. 

Водещият включи в групово-динамичния психо-тренинг уменията за водене на 
разговор. Те включват реакциите спрямо изказванията на партньора, които се разделят на: 

- Пренебрегване – “аз разбирам твоите трудности, но...” 
- Подпитване – с помощта на серия от въпроси се измества и манипулира посоката на 

изказване; 
- Агресивно реагиране – демонстрация на ярост, възбуда, обида и др. 
- Изслушване и отразяване на изказването със свои думи – кимане, доуточняване, 

повторение “ти твърдиш, че...” 
- Отразяване на емоционалното състояние на партньора; 
- Задълбочаване и доразвиване на изказването – по-нататъшно развиване на мислите 

на партньора. 
Техниките за активно слушане подпомагат общуването. Активното слушане включва: 

• Окуражаване 
• Изясняване 
• Повторение 
• Отразяване 
• Обобщаване 
• Оценка 

За подобряване на комуникацията е необходимо да се споделят собствените 
преживявания. 

Тренингът продължи с разиграване на техники за активно слушане. Всички участници 
се разделиха по трима в група. Във всяка група всеки участник трябва да бъде в ролята на 
слушател, говорител и арбитър. Те ще завъртат докато всеки мине в ролята на всеки. Целта е 
говорителят да провери себе си колко е убедителен, като по-важна е ролята на слушателя да 
оттренира техниката за активно слушане. Арбитърът ще оцени как е протекъл процеса. 



Избрани бяха еднакви въпроси за дискусията. След разделяне на групите в рамките на 
30 минути те проведоха играта. От екипа на проекта “заедно решаваме” две сътрудничи 
наблюдаваха развоя на групите, заедно с водещия на тренинга. След това всички се събраха в 
обща група и споделиха как е протекла играта в тяхната малка група. 

Общото мнение беше, че когато тезата, която развива говорителя не съвпада с тази на 
слушателя е много трудно да се влезе в ролята на активен слушател. Други фактори, които 
затрудняват активното слушане са противоположните цели и предварителната нагласа на 
слушателя да не възприеме това, като единствена възможност. 

След разискванията бе проведено упражнение “Аз - послание”. Тази игра представлява 
описание на чувства, поведение при възникнала ситуация: например съсед музикант, който 
цял ден свири на контрабас и ви пречи на работата. Целта бе след като се набележат чувствата 
и поведението, които притеснява да се набележат причините за притеснението и да се 
предложи алтернативно поведение. 

Следващата игра бе за работа в екип: “Дърводелецът и девойката”. Това бе казус, при 
който групата разделена в два екипа трябваше да подреди участниците в играта по морална 
вина – от най-малко виновния до човека, злоупотребил най-много със ситуацията. След 
едночасов дебат бе достигнато съгласие в двете групи. Целта беше да се постигне консенсус в 
групата, а не да се гласува за всяка точка.  

Така приключи първият ден от тренинга. 
 
 На 16 март 2002 започна втората сесия на тренинга. Начертана бе схема на 

елементите на процеса на комуникация. 
 

Елементи на процеса  Шум 
на комуникация  

 
 
  Комуникатор               Рецепиент 
      1 Канал  2     
 
 
       Послание    Послание 
 Кодиране          Декодиране 

 
 
 

Обратна връзка 
 
Важните елементи на комуникацията са: 
- поведението на комуникиращите; 
- нагласата на рецепиента; 
- различния код – всеки говори на различен “език”; 
- лошо настроение; 
- липсата на обратна връзка. 
Факторите, които влияят върху комуникативния процес са: 

1. Избирателността на възприятието – проблема е в декодирането, мисленето 
чрез определена схема, стереотипизация. 

2. Разлики в компетентността. 
3. Възприятие за достоверност на източника на информацията. 
4. Индивидуални комуникативни проблеми. 
5. Филтриране на информацията. 
6. Семантични проблеми /междукултурни различия в общуването/. 
7. Информационно пресищане – лекции. 
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Следващата тема за работа бе “лидерството”, като възможност за въздействие. 
Има три типа теории за феномена “лидерство”: 
- перизматични / теории на качествата – определя брой качества, които трябва да 

притежава лидера/ 
От различните теории са изведени някои общи неща за лидерите: 
- инициативност 
- общителност 
- чувства за хумор 
- ентусиазъм 
- дружелюбие 
- увереност 
- активност във всяко отношение 
- влияние върху останалите 
- доминантност 
- създават мотивация 
- енергични 
- знаещи решенията 
- интерес към останалите 
- силен стремеж към обществена изява /медии и др./ 
Втората теория е за “ролеви” лидери – когато екипа има проблем, се избира лидер, 

който притежава комплекс от качествата, необходими за решаване на проблемите. 
Третата теория е за “ситуативни” лидери – лидери при различни ситуации. 
На всички участници беше раздаден материал за създаване и поддържане на доверие – 

всеки сам си оцени по скалата от 1 до 5 за десет качества, които трябва да притежава, като 
лидер: откритост, толерантност, уязвимост, лоялност, взаимодействие, чувствителност към 
потребностите, поемане на риск, честност, подпомагане и надеждност. 

 
Последното упражнение от тренинга бе SEPO - анализът за подобряване на 

обществения образ на полицията. Целта му беше да се видят успехите в това отношение, 
неуспехите, пречките и потенциалът за подобряване на обществения образ на РДВР Разград. 
Анализът бе представен във таблица разделена на четири квадранта, в които се лепят 
предложения на всеки за всеки сектор. 



Успехи Минало     SEPO  Бъдеще 
 Потенциали 

- Висок процента на разкриваемост   - Засилена обратна връзка 
- Партниране с НПО      
- Отчети по места 
- Превенция на детската престъпност  
- Добра работа с медиите 
- Работа с ромските лидери 

- Добро партньорство с други институции 
- Хората вярват, че хващаме престъпниците 

 
Подобряване 
на 

обществения 
образ 
на полицията 

Неуспехи          Пречки 
- хората мислят, че пускаме престъпниците  - недобро взаимодействие 

между  
- дисциплинарни нарушения    различните служби 
- неразкрити престъпления –     - непредставителна база 
новопроявяващ се контингент    - хората знаят, че се назначава 

против 
- няма достатъчно доверие     критериите 
- ниска обща култура  - липса на полицейско присъствие 
- корупция 
- неосъзната обществена роля 
на полицията от полицаи 
 
Участниците бяха много доволни от този анализ, споделиха че ще го използват в 

работата си. Тренингът приключи с благодарност към водещия и към организаторите от на 
полицейските служители и попълване на карти за оценка. 

Във вторият тренинг участваха 26 служители на РДВР от област Разград: Анелия 
Станкова – Инспектор ДПС гр. Разград, Божидар Божков – гр. Разград, Валентин Пешев – 
РПУ гр. Исперих, Валентин Стоянов – гр. Разград,  Диана Стефанова – гр. Разград, Деко 
Найденов – говорител на РДВР, Джемал Дурльов – РПУ гр. Лозница, Емилиян Иванов – РПУ 
гр. Кубрат, Илия Николов – РПУ гр. Разград, Иван Игнатов – гр. Разград, Ивелина Игнатова – 
гр. Разград, Иван Тотев – РПУ гр. Кубрат, Мирослав Минев – РПУ гр. Завет, Младен 
Димитров – гр. Разград, Мехмед Джамбазов – гр. Лозница, Петър Стойчев – гр. Разград, 
Петко Цвятков – РПУ гр. Кубрат, Пламен Великов – РПУ гр. Исперих, Пламен Петков – гр. 
Исперих, Пламен Запрянов – гр. Разград, Росица Мичева – психолог гр. Разград, Светлана 
Сотирова – психолог в Психолаборатория към МВР гр. Варна, Свилен Витанов – гр. Разград, 
Тихомир Късов – РПУ Лозница. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

Ден на отворените врати в полицията 
 

Оценка от демонстрация на дресировка на питомци  
от служители на РДВР гр. Разград 

 
 На 13-ти март 2002г. на градския стадион в Разград се проведе Ден на отворените врати 
по проект “Заедно решаваме”. Осем служители на РДВР гр. Разград участваха в 
демонстрацията и представянето на дресировка на полицейски питомци. Трите кучето Ерос, 
Ерик, и Линк бяха заедно със своите обучители. Занятието се проведе пред 120 деца от ОУ 
“Елин Пелин” с. Стражец и ОУ “Отец Паисий”(от пет училища). 
 Представена бе дресировка на питомци – как се движат до полицая, как изпълняват 
команди “стой”, “легни”, “апорт”. 
 На децата бе демонстрирано как се претърсва местност, как се открива предмет по 
миризмата, разказано и бе подробно за всичко характерно за породата “немска овчарка”, 
която се използва най-често за работа в полицията. С тези кучета е работено още от самото 
раждане. Полицаите са неотлъчно до своите питомци. Най-често се използват за претърсване 
на помещение, за претърсване на местност, за дирене по следа. 
 Най-атрактивната демонстрация бе на задържане на престъпник, която бе реализирана 
с помощта на двама полицаи. Единият бе в ролята на престъпник. Другият бе заедно с кучето 
и следеше всяко негово движение. 
 Присъстваха журналисти от в-к “Екип 7”, в-к “Гледища”, Радио “Шумен”, Радио 
“Дарик”, Кабелни телевизии “Евроком” и “Ден – Разград”. 



с подкрепата на Фондация“Отворено общество” – София и Програма COLPI 
 

35

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Обществен  Форум “Заедно решаваме” 
22.05.2002 г. 

 
На 22 май 2002 г. в х-л “Разград” се проведе Обществен форум “Заедно решаваме” като 

част от проекта “Заедно решаваме” финансиран от Фондация “Отворено общество” – София. 
Водещ на форума бе Иван Здравков. 
Обществен Форум “Заедно решаваме” бе открит от Вергиния Мичева – Русева – 

заместник-председател на Центъра на неправителствените организации в Разград и съдия в 
Разградски раойнен съд с представяне на участниците във форума.  

Водещият Иван Здравков след кратко представяне на проекта и очакваните резултати от 
тях даде думата на участниците във Форума. Иван Здравков продължи с разясняване на целта 
на Форума като изтъкна, че е важно взаимодействието между държавните институции, 
Районната дирекция на вътрешните работи Разград и гражданите от различните етноси. 
Идеята за реализиране на първия етап на проекта е била представители на различните етноси 
да имат повече претенции към работата на РДВР.  Гражданите да вземат участие в 
обществения процес. До момента са направени много полезни неща за малцинствените 
общности, посетени са били редица градове от страната, в които са установени проблеми от 
различен характер за всеки регион. В диалога между РДВР и гражданската общност трябва да 
присъства един език на общуване, разбирателство и партньорство. Работата им да е с 
дълбочинен характер, да се приеме План за положително действие. На вниманието на 
участниците бе представен Плана за положително дйствие, като проектопредложение. В 
процеса на работа в секциите той може да претърпи промени. Това може да се реализира само 
чрез непрекъснат диалог с РДВР. Основните насоки на диалога са: 

 Какво е необходимо РДВР да направи за по-добрия диалог? 
 Неодходимо ли е да се направи нещо за подобряване на организирането на работата 
на РДВР? 

 Да се стигне до споразумение, съгласие по отношение на съвместната между РДВР 
и гражданската общност. 

Думата бе взета от подп. Радослав Иванов,който изтъкна, че за да се върши нещо заедно 
първо трябва да се говори на един и същи език. Всеки един човек трябва да познава правата и 
задълженията си като гражданин на Република България, но за съжаление най-често 
представителите на различните етноси у нас не са запознати с тях. Много е важно когато 
попаднат в дадена ситуация хората да знаят какво да правят, как да реагират. За целта е 
необходимо да се направи една цялостна промяна в отношенията между РДВР и гражданите. 
В момента съществува приемна, в която в определени часове всеки един гражданин може да 
отиде и да каже проблемите си. За съжаление не всички граждани са запознати с телефоните в 
приемната, на които 24.00 часа има дежурен полицай отговарящ  на въпроси от неговата 
компетенция. Подп. Радослав Иванов призова участниците във Форума за общ диалог и за 
разработване на Плана за положително действие. 

Водещият на Форума Иван Здравков сподели, че са се очертали две посоки: за 
комуникация между РДВР и гражданите и какво биха могли да направят заедно гражданите и 
представителите на РДВР. Обществения контрол отдавна не се изпълнява и не е директен в 
работата на всяка една институция. Гражданите трябва да се включат пряко в процеса на 
вземане на решения. С този план да се изяснят мнения и желание за съвместна работа. Да се 
използват канали за организиране на обществеността по места и от там да идва информация. 
Използване на конкретни форми на взаимодействие между младите хора и РДВР.  

Кмета на с. Сеслав изложи проблемите на населеното място в този сезон, в който според 
него зачестяват кражбите, а при тях няма постоянен представител на РДВР. Това много 
затруднява работата и на другите държавни институции. Той предложи да се сформират групи 
от жителите на селото, които да подпомагат работата на полицията с разкриване на 
нарушителите, но тези групи да са заплатени. Неговия въпрос бе зададен към подп. Радослав 
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Иванов дали има възможност РДВР Разград да отпусне средства за финансиране на тези 
групи?  

Г-н Радослав Иванов заяви, че техния представител ще съдейства на групата за охрана на 
селото като им помогне с разясняването на правата и задълженията на гражданите. Ще им 
предостави материал за запознаване със законните права и задължения, но не могат да 
спонсорират тази група охранители. 

Подп. Валери Лалев подкрепи г-н Радослав Иванов като допълни, че в момента 
съществуват нещатни полицаи, на които им се дават права като на щатни, могат де 
легитимират, но не са платени.  

Кметът на с. Сеслав изказа готовност за партньорство и съдействие при работа.  
Бисер Христов Маринов – експерт по Етнически и Демографски Въпроси в Областна 

администрация гр. Разград каза, че РДВР и другите представители на власт трябва да се 
изслушват, да има по-чест диалог между тях. Той каза за сведение на тези, които не знаят, че в 
Областна Администрация вече съществува група за изслушване и подпомагане на възникнали 
проблеми на малцинствата. По този начин диалога е по-ефективен.  

Кмета на гр. Завет заяви, че безработицата в града им е голяма и от тези безработни 60% 
са представителина на малцинствата. Той попита дали не може да се назначи представител от 
малцинствен произход в местното РДВР, за да има по-добра комуникация между населението 
и РДВР? 

Подполковник Радослав Иванов отговори на запитването като заяви, че не може да се 
назначават полицай по критерий “представител на малцинства” – всички желаещи се явяват 
на конкурс при еднакви условия. 

Водещият допълни, че точно това е бил първият въпрос за разискване. Бисер Маринов 
добави, че няма никаква разлика между гражданите, за сега само им липсва  необходимия 
образователен ценз, за да имат равен старт при кандидатстване за работа. 

След това участниците във Форума се разделиха на три секции: 
1. Етнически групи  - с водещ Иван Здравков. 
2. Местна власт – с водещ Диана Славова. 
3. Граждански активисти – с водещ Радка Минчева. 

Секция “Етничесики групи” 
Участници: Бисер Христов Маринов - експерт по Етнически и Демографски Въпроси в 

областна администрация гр. Разград, Юксел Хасан Хюсеин – служител в кметството на с. 
Стражец, Кадир Мехмед Хасан – шофьор от гр. Кубрат, Огнян Стоянов – учител икономист от 
гр. Лозница, Бисер Светлинов Алеков – учител в момента безработен от с. Сеслав, Емил 
Митев Анков – безработен от с. Севар община  Кубрат, Кямил Хамид Хасан – специалист 
“Връзки с Обществеността” община Самуил, Димитър Великов Петров – председател на 
Сдружение “Аменса Прала”, Нюсрет Осман Заим – Община Кубрат, Валентина Милушева – 
сътрудник БСЧИГП и Красимира Петрова - сътрудник БСЧИГП. 

Водещ на секцията бе Иван Здравков. 
Работата в секцията започна с представяне на участниците. По време на диалога се 

изразиха следните мнения и впечатления: 
Иван Здравков предложи текущи задачи, които ще се решават постоянно да се обсъждат 

в приемната. Предварително да се подготвят представителите на различните етноси. Да се 
информират гражданите за приемните часове в приемната, за да разберат какви са им правата 
и задълженията. Има служители на реда, които действително не обръщат внимание на 
гражданите, които се оплакват от техни колеги за злоупотреби с тях. Хората трябва да знаят, 
че могат да се оплачат, да подадат жалба в по-висша инстанция. 

Кадир Хасан от община Кубрат сподели, че е необходимо в приемната постояннно да 
има представител от малцинствен произход, който да разчупи леда между представителя на 
РВДР и гражданите. 

На това предложение Иван Здравков отговори, че не трябва да има във всяко населено 
място приемна с представител от различен етнически произход. Проблемът е, че от една 
страна представителите на реда не знаят винаги как да постъпят в ситуация при която няма 
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диалог с представители на други етноси,  а от друга гражданите също не са образовани по 
тази тема.  

Други предложения за подобряване работата и информираността на гражданите:  
 В местните училища в часа на класа да се изнасят лекции от представител на 
РДВР, за да могат децата още от най-ранна детска възраст да познават правата и 
задълженията. 

 Родителите на децата активно да се включат в инициативата в часа на класа, в 
който да присъстват родители, учители и представител на РДВР. 

 Да се помогне на родителите на деца правонарушители да се справят с 
проблемите. 

 Въвеждането на вечерен час трябва да се контролира по-често и по-редовно от 
органите на реда. 

Представителя на с. Стражец Юксел Хюсеин даде информация за нарушение, при 
които  представителя на РДВР си е “затворил” очите. На политическа и етническа основа 
някои представители въпреки нарушенията си са все още на работа и т.н. Свидетел е на 
безпричинно влизане в къщите на хората и малтретирането им на етническа основа. Някои от 
полицаите проявяват улично хулиганство, пример за това е нещастието с момче от с. 
Стражец. Предложението е да се излъчват повече информационни материали по телевизията, 
така хората ще разберат за правата и задълженията. 

Нюсрет Заим подчерта, че безработните имат повече свободно време и гледат 
телевизия. 

Общото мнение бе, че срещите на живо ще са най-ползотворни за хората от различните 
етноси. При осъществените вече контакти ще може да се общува по-лесно с гражданите. 

Бисер Алеков сподели, че ако човек не е извършил нещо да може спокойно да каже кой 
е бил и да не се страхува, че ще е обвинен. Да се работи съвместно със социален работник, 
който да помага при общуването с малцинствените представители да имат общ език на 
общуване. Да не се оставя образователната функция само на учителите, а тя да се подпомага 
от родители и представители на РДВР. 

Димитър Великов Петров – председател на Сдружение “Аменса Прала” зададе въпрос 
“Приемните от малцинствата ли ще са само?” 

Възникнаха въпроси: “Защо не се обявяват свободните работни места на публични 
места, в Бюрото по труда или във вестник?” “Защо не се огласяват в медиите?” 

Бисер Алеков сподели, че ромското население няма достатъчно образовани кадри за 
тези длъжности, но ако са образовани мисля, че няма да имат проблеми. 

Мнението на Димитър Петров бе, че има случаи, когато кандидатите имат нужния 
ценз, но има тотална дискриминация на етническа основа. Според него гражданите няма да се 
притесняват да свидетелстват ако в приемната работи представител на малцинствата. 

Юксел Хюсеин каза, че преди е имало така наречените “отрядници” - сега обаче не 
съществуват. Да се организира група от представители от различните етноси, които да 
патрулират и да съдействат на представителите на РДВР.” 

Относно сформиране на тази Група се получиха следните предложения: 
 Групата охранители да се състои от трима представители  на различните етноси. 
Тези хора да дават информация на кварталния за нарушителите на реда. При 
разпит на свидетел да присъства представител от тази група, който да следи  за 
евентуални нарушения на полицая.  

• Групата за подкрепа на полицаите да бъде от 10 – 15 представители на 
различните етноси от цялата област. Да се събират поне един път в месеца, за да 
разискват проблемите. 

• Гражданите да се поканят на една официална среща с представители на РДВР, на 
която да им се разясни ситуацията. Те са съзнателни, но ако не се поканят няма 
да дойдат на обявената среща. 

• Тези представители трябва в най-скоро време да се сформира тази група, за да 
заработи ефективно, да има социален работник към общинската служба, който да 
насочва хората. Не може без да се работи да се получават пари, трябва да се 
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извършва  някаква дейност. Да се направи обучение на младите лидери от 
малцинствен произход преди да започнат работа по райони. РДВР да организира 
този курс на обучение.  

• Хората, които ще са в групата да се сменят през определен период поне през една 
година. Всяка година да се разглеждат конкретните проблеми на хората от 
различните етноси, защото проблемите винаги ще са различни за различните 
периоди от време. Има такива средни училища, в които да се обучават младежи 
желаещи да станат служители на реда, информацията за прием на ученици да се 
представя на време. Учителите най-рано виждат противообществените прояви 
още в зародиш. Те да споделят притесненията си с представителите на реда, за да 
се отреагира навреме.  

Получи се предложение ако може за кандидат-студентите от ромски произход да има 
преференции като осигурена работа или нещо подобно. На това предложение не може да се 
отговори на момента защото това са въпроси засягащи Министерство на образованието, но 
при тях е много трудно не може да се прекара нов закон за образование, всички деца трябва да 
са с еднакви критерии при кандидатстване, ако могат да се преборят нека да учат. 

След много дълга дискусия се стигна до единодушие по Плана за положително 
действие с малки предложения към РДВР: 

 Информация за работни места в полицията. 
 Информация за права и задължения на гражданите. 
 Информация за права и задължения на полицаите. 
 Полицая да изслушва гражданите и да ги съветва. 
 Да разяснява последиците от направените престъпления. 
 Да подготвят образователна информация (просветна) за медиите, главно за 
телевизиите. 

 Полицаите да разясняват реда за оплакване и жалби, включително срещу самите 
тях. 

 Обща работа срещу детската престъпност и нарушаване на обществения ред 
(вечерен час) 

  Полицаят да умее да предразполага хората да говорят, да използва достъпен език 
за общуване. 

 Лидери от етническите групи да подпомагат срещите в приемните и при други 
случаи. 

 Назначаване на нещатни служители (охранители). 
 Контактни групи по места – за посредничество. 
 Да има национална програма за подготовка и обучение на кадри от малцинствен 
произход за МВР. 

  
Секция “Местни власти”  

Участници: Анастасия Ивановна – член на ГД “Младежки Форум 2001”, Асен Стоянов 
– кмет на с. Каменар, Бехчеб Сюлемайнов – представител от с. Каменар, Джевам Шериф – 
представител от с. Каменар, Емилиян Георгиев – РПУ гр. Кубрат, Иванка Маринова – 
технически сътрудник в Община Завет, Ивайло Драгийчев – отдел “Закрила на детето” гр. 
Разград, Иваничка Бобева – член на Управитерният Съвет на ЦНПО  гр. Разград, Исмаил 
Инол – кмет на с. Стражец, Марияна Витанова – член на ГД “Младежки Форум 2001”, 
Миглена Христова – сътрудник в БСЧИГП гр. Разград, Николинка Стоянова – директор 
ЦУТНТ гр. Разград, Периха Акифова – Ръководител на Областна служба “Социално 
подпомагане” гр. Разград, Рейхан Рафи – представите от с. Каменар и Росен Аврамов – отдел 
“Закрила на детето” гр. Разград. 

Водещ на секцията бе Диана Славова. 

Работата започна с предложение за избор на говорител на групата. За представител на групата 
бе избрана Периха Акифова. Продължи се с представяне на всеки един от участниците в 
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работната група и дискусия по поставените въпроси на работната сесия. Направени бяха 
някои предложения: 

• Центърът на НПО да бъде обединяваща фигура между Районните полицейски 
управления и местните органи на управление. Във всяка една община да има по един 
представител на неправителствена организация и така ще се осъществява по-лесна 
комуникацията между различните звена, проблемите на хората да бъдат направлявани 
към дадена институция. 

• В по-малките населени места комуникацията се затруднява. Гражданите отнасят 
проблемите си към кмета и той трябва да изисква от другите инстанции, например към 
социалните служби които познават много добре проблемите в семействата. 

• Участниците във Форума изказаха мнение, че всеки един гражданин в България пита за 
правата си, но не и за задълженията си. Психиката на хората трябва да се промени, но 
първо трябва да се започне от децата. Трябва да се научат да уважават полицията и 
другите държавни институции. Съгласиха се, че децата нямат мотивация и 
съществуват ли в малките населени места функциониращи читалища, в които 
младежите да се забавляват и да си уплътняват свободното време. 

• Граждански дълг на всеки един човек от обществото ако забележи нещо съмнително да 
уведоми съответните служби. Проблемът идва от там, че всеки пази своето имущество, 
но не и на съседите си. 

• Съответните кметства и социални служби трябва да помагат при възпитанието на 
децата и да не се разчита само на учителките. 

• Предложено бе периодично да се провеждат тематични работни срещи за съдействие 
между държавните институции (ръководството на РДВР и съответните Социални 
служби). 

• Необходимо е въвеждане на Гражданско образование по училищата. 

• В групата бе изказано мнение, че е нужно да се говори за проблемите на обществото 
като цяло, а не за всеки отделен гражданин. Решение на това е да се работи с всички 
хора на един етап на развитие (като равни). 

• Участниците в групата изказаха мнение социалните служби в съответните райони да 
дават информация към другите институции за правонарушителите, как да се помогне 
на това лице и какви са причините за това му поведение. Отделът “Закрила на детето” 
да участва по-активно при комуникацията между институциите за разрешаване на 
проблемите. 

• Дискутирано бе да се направят предложения за премахване на прехвърляне на 
задълженията от една държавна инстанция на друга. 

Обсъден бе подробно “Плана за положителни действия на полицията и малцинствата” 

1. В организираните приемни да бъдат включени представители на различни 
местни и държавни структури, в зависимост от разглежданата тематика. 

2. Провеждане на срещи  и инициативи за опознаване на различните етнически 
култури. Така по-лесно се вниква в проблемите на хората и по-лесно се решават. 

3. Превантивна работа с деца – съвместни мероприятия (училища, социални 
служби, полиция и НПО). Да се включат и родители с цел да се повиши 
културата и на двете страни. 

4. Информиране на обществеността (включително и най-малките населени места) 
за действащи проекти и програми.  
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5. Периодични срещи между държавните институции и НПО за по-ефективна 
съвместна работа. Не винаги държавните институции познават нормативните 
наредби на колегите си от другите инстанции. 

6. Популяризиране на положителното в дейността на полицията и нейната роля в 
обществото. 

7. Повишаване на правната култура с помощта на доброволци от НПО, социални 
работници, прокуратура сред всички слоеве на обществото. Предлага се с цел 
ограмотяване на населението и така да се стигне до всички слоеве на 
обществото.  

За действията на РДВР бяха направени следните предложения: 

• Представители на прокуратурата да присъстват по време на приемните. 

• Да се направи обща приемна заедно с пет държавни институции, която да 
заработи до 3 месеца. 

• При посещения от страна на представители от РДВР в по-малките 
населени места могат да участват и по-компетентни хора. Техните 
правомощия са по-големи и съответно респекта и уважението е по-
голямо. 

• Компетентни представители от РДВР да участват при провеждане в “Час 
на класа”. 

• Като положителна черта се изтъкна съвместното издаване на дипляната, 
в която са обяснени отделните длъжности на видовете полицаи и техните 
задължения. Разясни се кога се осъществяват отворените приемни. 

Секция “Граждански активисти”  
Участници: Даниела Петрова – читалище с. Стражец, Деница Дилова – ЦНПО Разград, 
Иванка Георгиева – община Завет, Исмаил Гьоч – предаване “Демет”, имам, Красимира 
Маркова – читалище с. Стражец, Маринка Бонева – БСЧИГП, Милена Стоилова – ТОП ТВ, 
Петранка Гьоч – предаване “Демет”, Рефан Хашим – Цар Калоян, Сара Хаслингер – Корпус 
на мира, Ценка Василева – директор на ОУ “Елин Пелин” с. Стражец, Юлка Бойкова – 
БСЧИГП – Лозница, Светлана Горчева – Сдружение “Младежки форум 2001” 
Водещ на секцията бе Радка Минчева. 
Работата започна с представяне на всеки участник и мненията им по поставените на общата 
сесия въпроси. Изразени бяха следните мнения и впечатления: 

• При организирането на бъдещи Форуми да не се разделят по секции малцинствата, 
а да могат да участват във всяка секция техни представители; 

• Да се включват повече млади хора от малцинствата в тези форуми. Така ще се 
постигне по-лесно интегриране в обществото; 

• Да има обществен възпитател в селските училища – за предотвратяване на 
криминалните прояви на малолетни; 

• Няма достатъчна разгласа за обучение и конкурси за работа в полицията. 
Необходимо е това да се промени за улесняване на диалога между етнически групи 
и РДВР. 

• Неправителствените организации основно трябва да помагат в диалога между 
граждани, местна власт и полиция. 

• Въвеждане на Гражданско образование в училищата /права и задължения на 
гражданите, закони и др./ 

Сара Хаслингер сподели, че в САЩ започват обучението на децата от най-ранна 
възраст. Патрулиращи полицаи се запознават с деца по улиците като им раздават картички с 
бейзболни звезди. По този начин се създават приятелски отношения, децата задават въпроси 
на полицаите и се запознават с работата им. В училищата има специални програми, 
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включващи демонстрации на работа на полицията. Има специални програми против 
наркоманията – полицаи влизат в живота на гражданите, познават всеки от квартала, 
проблемите на семействата. 

В секцията бе предложено да има посредници между полицаите и гражданите – те да 
са от граждани. Но това е трудно – хората ги е страх да посредничат. Проблем има при 
даването на показания и обяснения в полицията. Повечето граждани се притесняват, защото 
ги викат в управленията на РДВР. Ако им помага полицай на място да дават показанията ще 
ги улеснява много повече. 

Участниците в групата разискваха начините да бъдат полезни на полицията. За това е 
необходимо първо да бъдат запознати с правата и задълженията. Проблемът е дали полицията 
трябва да организира обучения и демонстрации или гражданите да ги търсят. Участниците 
бяха единодушни, че това трябва да е инициатива на РДВР. Преките контакти при 
демонстрациите ще имат голяма полза при бъдещо съдействие на гражданите. 

Направени бяха няколко конкретни предложения: 
• Предложено бе в часа на класния ръководител да се извършва превантивна работа в 

училищата. Но тези часове се провеждат по предварителни програми от МОН и 
няма да е достатъчно времето. 

• Районните инспектори да се запознаят предварително с всички живущи – тези 
които са с непостоянно жителство – на квартири. Кварталният полицай трябва да е 
в постоянен контакт с тях. 

• Охранителите да преминават обучение през полицията за да предотвратяват 
кражби. Особено при училищата. 

• Особено благоприятни са срещите с полицията на отчетните годишни 
представяния. Събират се граждани, но те не винаги са убедени, че това има полза. 

• Публичност и гласност на приемните – един път на три месеца да се организират 
срещи в приемните за проблемите на гражданите. Не е достатъчно само веднъж в 
годината. Гражданите трябва да свикват с районните си инспектори, да могат 
свободно да общуват с тях. 

 
Обсъден бе подробно “Плана за положителни действия на полицията и малцинствата” 

1. В предвидените информационни материали да се включи информация за 
кандидатстване за работа в полицията, за правата на гражданите, за висшите училища. 
Трябва да се направи добра схема за разпространение. Езикът да бъде достъпен – не 
официален. 
Отделно е добре да се организират обучителни курсове за подготовка  за бъдещо 
професионално ориентиране към полицията. Децата трябва да знаят какви изисквания 
има за дадена професия. 
2. Да има по-пълна информация от полицията към медиите свързана с превантивните 
мерки, профилактични действия срещу престъпността. По чести срещи на РДВР с 
медиите. 
3. Постоянна комуникация с хората – в местното телевизионно предаване “Демет” 

могат да се канят по-отговорни ръководни служители от РДВР за да разясняват въпроси по 
зрителски обаждания. 

4. В училищата да се изнасят лекции, под формата на образователни филми. 
5. Думата “малцинствени” да се замени с “етнически”. 

 
Конкретно за действията на РДВР бяха направени следните предложения: 

- полицията да търси обратна връзка с гражданите  
- посредници между малцинствата и полицията – лидери на малцинствата 
- НПО да изготвят проекти за превантивна работа 
- реализация на проекти за права на човека 
- “Група за подкрепа на полицията” – да посредничи между полиция и 

малцинства 
- членовете на Групата да са легитимирани 
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- да се поканят за участие в Групата чрез обява в медиите за представители на 
етническите групи и чрез персонални покани до хората, които са участвали в 
реализацията на проекта “Заедно решаваме” 

- Групата да се събира един път на три седмици по собствен график 
- полицаи да не участват в Групата. Да се уведомяват за взетите решения. 
- Групата да се среща един път на месец с ръководството на РДВР или по 

конкретен повод. 
- ЦНПО – Разград да координира създаването и функционирането на Групата. 
- Групата да има телефон и e-mail за връзка 
- Във всяка община да има представител на Групата за подкрепа на полицията. 

 
Обща сесия: 
След като приключи работата по секции всички присъстващи на форума се събраха, за 

да обсъдят предложенията на различните групи. Представители на трите секции изложиха 
работата по групи. В трите секции бе приет Плана за положителни действия на полицията и 
малцинствата. Представени бяха забележките и корекциите по текста на Плана. Те бяха 
приети от всички участници в общата сесия на Форума. 

Водещият Иван Здравков след представянето на трите групи попита участниците във 
Форума дали имат въпроси по представените предложения към РДВР. Получи се 
предложение в процеса да се включат и други представители от общината, общински 
служители. Радослав Иванов предложи след като полицаят не е компетентен да помогне на 
гражданите, то да ги насочи към кого и къде да се обърнат за помощ. През определен периоди 
от време да се прави отчет, на който да могат присъстват и другите групи. Там ще бъде 
мястото и на всички представители на различните етнически групи. Очакванията са със своето 
присъствие и присъствието на по-висши служители да се стигне до  консенсус.  

Иван Здравков обобщи предложението в приемната на РДВР един път месечно да се 
прави информационна среща с малцинствените групи, не като рутинна работа. Ако тази 
практика се осъществи и е успешна да се продължи и за в бъдеще. 

Радослав Иванов предложи тези срещи да не са 1, 2 или 3, а повече за периода от 1 
година. Да има инициативност от самите граждани. Представителя на РВДР да е сигурен, че 
може да работи с хората, да общува на разбираем език. 

Периха Акифова сподели, че според нея “Децата в риск” също трябва да се включат в 
тези срещи заедно с родителите си. Научно техническите центрове за работа с деца да 
предоставят информация. Да има сигнали и от РДВР. 

Според Радослав Иванов “децата в риск” нямат подходяща среда за живот. Средата в 
която живеят е много лоша. Полицаят трябва да изпълнява ролята на сътрудник на родителите 
на такива деца. 

Представители на Центъра на НПО в момента реализира проект за “децата в риск” и тези 
деца, които са включени в проекта нямат извършени нарушения от момента на включването 
им в проекта до сега. В проекта са включени деца от различни етнически групи. Партньори по 
проекта са капитан Ивелина Игнатова - Детска Педагогическа Стая, Ненко Гигов – Началник 
на РПУ и други неправителствени организации. 

Деко Найденов представи проявата на РДВР “Живот без дрога”, който се реализира 
успешно в училищата. За съжаление съществуват трудности при обшуването с 
преподавателите и директорите. Поставени са въпросите за вечерните часове пред родители  и 
учители, очаква се съдействие от тяхна страна. С госпожа Кина Дякова е проведена работна 
среща за осъществяване на общински  програми  за инициативност “Детска Академия”, 
“Отдела за закрила на детето” и други програми за “децата в риск”. Целта е формиране на 
ценностна система в децата. Правонарушителите не трябва да се толерират в зависимост от 
етническата им принадлежност. Заинтересованите родители на деца, които са извършили 
нарушение обикновено се справят с проблемите, но има и родители, които нехаят за децата си 
това е голям проблем. Инспекторите от Детска Педагогическа Стая помагат много за 
осъществяването на целите на РДВР. Учителите на учениците първи виждат признаците на 
нарушенията като наркомания и т.н. Но има такива, които си “затварят” очите за 
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съществуващите проблеми. Часа на класа в училищата може да се използва рационално за 
образователни срещи с децата.  

Иван Здравков сподели, че взаимодействието между граждани и полиция не е много 
ефективно, но това не може да се реши сега. В момента могат  да се направят първите стъпки 
за подобряване на положението с приемане Плана за положителни действие на полицията и 
малцинствата. Да се оформят няколко групи, да се даде възможност за други предложения, за 
да има конкретен ефект. 

Валери Лалев предложи сега да се изяснят нещата, да се види кои са взаимните цели и да 
бъдат извлечени ползите на обществото. Като начало да се сформира контактна група от 
двама – трима човека, това да е първата стъпка към подобряване на работата с малцинствата. 
Да има нормално сътрудничество с гражданите. Групата  ще сътрудничи за залавяне 
нарушителите в населените места извън града. Гражданите от малцинствата навреме да 
информират органите на реда или работната група за извършени нарушения.  

Иван Здравков каза, че съдействието на местните медии, ще окаже съществено влияние 
върху гражданите.  

Исмаил Гьоч покани представителите на РДВР за участие в телевизионното предаване 
“Демет” в кабелна телевизия “Евроком Разград”. Според водещия диалога между двете страни 
остава открит.  

Радослав Иванов каза, че е на лице социална ангажираност и ако това е така във всички 
региони нещата ще се подобрят. Той благодари на Центъра на НПО за доброто партньорство, 
което им е оказано. Каза много добри думи за добре направената дипляна, чрез която много 
хора са могли да разберат за работата на полицията, научили са за тяхната работа. Той изрази 
желание да работи съвместно с всички желаещи, като се допълват, да има обществена 
съзнателна непримиримост към проблемите.Свидетелите да могат да се изказват спокойно. 
Той представи говорителя на РДВР Деко Найденов, като човек за осъществяване на връзка с 
Групата. 

Участниците изразиха своите благодарности за отлично проведения Форум. Димитър 
Петров изказа специалните си благодарности, че е избран за председател на Групата, която ще 
съдейства на полицията.  

 Участници: 
1. Айше Мустафова – Дирекция “Образование” Община Разград 
2. Анастасия Ивановна – Сдружение “Младежки форум 2001” 
3. Асен Миланов – с. Каменар 
4. Бехчет Сюлейманов – с. Ловско 
5. Бисер Алеков – с. Сеслав 
6. Бисер Маринов – Областна администрация гр. Разград 
7. Бонка Цонева – главен експерт Дирекция “Образование” 
8. Валентина Милушева – БСЧИГП Разград 
9. Вергиния Мичева – съдия Районен съд 
10. Весела Тачева – Директор на ОУ “Отец Паисий” 
11. Даниела Куманова – в-к “Гледища” 
12. Даниела Куртева – директор на ЦРД 
13. Даниела Петрова – с. Стражец, учител 
14. Деко Найденов – РДВР тр. Разград 
15. Деница Дилова – ЦНПО – гр. Разград 
16. Дечко Петков – зам.кмет – Община Цар Калоян 
17. Джевад Шериф – с. Манастирско 
18. Диана Славова – директор на “Диана тур” АД 
19. Димитър Петров – Сдруженние “Аменса Прала”  
20. Дочка Станева – БСЧИГП 
21. Евгения Кочанова – зам.-областен управител 
22. Емил Анков – с. Севар 
23. Емилиян Иванов – РПУ - Кубрат 
24. Ивайло Петков – ОССП отдел “Закрила на детето” 
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25. Иван Найденов – члена на ЦНПО в Разград 
26. Иваничка Бобева – Управителен съвет на ЦНПО 
27. Иванка Маринова – община Завет 
28. Иванка Станчева – Община Завет 
29. Ивета Кулева – Член на УС на ЦНПО  
30. Исмаил Али Гьоч – имам, предаване “Демет” 
31. Исмаил Инол – кметство с. Стражец 
32. Йордан Йорданов – ИМКА Разград 
33. Кадир Хасан – с. Севар 
34. Красимира Иванова – търговец от пазара, гр. Разград 
35. Красимира Пенчева – БСЧИГП 
36. Кямил Хасан – Самуил 
37. Любомир Петков – в-к “Демокрация” 
38. Марий Пейчев – Радио “Шумен” 
39. Марина Бенова – БНР 
40. Маринка Бонева – доброволец от БСЧИГП 
41. Мариян Михайлов – РПУ гр. Разград 
42. Марияна Свиленова – Сдружение “Младежки форум 2001” 
43. Мигена Христова – БСЧИГП 
44. Милена Кюлюмова – в-к “Екип 7” 
45. Милена Стоилова – ТОП ТВ - репортер 
46. Незиха Арабаджиева – общински съветник 
47. Николинка Стоянова – Директор на ЦУТНТ гр. Разград 
48. Нора Бобчева – Сдружение “Младежки форум 2001” 
49. Нюсрет Заим – Община Кубрат 
50. Огнян Станчев – с. Сейдол 
51. Павлина Маринова – ХЕИ гр. Разград 
52. Периха Акифова – Ръководител на Облсатна служба за социално подпомагане гр. 

Разград 
53. Петранка Гьоч – предаване “Демет” в телевизия “Евроком” 
54. Подп. Валери Лалев – РДВР 
55. Подп. Радослав Иванов – Директор на РДВР 
56. Радка Минчева – “Дарик Радио” 
57. Рейхан Рафи – с. Сейдол 
58. Рефан Делимустафа – Община Цар Калоян  
59. Росен Аврамов – ОССП – Разград, Отдел “Закрила на детето” 
60. Садък Алчев – Главен секретар на Областна администрация - Разград 
61. Сара Хаслингер – Корпус на мира, “Гражданска активност” - Завет 
62. Светлана Горчева – Сдружение “Младежки форум 2001” 
63. Сезгин Сеим – с. Сеслав 
64. Силвия Пенева – програма “Ден – Разград” 
65. Станислав Станев – РДВР 
66. Стела Ковачева – в-к “Стандарт” 
67. Ценка Василева – Директор на ОУ “Елин Пелин” с. Стражец 
68. Юксел Хюсеин – с. Стражец 
69. Юлка Бойкова – член на УС на ЦНПО в Разград 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

ПЛАН  за положителни действия на полицията  
и етническите групи в Разград 

приет на обществен форум в Разград, 22 май 2002г. 

website: http://zaedno-reshavame.hit.bg 
 

 Гражданското общество трябва да бъде инициатор и главен двигател за изпълнение на  
обществени действия, които да водят до подобряване на работата на полицията с етническите 
групи. Формулата за успех може би се крие в принципа на партньорство между полиция и 
лидери на общности, съчетани с граждански контрол.  

РДВР гр. Разград приема като важен публичен документ “Плана за положителни 
действия на полицията и малцинствата”, който регламентира обществените отношения 
на полицейските служби в област Разград и етническите групи.  

Центърът на неправителствените организации в Разград координира процеса по 
реализиране и подобряване на “Плана за положителни действия на полицията и 
малцинствата”, организира всички форуми и процеса по включване на участниците в 
тях.  

Действия на РДВР гр. Разград: 
А/ Действия на РДВР Разград, насочени към външната среда: 

 Приемните за граждани: 

- организиране на срещи с районните инспектори в приемните /поне веднъж на 
три месеца/. В срещите ще бъдат поканени и лидери на етническите групи. 
Предмет на срещите са текущи проблеми във връзка с работата на полицията в 
съответните региони (проблеми, които нямат секретен характер), 
възможностите за подпомагане работата на полицията в конкретни случаи и по 
принцип от местните граждани и други актуални въпроси. По време на първите 
срещи и доколкото това е необходимо, да се разясняват пред гражданите 
техните права и задължения във връзка с отношенията им със служители на 
полицията, както и правата/правомощията и задълженията на полицейските 
служители;  

- Да се организира обща приемна заедно с пет държавни институции, която да 
заработи до три месеца от приемане на Плана; 

- Веднъж на три месеца приемните да се посещават от по-висш офицер от 
полицията; 

- В организираните приемни да бъдат включени представители на различни 
местни и държавни структури, в зависимост от разглежданата тематика. 
Представители на прокуратурата е желателно да присъстват по време на 
приемните. 

- В приемните часове, освен работа по проблеми на гражданите да се  
популяризира ефекта от взаимодействие на полицията с гражданите, 
възможностите как гражданите могат и трябва да съдействат на полицията. 
Гражданите не винаги знаят как и кога трябва да сигнализират и как полицията 
гарантира тяхната анонимност. Могат да се обсъждат и конкретни форми на 
взаимодействие по конкретен повод или проблем. Например - общи действия за 
контрол върху ученическия час или предлагане на алкохолни напитки на 
непълнолетни младежи и т.н.  
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- Да се разясняват последиците от направените престъпления. Полицаите да 
разясняват реда за оплакване и жалби, включително срещу самите тях. 
Полицаят да умее да предразполага хората да говорят, да използва достъпен 
език за общуване. 

- По подходящ начин да бъде обявявана информация за работни места в 
полицията; Информация за права и задължения на гражданите; Информация за 
права и задължения на полицаите. 

 Информация за обществеността: 

- информационни материали: По преценка на службата за връзки с 
обществеността на РДВР да се разработват и разпространяват информационни 
материали, които подпомагат взаимодействието на полицията с гражданите и 
изпълнението на задълженивта на полицейските служители. Например - 
материали за правата на гражданите и правомощията на полицията, информация 
за кандидатстване за работа в полицията, за висшите полицейски училища. 
Материалите трябва да улеснява тяхното възприемане от всички граждани – 
достъпен език, визуализация, подходяща стилистика и т.н. Да се направи 
ефективна схема за разпространение. 

- информация за медиите: По преценка на службата за връзки с  обществеността     
на РДВР периодично да се подготвя за медиите “жива”, интересна и актуална 
информация, която популяризира дейността на полицията и нейната роля в 
обществото и информира гражданите за успехите и затрудненията в работата. 
Повече информация за превантивните мерки и профилактични действия срещу 
престъпността. По-чести срещи на РДВР с медиите. Популяризиране на 
положителното в дейността на полицията и нейната роля в обществото. 

 
 Взаимодействие с учебните заведения: 

- Компетентни представители от РДВР да участват при провеждане на “Час на 
класа”. В училищата да се изнасят лекции и се използват образователни филми.  

- Полицията може да бъде инициатор за осъществяване на по-чести срещи, 
разговори и други дейности с учителите и учениците в местните училища. Да се 
установи сътрудничество с тях, което да подпомага превенцията и ранното 
откриване на противообществени прояви и престъпления, да подпомага 
изграждането на правното съзнание на учениците, както и да формира 
положителен образ на полицията сред подрастващите.  

- Успешна форма за сътрудничество е създаване на клубове “Млад  приятел на 
полицията” в училищата.  

- В средните училища да се предоставя повече информация за младежи, които имат 
желание да станат служители на реда, като информацията за прием на ученици 
да се представя своевременно. Могат да бъдат организирани обучителни 
курсове за подготовка  за бъдещо професионално ориентиране към полицията. 
Младежите да знаят предврително в разумен срок какви са изискванията за 
дадена професия. 

 
 

Б/  Действия на РДВР Разград,  насочени към оптимизирзне на вътрешната среда: 
Направени са предложения по време на Обществения форум, които са консултирани с 
ръководството на РДВР гр. Разград. Тези действия са част от  “План за положителни действия 
на полицията и етническите групи”. 
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- Всеки месец да се организира информационна среща на полицията с малцинствените 
групи не като рутинна дейност. Ако тази практика се осъществи и е успешна, да 
продължи да се организира и в бъдеще.  

- Повишаване на правната култура с помощта на доброволци от НПО, социални 
работници, прокуратура сред всички социални групи на обществото. 

Действия на етническите групи:  
 Създава се “Група за подкрепа на полицията” с участието на лидери от различни 
етнически групи с представители от всички общини от област Разград; 

 Групата работи за подобряване взаимодействието на полицията с етническите групи по 
места, публикува становища, предложения и годишен доклад като официални документи; 

 Членовете на Групата са легитимирани от Центъра на НПО в Разград; 

 Групата за подкрепа на полицията се състои от 10 до 15 представители и заседава поне 
един път всеки месец. 

 Да се организира обучение на младите лидери от малцинствен произход преди да започнат 
работа по райони. РДВР да съдейства за организирането на  курса на обучение.  

 Назначаване на нещатни служители (охранители). 

 Групата охранители се състои от трима представители  на различни етноси. Те 
предоставят информация на районния инспектор за нарушителите на обществения ред. 
При разпит на свидетел да присъства представител от тази група, който да следи  за 
спазване на процедурите и правата на гражданите.  

 Препоръчителни действия:  

- срещи на всеки три месеца с ръководството на РДВР за  обсъждане и 
идентифициране на проблемите в общуването и търсене на ефективни решения.  

- в текущата си дейност Групата може да се среща и с други полицейски служители 
на различни нива и от други населени места;  

- подпомагане организацията на срещите в приемните;  

- разяснителна и образователна дейност с гражданите по места;  

- подпомагане на полицията при подготовката на информационни материали и 
кампании; 

 Лидери от етническите групи да подпомагат срещите в приемните и при други случаи; 

 Съставът на групата да се обновява с 1/3 всяка година; 

 Групата ще се среща един път в месеца с ръководството на РДВР и ще го информира за 
разискваните проблеми и за взетите решения; 

 Центърът на НПО в Разград координира създаването и дейността на Групата; 

 Във всяка община има представител на Групата за подкрепа на полицията; 

 Групата има обявен телефон и e-mail за връзка; 

 
“План за положителни действия на полицията и етническите групи” е публичен 

документ, разработен с участието на различни общности и институции. Той регламентира 
взаимодействието на малцинствените групи с полицията. Предварителният вариант бе 
подготвен от експерти на проекта “Заедно решаваме”, който се реализира от месец септември 
2001г. до месец август 2002 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 

 Работна среща по проект “Заедно решаваме” 
10. 10. 2001г. 

 
На 10 октомври 2001г. в офиса на Центъра на неправителствените организации 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: зам.-кмет на община Разград, секретар на областна администрация, 
говорител на РДВР, директор на РДВР, младежки ръководител, председател на “Аменса 
прала”, експерт по етнически и демографски въпроси в областна администрация, психолог, 
Ръководител ОССП, шофьори на такси, социални работници, мед. сестра, представители на 
БСЧИГП и ЦНПО, журналисти от : радио Шумен, БНР, “Евроком – Разград”, “Дарик радио”, 
в-к “Гледища”, в-к “Екип 7”, кабелна телевизия “Ден – Разград”. 

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

Иван Здравков откри срещата като в началото всеки участник се представи. След това, 
той, водещият направи кратко представяне на целта на срещата. Сподели за резултатите от 
предишния проект на ЦНПО “Увеличаване на обществената подкрепа за действията на 
полицията в Разград”.  

След това направи кратък паралел между двата проекта  и набеляза разликите между 
реализирания и предстоящия проект за решаване  на проблемите в работата на полицията с 
гражданите на града. Той набеляза основните тренинги и семинари, които предстоят във 
връзка с обучителния 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. Въпреки планираните теми проектът 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 сподели, че очаква да се 
изяснят основните неща за подобряване на съвместните действия за намаляване на 
престъпността.  

Бисер Маринов сподели, че етническите групи в Разград могат 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 им. 

Представители 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. Те предложиха проектът да 
обхване повече институции за обучение. 

Иван Здравков бе на мнение, че проектът има фокус към МВР и неговите служители и 
че не могат да се решат проблемите на бедността. 

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 ще се 
включи и РДВР като партньор ако бъдат поканени. Ще бъдат партньори не само в рамките на 
служебните си задължения, но и като хора. 

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

Садък Алчев-Главен секретар на областна 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 на шофьори на такси или 
етнически групи, които да ги представят пред РДВР. Ако няма такива в момента, могат да 
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бъдат обучавани нови създадени целеви групи, които допълнително да се включат в 
обучението. 

Радослав Иванов каза, че стига да има аргументи, много нови целеви групи и теми за 
обучение. РДВР с готовност ще работи с всяка една от тях и ще съдейства за реализацията на 
проекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
 

Работна среща по проект “Заедно решаваме” 
31.01.2002 г. 

 
На 31.01.2002 г. се проведе работна среща в РДВР. Срещата беше по повод 

реализацията на проект “Заедно решаваме”. Целта беше да се обсъдят планираните 
образователни беседи и посещения по домовете. В срещата участваха: Георги Милков – 
ръководител на проекта, кап. Ивелина Игнатова – инспектор в Детска педагогическа стая, 
Росица Мичева – психолог към РДВР, Деница Дилова – сътрудник по проекта, Марияна 
Йорданова – специалист в ОССП, Деко Найденов – говорител на РДВР, кап. Йордан Георгиев 
– районен инспектор и мл. районен инспектор Синан Тексимов. 

Срещата започна с отбелязване на целите на тези образователни посещения и беседи: 
как, къде и кога ще се случват и кой ще участва в тях. Една от основните цели е да се 
установи доверие в хората, които ще бъдат посетени по домовете им, да могат те да помагат 
на полицията. 

Георги Милков сподели, че специално внимание трябва да се обърне на жените от 
ромски произход. Добре е групата, която посещава къщите да не е от повече от 3-ма човека. 
Те трябва на достъпен език да предоставят някакъв текст с идеите и целите на посещението.  
Г-н Милков предложи да се попълва по време на разговора въпросник  и след 
идентифициране на проблемите, които вълнуват малцинствата техните идеи да се включат в 
Плана за положителни действия за работа на полицията. Възможно е да се предложи на 
целевите групи да ги посещава представител на РДВР в района им за да могат те да се изкажат 
по проблеми, свързани с техния квартал. Друга полза за малцинствата е да се ангажира 
Директора на РДВР те да се среща един път в месеца и др.  

Трябва да се посетят поне 10 семейства от Разград и след това след представянията на 
отчетите  по населени места да се насрочат и посещенията там. 

В по-късен етап ще се включат и районните инспектори – след създаване на доверие у 
хората.  

Иван Здравков – психолог, ще помогне много за по-нататъшната работа с 
малцинствата. Много важно е да се посетят религиозните водачи и жени – лидери. Има сред 
малцинствата и много внимателни възрастни хора.  

Ивелина Иванова предложи в групата да има представител на образованието, тъй 
като 70% не учат от ромската общност.  Трябва да се представи на семействата каква ще е 
ползата за тях, за да се иска в бъдеще съдействие. По принцип ромските малцинства са 
склонни на изразяват своето мнение по общественозначими въпроси. Трябва да се внимава да 
не се получи първоначален страх от посещението, от полицейско присъствие там. Първата 
стъпка е много важна – трябва да се търси формалния и неформалния лидер – той да 
представи групата пред семействата, за да се спечели довурие. Трябва да се обясни, че е много 
належащо за тях да получат образование – да пратят децата на училище. Само по този начин 
могат да вкарат свои представители в местното самоуправление.  

Марияна Йорданова сподели, че при ромските семейства няма лидери, това е по-
характерно за турските семейства.  

Освен представител на образованието в групата за посещенията бе предложено да има 
и медицинско лице, тъй като здравната култура е много ниска на ромите. 

Важно е участието на представител на ОССП – те най-добре познават проблемите на 
хората. Трябва да се покаже внимание към тях и желание да се помогне. 

Най-удачно е да се насрочи една първа среща в някое възлово място – барче, в което се 
събират неформални лидери. След представяне на лидерите на идеята, те да предложат в кои 
семейства да се посетят и как да се действа там.  

Може да се разлепят нещо като малки обяви/плакати с достъпно представяне на това, 
кои сме и за какво сме дошли.  

Росица Мичева предложи да се включи и представител на “Отдела за защита на 
детето” в ОССП. 
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Синан Тексимов предостави адреси на възлови места за срещи: барче до “Рам Алекс”, 
гараж – “Никола Пенев”, адреси на неформални лидери и проблемни семейства: Мохамед – 
обущара, “Д. Сумпаров” 28, Абтула Джамбаза “Д. Сумпаров” – 32, 56,87, зад МВР срещу 
“Дружба”, “Гвардейска” и “Ропотамо”, Южен булевард” 32, Религиозните водачи – “Китка” 
10 – Евангелисти 

Предложено бе да се предостави на лидерите Закона за полицията – това е най-удачно 
да се разпространи на Семинара за граждански права на 6 и 7 февруари 2002 г. 

Срещата продължи с разговори относно предстоящи информационни срещи. Първата е 
в Разград през месец февруари. Ще участват ръководния състав на РДВР, Йордан Димитров и 
г-н Божков - Национална Служба Охранителна Полиция.  

Георги Милков предложи да се поканят журналисти и представители на малцинствата 
– лидерите. 

Деко Найденов предложи срещата да протече чрез неофициален директен разговор без 
журналисти. Да изявят лидерите, да се получи директна връзка. Да стане нещо като беседа, 
какво са чули, какво са разбрали, да представят исканията си, да задават въпроси. Г-н Лалев 
ще представи етническото обслужване. Ще разясни балансираното представителство на 
етносите в полицията. 

Насрочени бяха две срещи “Ден на отворените врати”: 
На 01.02.2002 – в Пожарната с деца от ОУ”Елин Пелин”, 14.30 ч. 
На 04.02.2002 г. – в КАТ с деца от ОУ”Паисий Хилендарски”, 11.00 ч. 

Деко Найденов предложи при представянето на доклада на РДВР по населените места 
бе решено да се разпространи дипляната. Да се обясни на малцинствата защо няма техни 
представители в РДВР - че има специални изисквания при постъпване на работа. 

За полицейския тренинг ще трябва да се изготви график за тръгването с леки 
автомобили от Полицията. 

Относно получаване на доклад от РДВР за дейността през 2001 г. да се изготви 
официално писмо до Директора на РДВР. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
 

среща със ст. лейт. Валентин Стоянов - районен инспектор 
 

             На 23. 01. 2002г. осъществихме посещение в приемна на Районнен инспектор ст. лейт. 
Стоянов от РДВР-гр. Разград. Лейт. Стоянов представи начина на работа на районните 
инспектори. Той обясни къде се помещават четирите приемни в Разград и кои райони на града 
обхващат. 
             Има два вида жалби, които се получават в приемните. След записване на гражданите, 
посетили приемната в специален Дневник, се вземат имената, адреса и се описва накратко 
заявлението му. След това се започва проверка за истинността на заявлението. Ако в 
действителност е констатирано нарушение, се изготвя Докладна записка с проблема. След 
това се започва работа по жалбата – провеждат се срещи с двете страни, разговори за 
уточняване на проблемите и ако случаят не е в ресора на служителите на РДВР, проблемът се 
отнася до Районния съд и прокуратурата. Резултатът от заявлението се вписва в същия този 
Дневник срещу самото заявление. 
             В приемната се получават и искове от Районна прокуратура, ако касаят този район. По 
тях тръгва проверка и ако е установено престъпление, се връщат всички сведения в 
Прокуратурата, за начало на съдебен процес по случая. 
 Отчитането на дейността на приемната за изминала година става на среща на 
обществеността в началото на следващата година. Срещите се обявяват в медиите и са 
достъпни за всички граждани. Пред тях се представя отчет, който досега  е бил общ за 
работата на всички приемни. Пред тях се представя отчет, който досега е бил общ за работата 
на всички приемни на РДВР-гр. Разград. През 2002г. отчетът ще се представя  поотделно – на 
четири различни срещи ще се чете доклад за всяка приемна отделно. Отново срещите ще 
бъдат обявени в местните средства за масова информация.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
 

участие в представяне на доклад на РДВР в с. Стражец 
25.02.2002 г. 

 
            На 25.02.2002 г. сътрудник на проект “Заедно решаваме” участва в представяне на 
доклад на районна приемна на РДВР в с. Стражец. Представянето се проведе в кметството на 
с. Стражец. Гости на срещата бяха майор Ненко Гигов – началник на РПУ, Исмаил Инол – 
кмет на селото и Тодор Христов – общински представител. 

Участваха 35 човека от жителите на с. Стражец. Сътрудника на Центора на НПО 
разпространи дипляни по проекта “Заедно решаваме” за работата на полицията. 

В района, който бе представен работят ст. лейт. Димитър Димитров, гл. серж. Петър 
Стойчев, ст. лейт. Иван Иванов и мл. лейт. Мартин Куманов. Докладът бе представен от гл. 
серж. Петър Стойчев. Той представи обхвата на района: къщите от парка до промишлената 
зона, цялата промишлена зона, вилната зона, с. Стражец и заводите до “Амилум”. 
Характерно за този район е високият процент на безработица. Без работа са предимно 
малцинствата в селото. По-характерни престъпления за района през 2001 г. са: 

• Самоубийства – 2 
• Палежи – 1 
• Квартирни кражби – 41 /разкрити 23/ 
• Кражби на МПС – 6 
• Кражби на вили – 30 
• Грабежи – 2 /1 разкрит/ 
• Изнасилвания – 1 
• Части на МПС – 6 
• Кражби на магазини – 4 
• Кражби от предприятия – 28 /19 разкрити/ 
• Общата разкриваемост за района е 65%. За с. Стражец тя е 80%. 

 
Кражбите са предимно на цветни метали, животни, покъщнина – вили. Организират се 

наблюдения на пунктовете за изкупуване на цветни метали. Наблюдават се и нощния бар и 
градинките за хулиганство и наркомани. 

Подменени са 97 лични документа. Охранява се панаир в парка и всички футболни 
срещи на стадиона. Подменени са разрешителните за огнестрелни оръжия. 

Разкрити са много кражби на грозде, люцерна и царевица. Издадени са 17 акта за 
селскостопанска продукция, 11 по Закона за горите. Разрешени са 6 битови проблеми. С 
помощта на директора на ОУ ”Елин Пелин” са разкрити дребни кражби от училище и са 
върнати предметите. 

В селото липсват транспортни и съобщителни средства, това затруднява работата. 
Гражданите зададоха въпроси: 

1. За сметище – изхвърлен боклук до гробището. Не може ли полицията да санкционира 
за да се избегне натрупването. 

Районните инспектори отговориха, че ще го имат в предвид – ще издадат няколко акта. 
2. Към кого да се обърнат ако им се нарушат човешките права – ако са бити 

несправедливо, както едно време полицията е действала. 
Районните инспектори отговориха, че има отдел “Жалби” към РДВР и там се обжалват всички 
действия на полицията, които не са правомерни. 

3. Ако не са доволни хората от работата на районния инспектор как да се подмени човека. 
Майор Гигов каза, че само той може да назначава и уволнява. До него трябва да се отнасят със 
забележки за работата на служителите на РДВР. 

4. Защо не може да се компенсират кражбите от лозята и защо се допускат. 



с подкрепата на Фондация“Отворено общество” – София и Програма COLPI 
 

54

Отговорът бе, че няма как да бъдат компенсирани, но че трябва да съдействат селяните за 
залавяне на престъпниците и така няма да се допускат кражбите. Не бива да се съдейства само 
когато става дума за кражба във “Вашия дом”. 
Районните инспектори помолиха родителите да не насъскват децата си както е станало по 
Коледа, хвърляли са пиратки  и са нападали мястото, където са изплащани помощите. 

Майор Гигов благодари за дадената добра оценка на работата на своите служители и 
каза, че 80 % разкриваемост е повече от добра, тъй като в Европа средната е 48 %.  Ако има 
нарушения от страна на полицаи да не се притесняват и да звънят на 166. Ако искат да 
изпращат представители на малцинствата да учат и ще има повече служители в РДВР от тях. 
Така се облекчава и работата на полицията – като полицаят е от селото, хората работят и 
съдействат повече. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

проведена информационна среща гр. Разград 

27.02.2002г 
 

 На 27.02.2002г. в заседателната зала на х-л “Централ” организирахме информационна 
среща по проект “Заедно решаваме”. Целта на срещата бе да се представят мненията на 
малцинствените групи относно работата на служителите на РДВР – Разград и становищата на 
полицията по повдигнатите въпроси. 
             Георги Милков – председател на Центъра на неправителствените организации в 
Разград води срещата. Той представи проект “Заедно решаваме” и проведените досега 
дейности. Той предложи на участниците да се обсъдят проблемите, които имат хората в 
работата си с полицията. Да се разгледат проблемите на РДВР и РПУ, а не на оперативната 
обстановка. 
 Представена и разпространена бе дипляна – последно издание на Центъра на НПО – 
Разград с информация за правата на гражданите и правомощията на полицейските служители. 
Цветното издание съдържа информация за проекта “Заедно решаваме”, както и важни 
телефонни номера, необходими при критични ситуации. 
 Участниците се представиха и представителите на малцинствените общности изразиха 
своите мнения и становища за работата на полицията. 

Димитър Петров каза, че много се радва да работи с РДВР и предложи да се 
организират по-често такива срещи, на които хората да могат да си изказват болките. Най-
чстите престъпления на ромската общност са дребните кражби, които са породени от ниския 
социален статус на общността. Ако обаче се осигури работа на повечето от тях една част поне 
ще престане да краде. Между тях има много разумни хора. Те често си организират 
събирания. Измежду тях има много хора, които се интересуват от Закона на МВР, но не са 
потърсили подобни диалози. 

Георги Милков каза, че според него те имат нужда от правни консултации от юрист. 
Деко Найденов попита имало ли е случаи на провеждане на техни събирания, на които 

са били поканени Районните полицаи и те са отказали среща. 
Оказа се, че досега не са ка или служители на полицията. 
Тезгюл Махмудова сподели, че когато дойде представител на полицията в с. Раковски 

много проблеми възникват от това, че полицаите не знаят езика на малцинствата и ромите не 
знаят добре български. Освен това има и страх у хората и това затруднява общуването. 
Обикновените хора от селото не знаят, че се организират представяния на доклада на РДВР и 
събирания по темата. Ако са по-добре информирани ще участват. 

Георги Милков каза, че през февруари е минала срещата с РДВР в селото. Тя е 
рекламирана в кметството и на централните магазини, но явно това не е достатъчно за да 
достигне до всеки. 

Ивелина Игнатова попита дали е търсено съдействие от полицията от двете 
представителки на ромската общност в Раковски. 

Те казаха, че не са но знаят, че има Квартален полицай и че той организира приемна в 
селото. 

Деко Найденов  попита има ли престъпност в селото. Двете жени отговориха, че има но 
дребни кражби. За тях научават от хората в селото. На въпроса какво мислят за полицията, 
двете жени отговориха, че тя трябва да създава ред в селото или града и полицаите трябва да 
са приятели с хората, да не ги е страх от униформата на служителя. Жените са доволни, че 
когато на село някой открадне дърва или нещо друго, веднага някой селянин сигнализира и 
полицията реагира бързо. Те казаха, че и те биха се обадили ако видят крадец, че така трябва 
да се спре престъпността. Утре крадецът може да посегне и във тяхната къща. На едната жена 
са откраднали скоростна кутия от двора, но тя не е сигнализирала в полицията. Много хора си 
премълчават. 
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Ивелина Игнатова попита какво е отношението на представителите на малцинствата 
към човек, осъден за престъпление. Те отговориха, че и да е техен роднина, справедливо е да 
бъде наказан. По-добре да отиде при тях и да поиска нещо ако му трябва, а не да го краде. 

Себиха Дахил от с. Стражец каза, че одобрява публичната разправа станала известна в 
града през януари тази година. По този начин ще се даде добър урок на крадците, като се 
завързват публично. За полицията Себиха мисли, че наистина не осъществява добър контакт с 
гражданите. Хората ги е страх от пагоните на полицаите. 

Юмгюл Юмерова сподели, че в с. Стражец младите момичета до 18г. възраст имат 
много проблеми с нападения от мъже. За това имат нужда да говорят с полицаи и биха 
участвали в подобна среща. На нея трябва да има психолог и представител на Детска 
педагогическа стая. 

Ивелина Игнатова каза, че неформални контакти с ДПС има в училищата. Дали става 
дума за друг вид контакти. 

Деко Найденов каза, че трябва да има повод за контактите с полицията. Да не се 
получи лош ефект – да стане подозрителен човекът когото посещава полицая. Полицията не 
дели гражданите на етноси. Г-н Найденов смята, че родителите карат децата си да крадат 
защото не подлежат на осъждане. 

Себиха предложи, човек от полицията да разкаже за правата и наказанията на видовете 
престъпления. 

Служителите на полицията помолиха двете жени от Стражец, инициативата да дойде 
от тях. Нека разберат колко човека ще дойдат на подобна среща. Ако е трудна организацията 
и полицията ще помогне. Въпросът е дали много младежи ще поискат среща. 

Ненко Гигов каза, че според него става дума за превенция на младите хора по селата, 
но има опасения, че няма достатъчен интерес. Превантивна работа трябва да има за 
отпадналите от училище. Иначе в училищата се провежда такава от ДПС. 

Деко Найденов каза че подобни срещи се провеждат на доброволен принцип. Особено 
когато става дума за деца. Не може да се извикат “с призовка”. 

Димитър Петров изрази мнение относно това, че родителите карат децата си да крадат 
и просят. Според него сред тях има такива, но те са много малко. Повечето са съзнателни 
родители. Нека не се слага етикет на всички роми, че се отнасят така с децата си.Той даде 
пример с Белгия – там като хванат крадец, го записват и го пускат, а в България те бият в 
РПУ-тата. 

Георги Милков каза, че за да бъде обучен полицая да работи добре трябват много 
средства, трябва специално образование. 

Кенан Исмаил от с. Дянково изрази мнението си относно респекта, който имат хората и 
селото от полицая. В тяхното село няма такъв проблем защото полицаят е от турски произход 
и е родом от селото. Никой не се страхува и всички съдействат за намаляване на 
престъпността в селото. Той каза, че не само полицията няма пари за по-добра работа. 
Малцинствата също нямат Кенан даде следния пример за недоверие към работата на 
полицията – на негов съселянин е открадната скъпа кола. След една седмица същият човек 
отново е бил с колата си. След въпрос как е станало, той коментирал, че е дал 2500DM откуп 
за да му я върнат. Според Кенан не се залавят големите престъпници, а дребните – роми, 
които крадат дърва. Големите престъпници се пускат срещу парична гаранция. 

Деко Найденов репликира, че полицията работи по закон и то не позволява да се пуска 
крадец на дърва, само защото кражбата е малка. Щом е нарушил закона трябва да се състави 
акт. Той изрази възмущението си, че дадения човек за пример с открадната кола е съдействал 
за развиването на подобен род престъпност. 

Представителите на малцинствата споделиха, че ако се е случило на тях щяха да 
сигнализират в полицията, най-вече за да не дадат парите за откупа. 

Ненко Гигов каза, че въпросът не е да не дадат парите, а се отнася до правосъзнанието 
на хората. 

Георги Милков също изрази мнение, че връщането на колата е работа на полицията, а 
не на гражданите заплащат допълнителни суми. 
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Димитър Петров каза, че е обиден от това, че винаги ромите са набедени за всички 
лоши неща. Той попита нима измежду българите да няма престъпници. Той каза, че ако не ги 
защитава закона и полицията – няма кой да им помогне. 

Ивелина Игнатова каза, че ромите живеят много мизерно в многодетни семейства. 
Служителите на Детска педагогическа стая се опитват да им помогнат, но не намират 
съдействие от страна на родителите. Те обикновено не пускат децата си в учебни заведения. 
Единствения начин е принудителния. Повечето от децата нямат лични лекари и медицинско 
обслужване. Когато те не живеят в нормални битови условия подлежат на възпитание в 
интернати. Това не се харесва на родителите и те се противят с всички възможни средства. 
Там децата живеят цяла седмица, там спят и се хранят. В почивните дни ги пускат по 
домовете им. 

Величка Николова сподели, че майките ще получават детските си помощи от ОССП, 
дори когато детето е в интернат. Много майки не знаят това и заради парите задържат детето 
в мизерни жилища без ток и вода. 

Георги Милков предложи ромските представители да си разменят координати и 
телефонни номера с  ДПС и ОССП. Те могат да си получават от тях отговори на въпросите, 
които ги вълнуват. 

Деко Найденов предложи на организаторите да изготвят списък с участниците в 
срещата с телефони и адреси и да бъде изпратен на всички по пощата. 

Периха Акифова каза, че е необходимо да се открие Дневен център, в който да се 
работи с децата от етносите, за да не се достига до крайните мерки – влизане в интернати. 
Това сега се прави отчасти от Сдружение “Младежки форум 2001” в Разград, но трябва да го 
има във всяка община. Ако превантивната работа е добра децата няма да излязат да просят. 
Нека лидери на етносите съобщават, когато деца от техните общности просят и проституират. 
Ще се отнесе въпроса до Отдела за закрила на детето. 

Диана Господинова каза, че според нея трябва да се формира съзнание у гражданите, 
независимо от етноса. Процентът на проявените престъпни деца е еднакъв за всички етноси и 
не е вярно, че само децата на роми са проявени. Г-жа Господинова каза, че е необходим 
Дневен център, но да не се забравя, че може да се използват възможностите, които предоставя 
от учебните заведения. Там най-вече се изграждат личностите. Това трябва да се осъзнае от 
ромската общност. Вярно е, че много деца отпадат от училище, поради липса на средства, но 
това не бива да се причина. След време те отново няма да имат пари, защото няма да имат 
образование и няма да могат да си намерят работа. 

Димитър Петров каза, че ако родителите нямат по 1лев на ден да дадат на детето си, не 
може наистина да учи заедно с другите. 

Илия Николов каза, че има много богати роми, да направят фондация и да спонсорират 
по-бедните от общността за да могат да се изучат децата им. Той покани представителите на 
ромите от Ж.К. “Орел” в Разград на представяне на доклада на РДВР на 18.03.2002г. в 17.30 
часа в Клуба на пенсионера в комплекса. 
 В края на срещата председателят на Центъра на НПО в Разград Георги Милков обяви, 
че е получена покана от Фондация от САЩ, която ще приеме група деца на възраст от 14 до 
15 години от ромски произход от България, на лагер в Ню Йорк за осем седмици. Лагерът 
започва в края на месец юни 2002г. Условието е децата да владеят английски език. Крайният 
срок за кандидатстване е 18-ти март тази година. 
 Участниците попълниха карти за оценка на срещата. Всички мнения са, че срещата е 
постигнала целта си. Всички изразиха желание да участват отново в подобни срещи. Като 
най-важни въпроси, които са разгледани са посочени въпросът за страха от полицията, за 
ниското правосъзнание на хората, необходимостта от превенция на младите хора, участието 
на етносите в разкриваемостта на престъпленията. Като тема, която е била важна, но не е 
разгледана са посочени: виждането на ромските общности за механизма на предотвратяване 
на противообществените прояви, взаимната търпимост. За ценни участници са посочени 
Дияна Господинова от КБППМН, Деко Найденов и представителите на малцинствата. 

Участваха: Ненко Гигов – началник на РПУ гр. Разград, Илия Николов – служител на 
РДВР гр. Разград, Росица Мичева – психолог в РДВР гр. Разград, Деко Найденов – говорител 
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в РДВР гр. Разград, Периха Акифова – ръководител на Областна служба “Социално 
подпомагане”, Ивелина Игнатова – инспектор в Детска педагогическа стая, Диана 
Господинова – Комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, 
Величка Николова – социален работник ОССП – гр. Разград, Мергюл Салиева – социален 
работник ОССП гр. Разград, Кенан Исмаил – лидер на ромската общност с. Дянково, Тезгюл 
Алиева – с. Раковски, Надежда Алекова – с. Раковски, Себиха Дахил – с. Стражец, Юмгюл 
Юмерова – с. Стражец и Димитър Петров – Сдружение “Аменса Прала” гр. Разград. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 
 

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКЛАД 
 

септември 2001 – април 2002 г. 
 

Целта на проекта “Заедно решаваме” е да се мотивират районните инспектори и 
служители от патрулно-постовата дейност на РДВР – Разград, да работят по-ефективно и по-
добре с малцинствените групи, като се повиши самочувствието им и се справят по-добре със 
служебните си задължения. Проектът се явява като продължение на успешно реализирания 
проект през 2000 г. “Увеличаване на обществената подкрепа за полицията в Разград" от 
Центъра на неправителствените организации в Разград. 

Финансовата помощ, която оказва Фондация “Отворено общество” бе необходима за 
реализацията на целите, защото в обученията и консултативния процес включихме 
специалисти, които да работят с представителите на РДВР. Работата с тях е специфична и 
сложна – за целта наехме г-н Иван Здравко, консултант от София с богат опит в областта на 
обучения на полицейски служители. Без подкрепата на Фондацията нямаше да можем да 
отпечатаме дипляната, която се оказа особено ценна като информационно издание – 
рекламната кампания по проекта е от основните задачи за изпълнение при постигане на една 
от целите по проекта, а именно укрепване на доверието в полицията като институция, 
способна да изпълнява функциите си в мултикултурно общество. За реализацията на проекта 
закупихме факс-апарат, който предоставихме на говорителя на РДВР г-н Деко Найденов. 

Ефекта от реализацията на проекта е осъществяване на обществен контрол върху 
работата на РДВР на етническите взаимоотношения. Това е част от проблема за 
изработването на добра политика – за добри човешки взаимоотношения, добри 
комуникативни умения, висококачествено обслужване и уважение към всички, независимо от 
произхода им. 

Чрез проведените семинари с лидери на общностите постигнахме засилено участие на 
различните обществени и малцинствени групи в процеса на реформи в полицията. За това ни 
помага и реализацията на широк консултативен процес, включващ посещения в домовете на 
малцинствата, разговори с лидерите им, с религиозните водачи. Този процес ще продължи до 
приключване на проекта. По този начин екипа по проекта се стреми да упражнява граждански 
контрол върху работата на полицията сред общности от различни етноси и религии, следи се 
за спазване на гражданските им права. 

Тренинга със служители на РДВР през месец февруари допринесе за по-доброто 
познаване на регламентите, отнасящи се до малцинствените и маргинализирани групи, както 
и расовата дискриминация от полицейските служители. На второто обучение полицаите бяха 
обучени да изпълняват по-ефективно всекидневните си задължения, придобивайки знания за 
различията в характера и начина на мислене, което ще им позволи да избягват конфликтите. 

Като особен ефект от реализацията на проекта може да се посочи осъществяването на 
Ден на отворените врати в полицията. След публикациите в медиите и репортажите в двата 
местни кабелни телевизионни канала се създадоха предпоставки  за изграждане на 
положителен обществен образ на полицейските структури, което от своя страна води до  
повишаване ефикасността на действията им. Положителната обществена оценка трябва да 
намери отражение в самата полиция, в духа на нейния състав и качеството на обслужване, 
както и във всички други държавни институции. Това очакваме като устойчивост в резултат 
на проекта.  

Периодична отчетност  за дейността на полицията пред обществото става след 
оформяне на годишни доклади, които се четат пред обществеността в районните полицейски 
приемни. Повишеният интерес в малките населени места ще спомогне за подобряване на 
механизмите на полицията за информиране на обществеността.  

Интернет създава възможности голям брой граждани да се информират за действията 
на полицията и да поставят своите въпроси. Нашата уебстраница се актуализира през всеки 
месец с най-новите реализирани дейности по проекта и ефектите от тях. Така постигаме една 
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от най-важните задачи, които стоят пред нас – отразяването на работата на полицията и 
популяризирането на положителните практики за работа на полиция с малцинствата в райони 
със смесено население. 

Дейности, срещи и участници в проекта: Проектът стартира през месец септември 
2001 г. Изработена бе уебстраница по проекта: http://zaedno-reshavame.hit.bg. По време на 
реализацията на проекта актуализирахме страницата в Интернет. В нея слагаме всеки отчет по 
проекта и по-актуалните предстоящи събития. 
 През октомври 2001 г. се проведе работна среща по проекта като част от 
консултативния процес. Участваха главния секретар на областна администрация,  заместник-
кмет на община Разград, Директорът на РДВР, Говорителя на РДВР, Психолога към РДВР, 
други служители на РДВР, Експерт по етнически и демографски въпроси в областната 
администрация, Ръководителя на ОССП, социални работници, шофьори на такси, 
представители на местни НПО, журналисти от местни медии. Обсъдени бяха следните 
въпроси и предложения:  

• малцинствените групи в Разград могат организирано да въздействат върху работата на 
полицията. Проблемите се решават най-добре в групи - полицията трябва да вземе 
мерки да работи в посока на съдействие с граждански и браншови организации. 

• елемент на проекта да бъде превантивна дейност по рискови сезони и дати, в която 
граждански организации да се събират и работят по преодоляването на проблемите. В 
обучителния процес да се предвидят мерки за спиране на бунтовете в края на годината, 
предизвикани от неизплатени помощи. 

• 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.  
На 4 и 5 декември 2001 г. в хижата на “Балканфарма”, Хотелски комплекс “Пчелина” 

се проведе първият семинар с лидери на общности, подбрани по професионален признак на 
тема: “Придобиване на социални комуникативни умения”. Консултант и водещ на семинара 
бе Иван Здравков – психолог. Постигнатите успехи бяха: обучаване на участниците да 
организират гражданите, малцинствата, търговците на пазара, шофьорите на таксита и 
журналистите за подобряване на работата с полицията, за да действа тя по приемлив начин за 
хората. Създадени бяха контакти с представители на Общинската администрация в Завет. Те 
изразиха желание за осъществяване на други подобни съвместни дейности. Изведени бяха 
приоритетите за обучение на лидерите на малцинствените групи.  

На 6 и 7 февруари 2002 г. проведохме семинар за функциониране на гражданско 
общество и граждански права с лидери на общности, шофьори, търговци и журналисти. 
Участваха 15 човека. Водещ бе Иван Здравков – психолог и консултант по проекта. Темата бе 
“Провеждане на граждански инициативи”. Участниците работиха върху единственият начин 
да се самоорганизират граждани и да търсят правата си, а именно чрез неправителствените 
организации. Целта на процеса “гражданска инициатива” бе да се подготви част от 
обществото да решава само проблемите с правата си. При възникване на проблем гражданите 
трябва да се събират  и организирано да решават проблема. Необходимо е да се формират 
такива групи, преди да е станало късно, за да се предотвратят големи сблъсъци. Подобни 
изяви имат браншовите организации. Реален пример за граждански натиск е наскоро 
проведения митинг за патентния данък. Проблема в България е, че са овластени много 
институции и гражданите разчитат на тях да ги защитават. Добре е самите граждани да имат 
власт, за да могат да направят нещо срещу всички изброени по-горе проблеми. Трябва да се 
създават коалиции, граждански инициативи. Групата се спря на проблема “липса на 
алтернативни /интересни/ занимания за деца от 10 до 19 години”, по който да разработи 
провеждане на гражданска инициатива. Инициативата бе разиграна, но не доведе до желаните 
резултати, които първоначално си поставиха участниците. Въпреки неуспешния край на 
примерната инициатива, всички натрупаха добър опит и важни изводи за бъдещи действия. 

Като част от програмата за обучение на полицейски служители проведохме първия 
тренинг “Положителни професионални стандарти на поведение на полицейските служители в 
условията на мултикултурно общество”. Участваха 23-ма служители на РДВР от гр. Разград. 
Целите на тренинга бяха: да се запознаят участниците с процедурите за интервенция при 
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конфликтни ситуации между граждани; да се придобият практически умения за прилагане на 
процедурите в практика; да се подобрят знанията и уменията на участниците за разпознаване 
признаците на стрес и справяне със стреса; да се изследват възможностите за оптимизиране 
взаимодействието с обществеността. Водещи  бяха Камелия Канушева психолог в Института 
по психология – МВР, Мариана Зарова – психолог от Института по психология на МВР и 
Иван Здравков – Директор на Фондация “Общество в преход”. Участниците работиха в две 
групи – едните, които представляваха полицията и другите, които влязоха в ролята на 
малцинства /роми/. По този начин след като се осъществи противопоставяне на двете 
“страни” бе изготвен анализ на нагласите и изследване на възможностите за оптимизиране на 
взаимодействието с гражданите. В общата сесия на тема “Интервенция при конфликтни 
ситуации между граждани” бе разиграна случка на семейно сбиване чрез използване на 
психологическия похват “психо-драма”. После бе направен анализ на разиграната ситуация. 
Темата, която най-много заинтересова участниците бе професионалния стрес при 
служителите на РДВР. Разгледани бяха симптомите на стреса и “Ефекта на Бърнаут”.  
 През март 2002 г. се проведе втория тренинг със служители на РДВР гр. Разград. 
Целите на тренинга бяха: да се представят и дискутират проблемите в областта на екипното 
взаимодействие и индивидуалните умения за работа в екип; да се формират практически 
умения в областта на екипното взаимодействие и комуникативната компетентност. Това е 
вторият тренинг с полицаи по проекта. В него участваха 26 служители на РДВР от област 
Разград. Темата бе “Ефективно общуване в мултикултурните взаимоотношения”. Използвани 
бяха ролеви и интерактивни игри. Разгледани бяха темите:причинни приписвания, грешки 
при общуването, умения за водене на разговор, що е екип, техники за активно слушане, които 
бяха разиграни в групи от по трима човека. Вторият ден участниците работиха по темата за 
лидерството, разгледаха схема от елементи за комуникацията и бе съставена SEPO - схема за 
подобряване на обществения образ на полицията. 

Посетихме три полицейски приемни в града. Районен инспектор Валентин Стоянов, 
Димитров и Георгиев представиха работата на приемните, за които отговарят, 
документацията, която водят и темите, по които най-често се допитват гражданите. 
Проведени бяха разговори, относно работата на полицейските служители. В края на февруари 
районните инспектори представиха доклади за работата на приемните за миналата година. В 
с. Стражец представянето стана пред 50 човека. На представянето в останалите две приемни 
не присъства нито един гражданин. Поради липсата на обществен интерес те бяха отменени.  
 В края на февруари 2002 г. организирахме информационна среща по проект “Заедно 
решаваме”. Участваха представители на етнически групи от Разград и селата: Стражец, 
Раковски и Дянково, както и ръководни служители от полицията в Разград и Детска 
педагогическа стая, представители на Общинска служба “Социално подпомагане, 
ръководителя на Областна служба “Социално подпомагане”, Общинска комисия за борба с 
противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.  Целта на срещата бе да се 
представят мненията на малцинствените групи относно работата на служителите на РДВР – 
Разград и становищата на полицията по повдигнатите въпроси. Проведена бе дискусия за 
възможностите за сътрудничество и повишаване на доверието към действията на полицията. 
Направени бяха конкретни предложения за срещи на полицията с младежи от с. Стражец, 
срещи в с. Дянково. Общото мнение на участниците бе, че липсва информираност сред 
малцинствата относно използването на учебните заведения и интернати за бъдещата 
реализация на децата.  

В началото на февруари 2002 г. проведохме първият Ден на отворените врати в 
Пожарната заедно с 40 деца от ОУ “Елин Пелин”. Пожарникарите демонстрираха на децата 
как се получават сигналите за пожар и как се реагира. На децата бе интересно как се спускат 
служителите по пожарникарския пилон и как се пръска с маркуча. На 4 февруари 2002 г. 
отново 25 деца от 4 клас от ОУ “Отец Паисий” посетиха този път  КАТ. Децата видяха как 
работят пътните полицаи, снимаха се с колите и моторите. Събитието бе отразено в местната 
кабелна телевизия “Евроком”. 

Като най-атрактивно провеждане на Ден на отворените врати бе демонстрацията на  
умения на полицейски питомци на градския стадион в Разград през март 2002 г. Осем 
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служители на РДВР гр. Разград участваха в демонстрацията и представянето на дресировка на 
полицейските кучета. Занятието се проведе пред 120 деца от 5 средни и основни училища. 
Представената дресировка на питомците впечатли много младите хора. На децата бе 
демонстрирано как се претърсва местност, как се открива предмет по миризмата.  

Участвахме два пъти в Областен съвет по етнически и демографски въпроси. Там наши 
представители говориха за реализацията на проектите и по-точно как се работи с 
малцинствата в Разград. Участието на ОСЕДВ в инициативите на Центъра на НПО ще 
продължава – това е първа точка от програмата за 2002 г.  

Изготвихме проект на дипляна “Заедно решаваме”. Тя съдържа задачите на проекта и 
информация за правата на гражданите, които имат отношение към полицейската дейност. 
Дипляната бе тествана на полицейски тренинг и на семинар с малцинствените общности. Бяха 
направени корекции спрямо постъпилите предложения. Дипляната бе отпечатана през месец 
февруари в 2000 екземпляра. Тя бе разпространена от приемните на РДВР Разград, сред 
малцинствените общности в града. Изпратени бяха дипляни на РДВР на 25 областни града в 
страната. От РДВР гр. Шумен получихме похвално писмо за прекрасната изработка на 
печатното издание. Рекламната кампания продължава. Дипляни се раздават на всички 
срещи с малцинствени общности. 

Осъществяваме сътрудничество с гражданска инициатива “обществен посредник” 
до приключването на проекта, като наш партньор бе Величка Митева “омбудсман” от Завет. С 
нея осъществихме неколкократни работни срещи. Наблюдаваме работата й по конкретни 
случаи на оплаквания от работа на полицията в общината. По този повод сигнали има само от 
неуредени въпроси в Паспортна служба. 

Осъществяваме мониторинг върху местните вестници “Екип 7” и “Гледища”. 
Изготвихме карти за мониторинг, които се попълват за всяка публикувана статия във връзка с 
работата на РДВР – Разград. През изтеклите 7 месеца от проекта има публикувани 60 статии 
за работата на полицията в двата местни вестника “Екип 7” и “Гледища”. В повечето от тях е 
изразено положително мнение за работата на полицията в Разград, малко са отрицателно 
настроените дописки. В една от статиите по повод празника на РВДР бе отбелязано, че от 
2158 престъпления през тази година са разкрити 1403, което е 65.01% на разкриваемост. През 
месец януари 2002 г. РДВР проведе пресконференция, на която бе оповестен Доклада за 
работата на РДВР през 2001 г. През януари в “24 часа” бе публикувано интервю с Директора 
на РДВР – Радослав Иванов. В края на месеца гост на РДВР в Разград бе Бойко Борисов – 
главен секретар на МВР. Генерал Борисов даде добра оценка за работата на полицията в 
Разград.  

Публикувахме обява за “телефон на гражданите” в местния вестник “Екип 7”. На 
обявения телефон граждани имаха възможност да дават сигнали, мнения и препоръки относно 
работата на полицията в Разград. Подготвихме дневник за обажданията, но не получихме нито 
един сигнал. Липсата на сигнали и обаждания ни дава представа, че гражданите нямат 
оплаквания от работата на полицаите в града.  

Проведохме работна среща по повод планираните образователни беседи и посещения 
по домовете на ромските семейства с участието на екипа по проекта, психолог, говорител на 
РДВР, районни инспектори и инспектор от Детска педагогическа стая. Срещата бе особено 
полезна за уточняване на целите и местата за посещение. Участниците сформираха добър 
екип, като всеки сподели своя опит, изрази мнението си за начина на протичане на процеса и 
методите, по които да се работи с малцинствата. Във връзка с консултативния процес 
осъществихме посещения в няколко ромски и турски домове. На  жителите бяха задавани 
въпроси относно отношението им към полицията, отношението на служители на РДВР към 
тях, потребностите на семействата, трудностите при общуването, нарушаване на правата им. 
Повечето мнения бяха с положително отношение, като при ромските семейства имаше повече 
проблеми при общуването и в социален аспект. 

Срещнахме се и с двама изявени религиозни водачи: местния имам и лидерката на 
евангелистите в Разград. С тях бяха проведени разговори за проблемите на общностите и за 
отношението им към полицията. Оказа се, че религиозните малцинства не са притеснявани от 
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служителите на РДВР и имат положително отношение. Различните религии помагат в бита и 
живота на гражданите. 
  Успехите:  
  Считаме, че с успешно проведени обучителни тренинги постигнахме развиване на 
умението за общуване на полицейските служители, особено в мултикултурен контекст. Така 
дадохме начало на процеса на ефективното решаване на въпросите на етническите 
взаимоотношения, за добри човешки взаимоотношения, добри комуникативни умения, 
висококачествено обслужване и уважение към всички, независимо от произхода им. 
Създадохме условия на полицейските служители да се запознаят по-добре с особеностите на 
общуването между хора от различни култури. Те разбраха, че в определени типове поведение, 
изрази или жестове не се влага агресивност или обида, а има пречки при междукултурното 
общуване. Усъвършенстваха и подобриха своите умения за общуване – това повишава 
способността на полицията да предложи на обществото висококачествено обслужване. От 
друга страна ние обучихме лидери на различни общности от региона на подобряване на 
комуникативните умения и как се провеждат граждански инициативи. Това цели избягването 
на обществени сблъсъци и бунтове, които са чести в райони със смесено население. 
Провеждаме консултативен процес с помощта на психолог, социален работник, служители от 
РДВР. Проведени са многократни посещения по домовете на различни етнически общности и 
различни религии. С тях се обсъждаха проблемите, които срещат представителите на 
малцинствените групи при взаимодействието си с МВР и възможностите за взаимното им 
решаване с помощта на полицейските служители. Крайният резултат е изготвянето на План за 
положителни действия на полицията, който ще бъде изготвен въз основа на мненията на 
представителите на малцинствата. Този документ ще бъде представен на ръководството на 
РДВР и приемането и изпълнението му ще бъде гарант за устойчивостта на проекта. 
Безспорен успех за популяризиране на полицията и работата й като институция бе 
осъществяването на Ден на отворените врати. Там представихме на деца от Разград как 
работят полицаи в отделните подразделения на РДВР. Децата и обществеността, освен че се 
запознаха отблизо с работата им видяха, че полицаите са хора като всички. Така се премахва 
страха у хората, създава се доверие и по-лесно се работи с полицаи “приятели”.  
 Осъществяваме много добро партньорство с РДВР гр. Разград, без чието съдействие не 
можем да реализираме дейностите. Служителите на полицията са много доволни от 
програмата за обучение, насочена към тях. Най-неоценима помощ ни оказват Директорът г-н 
Радослав Иванов, Началник на РПУ майор Ненко Гигов, психологът към полицията Росица 
Мичева и говорителя Деко Найденов. Партньори в другите институции са Садък Алчев – 
главен секретар на областната администрация и Евгения Кочанова – председател на Областен 
съвет по етнически и демографски въпроси. Добре работим с местните медии – имаме лоби 
във двата местни вестника и двете кабелни телевизии. Те отразяват всяка инициатива по 
проекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
 

информационна среща в гр. Кубрат 
10 април 2002 г. 

 
 На 10 април 2002 г. се проведе информационна среща в Кубрат с участието на 
служители на РДВР г. Разград и представители на етнически групи от региона. Целта беше да 
се проведе открит диалог между полицията и неформални лидери от малцинствата за 
проблемите, които са възникнали при съвместната работа  на полицаи и жители на Кубратска 
община. 
 Участваха: Афизе Исмаил – Кубрат, Гюлтен Исуфова – Кубрат, Нуртен Хасан – 
Кубрат, Фатме Исмаилова – Кубрат, Калин Димитров – РПУ гр. Кубрат, Валери Лалев – РПУ 
гр. Разград, Деко Найденов – говорител в РДВР гр. Разград, Емилиян Иванов – РПУ гр. 
Кубрат, Радослав Иванов – гр. Разград, Директор, Станислав Станев – РДВР гр. Разград, 
юрист, Бисер Алеков – с. Сеслав, Али Яшаров – с. Сеслав, Росица Мичева – РДВР гр. Разград, 
психолог, Сезгин Сали – с. Севар, Емил Анков – с. Севар, Орхан Мустафа – с. Севар, 
Светлана Димова – гр. Кубрат, Фикрет Али - с. Задруга, Сашо Петров – гр. Кубрат, Орхан 
Сюлейман – с. Сеслав, Нюсрет Заим – гр. Кубрат. 
 Водещият Иван Здравков представи идеите на проекта и предизвика разговор,  относно 
това има ли нещо, което трябва да се промени в работата на полицията. Основните проблеми, 
които са възниквали в досегашните срещи на РДВР с граждани са: 

- страх от полицията; 
- не познаване на правата и задълженията на гражданите; 
- недостатъчна превантивна работа  сред децата и младите; 
- не много силно участие на граждани при съдействие на работата на полицията; 
- малка представителност на етническите групи в полицията. 

Орхан Мустафа от с. Севар започна разговора с проблемите на селото – чести побоища в 
местната дискотека. Според него има много сигнали в полицията за това и за други 
нарушения, но не се обръща достатъчно внимание.  
Калин Димитров – началник на РПУ гр. Кубрат, сподели, че когато се получи моментално 
обаждане винаги полицията реагира. Но за минали събития няма как да реагират освен с 
предупреждение, което са правили многократно. Той каза, да се обаждат при такива ситуации 
на Районния инспектор или ако има нанесена телесна повреда да се извади спешно 
медицинско. С него може да се реагира по-нататък. 
Водещият запита дали знаят присъстващите от региона как да се свържат с районния 
инспектор. 
Оказа се, че не знаят. На участниците бяха раздадени дипляни “Заедно решаваме” съдържащи 
необходимата информация. 
Жителите на с. Севар споделиха, че са неприятно изненадани, че още не е заловен убиец в 
местната дискотека. Присъствали са близо 100 човека. 
Радослав Иванов отвърна, че именно това, че е имало 100 човека трябва да помогне за 
залавяне на убиеца, но се оказва, че никой не е видял нищо и нищо не знае. Това е 
практически невъзможно, но хората се страхуват и не искат да съдействат. Полицията се 
ангажира да гарантират анонимност на човека, който ще ги информира, но това досега не дава 
резултат. Жителите на селото се капсулират и не комуникират с полицията. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 
 

информационна  среща в гр. Лозница 
11.04.2002 г. 

 
 На 11.04.2002 г. в община Лозница се проведе информационна среща по проект 
“Заедно решаваме”. В нея участваха служители на РДВР гр. Разград и представители на 
различни етнически групи от региона. Целта на срещата бе да се осъществи диалог относно 
взаимодействието между полиция и малцинства в община Лозница, в която има смесено 
население. Де се представят мненията участниците за работата на полицията и те да дадат 
предложения за сътрудничество между тях и жителите на общината. 
 

Участваха представители на етнически общности: 
Мехмед Паша – гр. Лозница, Юлка Йорданова – гр. Лозница, Мехмед Алиев – гр. Лозница, 
Руфи Керим – с. Каменар, Кемал Исмаилов – с. Каменар, Шоаиб Зинорейн – с. Ловско, 
Джеват Шериф – с. Каменар, Метин Мустафов – гр. Лозница, Мехмед Ибрямов – с. 
Манастирско, Ваня Елисеева – гр. Лозница, Сузан Исмаилова – с. Синя Вода, Снежана 
Николова – гр. Лозница, Елена Котрулева – гр. Лозница, Мустафа Али – с. Сейдол, Гинка 
Минкова – с. Трапище, Станислав Михов – гр. Лозница, Исмаил Исмаилов – с. Ловско, Нурие 
Црънгалова – с. Сейдол. 

Участниците бяха представители на ромски, турски, български етнос, както и помаци, 
преселени от Родопите и живеещи в гр. Лозница, и селата Сейдол и Синя вода. Те бяха 
поканени от кметовете на селата като активни жители на населените места. 

От представителите на полицията участваха: Радослав Иванов – Директор на РДВР, 
Станислав Станев – юрисконсул РДВР, Деко Найденов – говорител на РДВР, Валери Лалев – 
РДВР, Росица Мичева – психолог на РДВР, Бисер Стефанов – началник РПУ гр. Лозница. 

В началото на срещата водещия Иван Здравков  запозна участниците с целта на 
срещата и с дейностите по проекта. Той попита участниците дали според тях липсва нещо във 
взаимодействието между полиция и граждани, как според тях може да се увеличи 
ефективността на работата на полицията и от друга страна как жителите могат да 
подпомогнат действията на полицейските служители. 
Представители на с. Каменар споделиха, че в тяхното село населението е смесено – живеят 
представители на 4 етноси. Въпреки всичко те се разбират помежду си и няма големи 
престъпления. Дребните кражби преобладават. С Районния полицай работят много добре. 
Отбелязаха, че единствения проблем е липсата на средства на полицията – за горива. Не 
винаги има на разположение полицейска кола, която да пристигне навреме. Жителите на 
селото запитаха няма ли начин в такива райони да се отпуска повече гориво. 

Бисер Стефанов – началник РПУ гр. Лозница, обясни, че липсата на бензин е 
основния проблем, но полицията винаги се е отзовавала на повикванията. Според него 
взаимодействието на полицията със селата със смесено население е много добро. Селяните 
помагат – издават информация и сигнали за нарушения. Ако има чужди съмнителни коли в 
селото записват номера и помагат да се заловят незаконни прекупвачи на животни. 

Радослав Иванов сподели, че за всяко РПУ се отпускат еднакви количества гориво, не 
може да има райони с предимство. 

Жителите на с. Каменар казаха, че въпреки това, сред жителите на селата преобладава 
мнение, че не се пести горивото за служебни ангажименти, а се ползва повече за лични 
облаги. Полицаи си вършат личната работа със служебните автомобили. 

Служителите на полицията казаха, при такива случаи трябва веднага да сигнализират 
за да могат началниците да наложат наказание на нарушителя. 

Мехмед Ибрямов от с. Манастирско също потвърди, че добре се организират в 
неговото село. Сигнализират за всеки съмнителен новодошъл и за чужди коли. По този начин 
наскоро е заловен крадец на добитък. На обществените срещи с полицията служителите на 
РДВР и кмета винаги обясняват на жителите как да бъдат по-наблюдателни за да могат да 
сътрудничат. Досега резултатите са добри. Той каза, че тази практика може да се ползва и в 
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другите села с етнически малцинства. Тя дава добри резултати. 
Бисер Стефанов сподели, че досега няма подадени жалби от работата на полицейски 

служители. Според него проблем е, че част от населението не е наясно кои въпроси са от 
компетенцията на полицията. Затрупани са с въпроси, които не ги касаят и затова могат да 
решават само малка част от проблемите на хората. Това може да намали доверието на хората 
към институцията. Затова на обществените срещи се стремят да обясняват освен това, как да 
са по-бдителни и какви са правата и задълженията на полицаите, какви са границите на 
упражняване на власт. На проведените обществени срещи във всички населени места е имало 
много жители и срещите са ефективни. Всеки път се припомнят кои са инспекторите, къде да 
ги търсят, на кои телефони да звънят. 

Водещия запита участниците да кажат знаят ли си правата. Всички потвърдиха, че 
знаят. Тогава Г-н Здравков ги провокира дали е правилно полицай да ги срещне сутринта и да 
ги извика на проверка в управлението след 21 часа вечерта. Този случай бе разискван на 
срещата в Кубрат. 

Оказа се, че присъстващите не знаеха и повечето споделиха, че не могат да ги викат в 
извънработно време – след 17.30 ч.  

Г-н Стефанов обясни, че не са прави. Полицаят може да изисква по всяко време на 
денонощието проверка в рамките на изпълнение на служебните си задължения. Неговото 
работно време е 24 часа. 

Станислав Станев – юрисконсул, сподели, че за да се регистрира определено 
нарушение е необходимо незабавно действие – набиране на поемни лица. Това е важния 
момент, в който може да се окаже съдействие на полицията. Полицаят се стреми да изпълнява 
функциите си както са регламентирани по закон. В много случаи непознаването на законите 
от гражданите води до неправилно тълкуване на поведението на полицая. Разбира се, че и 
полицаят може да сбърка, но грешката трябва да се ограничава в избрания начин на реакция. 
Полицаят носи същата отговорност както всеки гражданин. Но за нарушение той носи по-
тежка наказателна отговорност. Хората трябва да разберат, че да си полицай е утежняващо 
обстоятелство при евентуално провинение. Той също е жив човек и също отговаря пред 
някого за своите действия. 

Радослав Иванов каза, че когато един гражданин почувства, че правата му са 
нарушени, той има право да подаде жалба срещу която се предприемат съответните действия. 
За резултатите гражданите биват уведомени писмено. 

Иван Здравков каза, че при натрупване на много жалби срещу едно лице се получава 
негативно отношение към полицая. 

Валери Лалев разказа случай, когато е спрян на улицата и му е посочена посока, в 
която е избягал крадец от магазин за облекла. Той веднага е спрял лек автомобил и е помолил 
пътника да отстъпи колата си за залавянето на нарушителя. Тогава шофьора е съдействал и 
навременно е заловено лицето. Но тези случаи са рядкост – гражданите трябва да са наясно, 
че навременната им помощ води до положителни резултати. Когато граждани и полиция са 
задружни резултатите са в интерес на обществото. 

Иван Здравков каза, че не е работа на полицията да разяснява правата на гражданите. 
Той каза, че може местната власт да се ангажира ако има желание възможности да помогне за 
това.  

Радослав Иванов каза, че основната цел е ръководството на службата да намери общ 
език за комуникация с гражданите. Да се търсят начини да си бъдат взаимно полезни. Те имат 
високи изисквания към служителите си, но се очаква и адекватно поведение от населението на 
региона. За полицейските служители всички граждани са равнопоставени, но в някои 
общности е проблем да се общува с тях. Наблюдава се пасивност при свидетелстване и 
суперактивност, когато са обект на престъпление. Усилията на МВР са насочени към 
подпомагане дейността  на полицията и увеличаване лимита на горивата. 

Иван Здравков попита има ли осъзнати причини да не се оказва съдействие при 
свидетелстване.  

Присъстващите споделиха, че основното е страх – предимно от негарантирана 
анонимност. 
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На въпроса дали съществува в съзнанието на хората идея, че полицията е репресивен 
апарат всички бяха единодушни, че отдавна не е така. 

Радослав Иванов каза, че има оплаквания, че вече полицията “не бие” достатъчно. 
Така, че недоволни винаги ще има. Полицията трябва да е балансиращ фактор и законова 
основа.  

Водещият попита дали има проблеми на междуетническа основа. 
Мустафа Али от с. Сейдол каза, че според него в селата с помаци и роми полицията не 

е така активна и ако населението помежду си не се подпомага няма да могат да се справят с 
кражбите. 

В заключение бе обобщено, че проблемите не са само в полицията, а и в обществото – 
в това как, то я приема.  

Мненията на всички бяха, че трябва местните власти да организират по-чести срещи с 
обществеността, на които служители на РДВР да обясняват своите правомощия и въпросите, 
които те могат да разрешават. Съществува непознаване на правата на гражданите, но не е 
задължение на полицията да ги разяснява. За това трябва да се обединят усилията на 
неправителствени организации, активните граждани, местните власти и районните 
инспектори при тези обучителни срещи. 
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ПРИЛОЖИНИЕ 18 
 

Работна среща по проект “Заедно решаваме” 
във връзка с Група за подкрепа на полицията 

11. 07. 2002г. 
 
 На 11. 07. 2002г. в Клуба на културните дейци в гр. Разград се проведе работна среща 
относно Групата за подкрепа на полицията. Срещата е част от проекта “Заедно решаваме”, 
финансиран от Фондация “Отворено общество” – София. 
 Участници: 

- Бисер Маринов -  Експерт Областна администрация Разград; 
- Вергиния Мичева – Съдия в Районен съд-гр. Разград; 
- Десислава Чакърова – сътрудник по проект “Заедно решаваме”; 
- Димитър Маринов – Сдружение “Аменса Прала”; 
- Дочка Ангелова – офис-мениджър на БСЧИГП; 
- Есин Чете – телевизия “Евроком” - гр. Разград; 
- Исмаил Али Гьоч, имам на мюсюлманите; 
- Мая Мартинова – Главна сестра на Окръжна болница – гр. Разград;  
- Незиха Арабаджиева – Общински съветник; Лидер на ДПС; 
- Периха Акифова – Ръководител на Областна служба социално подпомагане-

Разград; 
- Петранка Гьоч – Предаване “Демет” по телевизия “Евроком”-гр. Разград; 
- Садък Алчев – Главен секретар на Областна администрация – гр.Разград. 
Преди началото на Работната среща Десислава Чакърова раздаде на всеки списък с 

участниците в Групата за подкрепа на полицията, “План за положителни действия на 
полицията и етническите групи в Разград”, както и резюме на проекта “Заедно решаваме. 

Срещата бе открита от Вергиния Мичева – заместник-председател на Центъра на 
неправителствените организации в Разград и съдия в Разградски районен съд с представяне на 
участниците в срещата. Тя приветства участниците с добре дошли и представи накратко целта 
на срещата – Разширяване състава на Групата за подкрепа на полицията и очертаване на 
първите стъпки и задачите на тази групата. 

Водещата припомни целите на проекта “Заедно решаваме” – да се мотивират 
районните инспектори и служителите на патрулно-постовата дейност да работят по-
ефективно с етническите групи, като се повиши самочувствието им и се справят по-добре със 
служебните си задължения; да се укрепи доверието в полицията като институция, способна да 
изпълнява функциите си в едно мултикултурно общество, каквото е нашето.  

Вергиния Мичева предложи всеки участник да разгледа добре “Плана за положителни 
действия на полицията и етническите групи в Разград”, както и списъка на Работната група за 
подкрепа на полицията и да изложи мнението си относно бъдещите действия на членовете на 
групата. 

Периха Акифова сподели, че е доволна и се радва, защото в “Плана за по положителни 
действия на полицията и етническите групи в Разград” е намерило място и нейното 
предложение, а именно: В организираните приемни да бъдат включени представители на 
различни местни и държавни структури, в зависимост от разглежданата тематика. 
Представители на прокуратурата е желателно да присъстват по време на приемните. 

Исмаил Гьоч предложи Групата за подкрепа на полицията да се събира и заседава по-
често, поне два пъти в месеца, за да има по-голяма ефективност. 

Димитър Маринов оспори предложението на Исмаил Гьоч, като сподели, че е 
нормално срещите да бъдат по една на всеки месец, тъй като членовете на групата са твърде 
заети личности, а има и хора, които трябва да пътуват. 

Съдък Алчев взе думата и предложи в групата са бъде включен и  кметът на с. Сеслав – 
Сезгин Сеим.  

Периха Акифова сметна, че ще е по-подходящо ако Емил Калинов-Малан, лидер на 
ромите - виден бизнесмен от Община Завет се смени с Николай Малан – Специалист по 
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етническите общности, тъй като е сериозна личност и ще допринесе твърде много за  
ползотворната работа на групата. 

Според Незиха Арабаджиева ще е по-добре, ако от всяка община има по двама 
представителя, като единият играе ролята на резервен, в случай, че другият е възпрепятстван 
да присъства на срещите на групата. 

Относно начините на работа на Групата за подкрепа на полицията, бяха изказани две 
мнения: 

1. Незиха Арабаджиева смята, че това трябва да се реши, когато се срещне цялата 
група, понеже може да възникнат различни мнения по този въпрос. 

2. Бисер Маринов сподели, че ще има няколко мнения по този въпрос и няма да 
може да се приеме само едно, защото в различните общини преобладават и 
различни проблеми, тъй като в някои места преобладават разнообразни етноси. 

Според повечето участници  първо трябва да се изложат проблемите на всички 
общини, след което да се определят най-наболелите такива и тогава да се вземе решение за 
начините на работа на групата.  

По въпроса за ръководител на Групата за подкрепа на полицията Исмаил Гьоч 
предложи членовете на Групата за подкрепа на полицията да изберат сами свой ръководител, 
коъто да бъде от Разград, за да може да поддържа връзка с всички членове на групата и при 
нужда да провежда разговори с РДВР.  

Вергиния Мичева призова участниците в срещата да изкажат своето мнение по въпроса 
кога точно да заработи Групата за подкрепа на полицията. 

Всички участници в срещата бяха единодушни по този въпрос – Групата да заработи 
още следващия месец.  

По въпроса с какво точно първо да започне да се занимава групата, Садък Алчев 
предложи на следващата среща първо да се очертаят най-фрапиращите проблеми във връзка с 
взаимодействието на полицията и етническите групи във всяка община и тогава да се прецени 
кои от тези проблеми ще се преодоляват първо и по какъв начин. 
 По въпроса за обучението на членовете на Групата за подкрепа на полицията Бисер 
Маринов предложи още на първата среща на групата с полицията РДВР да започне да обучава 
членовете, като се дадат само общи насоки и Групата веднага да започне да изпълнява своите 
задължения. Той предложи Групата за подкрепа на полицията да организира срещите си поне 
един път на две седмици, за да има по-голяма ефективност от дейностите на Групата и 
членовете да се опознаят по-добре. 
 Периха Акифова предложи първите два-три курса на обучение да се водят от РДВР-
Разград, а следващите – по общини, защото всяка община си има наболели проблеми в тази 
област. По този начин ще се видят и различните методи на обучение, ще се спести и време на 
участниците в Групата, които не са от Разград. 

Според Димитър Петров ще е добре и ако полицията си “сформира” група полицейски 
служители, която да работи с  Групата за подкрепа на полицията. Това могат да са хората, 
които ще дават наставления на младите лидери от малцинствен произход. 

Десислава Чакърова предложи следното: Всеки член на Групата за подкрепа на 
полицията да си открие интернет поща (ако няма такава) и да изпраща отчет на ръководителя 
на групата за  работата , която е свършил.  
         По въпроса кога да бъде следващата среща на Групата за подкрепа на полицията ,се взе 
решение тя да се осъществи на 15. 07. 2002г. 

          Вергиния Мичева благодари на участниците за оказаното присъствие и свършената 
работа и закри работната среща. 



с подкрепата на Фондация“Отворено общество” – София и Програма COLPI 
 

70

ПРИЛОЖЕНИЕ 19.1. 
 

Група за подкрепа на полицията  
проект “Заедно решаваме” 

 
15. 08. 2002г. 

 
На 15. 08. 2002г. в Клуба на културните дейци в гр. Разград, с начало 18 часа, се 

проведе работна среща на Групата за подкрепа на полицията. Срещата е част от проекта 
“Заедно решаваме”, финансиран от Фондация “Отворено общество” – София. 
 Участници: 

1. Бахрие Амишева – гр. Исперих; Лидер на мюсюлманите; 
2. Бисер Маринов -  Експерт Областна администрация Разград; 
3. Димитър Маринов – Сдружение “Аменса Прала”; 
4. Емил Калинов-Малан – Община Завет, Лидер на ромите; виден бизнесмен 
5. Исмаил Али Гьоч, имам на мюсюлманите; 
6. Мая Мартинова – Главна сестра на Окръжна болница – гр. Разград;  
7. Незиха Арабаджиева – Общински съветник; Лидер на ДПС; 
8. Нюсрет Заим – гр. Кубрат; Специалист Социални дейности; 
9. Периха Акифова – Ръководител на Областна служба социално подпомагане-Разград; 
10. Рефан Делимустафа – Община Цар Калоян; Лидер на ромите; 
11. Седика Ибрям – Община Самуил; Лидер на ромите; 
12. Хасан Ердинч – гр. Лозница; Лидер на ромите; 
13. Юксел Хюсеин – с. Стражец; Лидер на мюсюлманите  

- Вергиния Мичева – заместник-председател на Центъра на НПО в Разград; 
- Десислава Чакърова – сътрудник по проект “Заедно решаваме”; 
- Пламена Андреева – консултант-психолог 
- Дочка Ангелова – офис-мениджър на БСЧИГП; 
- Валентина Милушева – сътрудник по проекта; 
- Красимира Пенчева – сътрудник по проект; 
Преди началото на Работната среща Десислава Чакърова раздаде на всеки участник: 

“План за положителни действия на полицията и етническите групи в Разград”, Правила за 
работа на групата за подкрепа на полицията, Карта за оценка, Карта за личен профил, както и 
информационни материали за обявения нов конкурс за проект, свързан с полицията. 

Водещ на срещата бе Вергиния Мичева – заместник-председател на Центъра на 
неправителствените организации в Разград и съдия в Разградски районен съд. Тя откри 
срещата като приветства участниците с добре дошли, благодари им за оказаното присъствие и 
изложи накратко целта на настоящата среща, а именно – да се обсъдят и приемат: правилата 
за работа на групата, начините за подобряване взаимодействието между етническите групи и 
полицията, начините за оказване на помощ на полицейските служители и идеите за нов 
проект. 

Вергиния Мичева призова участниците в срещата да разгледат още един път правилата 
за работа на групата и да изкажат мнението си за тях, както и ако имат някакво ново 
предложение,  да го споделят. 

Периха Акифова изтъкна, че Правилата са много добре конструирани и ще могат да се 
спазват от всички. 

Нюсрет Заим предложи на всяка среща на групата да присъства представител на РДВР, 
за да се обсъждат по-лесно трудностите и решенията за тяхното преодоляване. 

Бисер Маринов предложи РДВР да не чака само Групата да я търси, но и тя да търси 
съдействие от Групата, когато има нужда. 

Мая Мартинова предложи да отпадне т. 14 от Правилата,  защото повечето от 
участниците са твърде заети. 

Десислава Чакърова отговори, че все пак членовете на Групата са доброволци и не 
могат да бъдат насилвани да вършат нещо против волята им. 
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Бисер Маринов тогава предложи да се редуват участниците от Разград при 
посещението в приемните. 

Според Исмаил Али Гьоч ако има нужда, Правилата ще се допълват, когато Групата 
заработи сериозно и с течение на времето ще се види дали има нужда нещо да се добавя или 
нещо да отпада. 

Вергиния Мичева призова участниците да споделят какви са според тях проблемите на 
полицията с гражданите. 

Периха Акифова взе думата и изтъкна, че повечето от членовете на групата надали 
знаят дали има проблеми. То, че има трудности-има, но дали са наболели. Тя подкрепи 
предложението на Нюсрет Заим  на срещите да присъства  и представител на РДВР. 

След което, темата се прехвърли върху това, кой да бъде представителят от РДВР. 
Мненията  относно това бяха 2: 

- Мая Мартинова: подп. Радослав Иванов. 
- Повечето участници предпочитат на срещите да се кани Деко Найденов. 
Вергиния Мичева помоли участниците да се върнат към темата. 
Седика Ибрям сподели, че в община Самуил не е чувала за възникнали трудности в 

отношенията между полицаите и гражданите и не вярва да възникнат сериозни такива. 
Според Бахрие Амишева полицаите делят хората по етноси и религия и поради тази 

причина тя няма доверие в полицията. 
Димитър Маринов бе съгласен с мнението на Бахрие Амишева и допълни, че ако роми 

извикат полицията при нужда , тя нарочно закъснява или изобщо не идва. 
Незиха Арабаджиева оспори това, като каза, че не е съгласна.  
Рефан Делимустафа също не бе съгласен с мнението на Бахрие Амишева и Димитър 

Маринов  и сподели, че има информация, според която полицаите са безрезервни и не делят 
хората. 

Според Исмаил Гьоч единственият проблем в отношенията между полицията и 
представителите на етническите общности е проблемът в общуването. Защото напр. хора от 
етническите общности от селата не знаят български език и не могат да общуват свободно с 
РДВР. Той е имал преди време лошо мнение за полицията, но сега то е положително, 
следователно според него тя  е променила своя облик към по-добро. И щом той, който не е 
българин, има вече доверие в полицията, то значи, че  повечето хора също могат да й се 
доверят. 

Периха Акифова изрази своето мнение, че според нея на полицаите не се гледа като на 
служители на реда, а като на обикновени хора. Това според нея обаче ще спомогне за по-
лесното сплотяване на полицията с гражданите. 

По въпроса за начините за подобряване взаимодействието между етническите групи и 
полицията, се оформиха 3 предложения: 

- Бисер Маринов: да се организират срещи между представители на етническите 
общности, засегнати по някакъв начин от полицейски служител, и РДВР. 

- Хасан Ердинч: поне в населените места, където преобладава компактно население, 
да бъдат назначавани хора от техните среди-които да познават поне езика им.  

- Периха Акифова: да се свика среща с представители на РДВР, на която те да 
изкажат мнението си относно начините за подобряване взаимодействието между 
етническите групи и полицията. 

След това водещата призова участниците в срещата да изкажат мнението си относно 
начините за оказване помощ на полицейските служители. Тук се изказаха 2 мнения: 

- Бисер Маринов: Ако извършителите на дадено престъпление са от етническите 
общности, Групата да събира информация за тях и да я предоставя на РДВР 

- Незиха Арабаджиева: да се избере група от 2-3 човека,представители на различните 
етноси, които да бъдат назначени като цивилни полицаи към РДВР. 

След това участниците в срещата пристъпиха към избор на група, която да се среща всеки 
месец с ръководството на РДВР и да го информира за разискваните проблеми и взетите 
решения. Групата бе избрана на принципа на доброволността с членове: 

- Бисер Маринов -  Експерт Областна администрация Разград; 
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- Периха Акифова – Ръководител на Областна служба социално подпомагане-
Разград; 

- Нюсрет Заим – гр. Кубрат; Специалист Социални дейности; 
- Седика Ибрям – Община Самуил; Лидер на ромите; 
- Исмаил Али Гьоч, имам на мюсюлманите. 

 След това Рефан Делимустафа напусна срещата, извини се затова, че е възпрепятстван, 
благодари на организаторите на срещата и каза, че ще помисли по някои въпроси и ще 
изпрати писмено своите предложения. 

По въпроса кога точно ще заработи групата се изразиха няколко мнения. Бисер 
Маринов попита кога ще им е по-удобно на участниците в групата-преди обяд или след обяд. 
Взе се решение срещите да се свикват в 17 часа. Димитър Петров попита  дали в делнични 
дни да бъдат срещите или събота и неделя, когато всички са по-свободни. Всички бяха 
единодушни, че срещите трябва да се свикват през седмицата. Стигна се до споразумение 
срещите на групата да бъдат всеки първи четвъртък на всеки месец от 17 часа., а ако има 
нужда-може и по-често. 

Вергиния Мичева призова участниците в срещата да изкажат своите предложения и 
относно бъдещия проект. За име на проекта: 

- Периха Акифова: “Ние подкрепяме полицията”; 
- Исмаил Гьоч: “С ръка за ръка с полицията”; 
- Незиха Арабаджиева: “Не на  престъпността”; 
- Бисер Маринов: “Да помогнем заедно на полицията”. 
За идеи и насоки на бъдещия проект: 
- Седика Ибрям: да бъде насочен към намаляване броя на малолетните престъпници; 
- Рефан Делимустафа: да бъде заложена и идеята за наркоманията; 
- Незиха Арабаджиева: да бъде насочен към намаляване броя на алкохолиците, 

изнасилванията и просещите хора.  
Димитър Маринов попита ща има ли обучение на Групата за подкрепа на полицията и 

от кого точно ще започне да се води. 
Десислава Чакърова обясни, че е провела разговор с Деко Найденов-Говорител на 

РДВР и връзки с обществеността, който споделил, че е мислил по въпроса за обучението на 
членовете на Групата, но все още нищо конкретно не е уточнено. 

Участниците в Групата за подкрепа на полицията взеха решение да се срещнат отново 
на 05. 09. 2002г. 

           Вергиния Мичева благодари на участниците за оказаното присъствие и свършената 
работа и закри работната среща. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 19.2. 

ЦЕНТЪР НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗГРАД 
Non- Governmental Organization Center Razgrad 

 
          ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ 

 
На 15 август 2002 г., петък, в Клуба на дейците на културата се проведе първата среща 

на Групата за подкрепа на полицията. Тя бе създадена в резултат на Обществения форум, 
проведен през месец май в Разград след консултативен процес и е представителна за 
етническите общности. В Групата участват 15 представители на етническите групи от всички 
седем общини на област Разград. Поравно са представени двата пола – 8 мъже и 7 жени, като 
7 са представители на общините извън Разград. 

На срещата бяха приети Правила за работа; обсъдени бяха проблеми на 
полицията и гражданите; разисквано бе как да се подобри взаимодействието между 
етническите групи и полицията; избрана бе група от пет човека, която да се среща всеки 
месец с представители на полицията; обсъдени бяха начини за обучение на Групата за 
подкрепа на полицията. 

Всички участници попълника Личен профил и Карти за оценка. Прави впечатление 
мотивацията на поканените граждани да участват в дейността на Групата за подкрепа на 
полицията. На повечето им допада идеята на проекта и могат да помагат на хората; други 
смятат, че с участието си ще бъдат полезни; част т участваниците са заради обществената 
необходимост и повече информация за отношенията между полицията и гражданите. 

Прието бе предложението на всяка среща да бъде поканен за участие представител на 
Регионалната дирекция на вътрешните работи в Разград. 

Бе взето решение Групата да заседава всеки първи четвъртък от месеца от 17.00 часа 
при предварително обявен дневен ред. 

Следващата среща ще бъде на 5 септември 2002 г. от 17.00 часа. Ще бъдат 
разгледани проблеми в различни общини; изготвяне на план за работа; как да се 
подобри процеса на общуване между полицията и етническите групи; кога и къде да се 
открият приемни за граждани; решение как да бъде обучен съставът на Групата за 
подкрепа на полицията; взаимодействие с Областния съвет по етнически и демографски 
въпроси и Областния съвет по престъпността към областния управител. 

Първата среща на Групата за подкрепа на полицията бе предшествана от 
подготвителна среща в началото на месец юли 2002 г. в Разград. Бяха обсъдени процедурите 
за работа на Групата, кой да участва в състава на Групата, следващи стъпки. 

Работната среща е част от “План за положителни действия на полицията и етническите 
групи в Разград”, приет като част от проекта “Заедно решаваме” и насочен към подобряване 
взаимодействието между етническите групи и полицията. 

  
За информация – Десислава Чакърова, тел. 084/ 66 16 94 

 
 
 

        проект "ЗАЕДНО РЕШАВАМЕ" 
се финансира от 

                                                                                                   Фондация „Отворено общество“  – София 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20 
 

ГРУПА ЗА ПОДКРЕПА НА ПОЛИЦИЯТА 
 

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА 
 

1. Групата за подкрепа на полицията е съставена от лидери на различни етнически групи 
с представители от всички общини от област Разград; 

2. Членовете на Групата са легитимирани от Центъра на НПО в Разград; 

3. Групата подпомага процеса на подобряване взаимодействието на полицията с 
етническите групи, като участниците оказват необходимата помощ на гражданите; 
поддържат взаимодействие с тях и им дават информация как да разрешат проблемите 
си или към кого да се обърнат за помощ;  

4. По време на срещите на Групата се обсъждат проблемите в общуването и 
комуникацията между полицията и гражданите и се дават предложения за тяхното 
преодоляване;  

5. Групата оказва помощ на полицейските служители при подготовката на 
информационни материали и кампании, информирайки ги за възникналите проблеми и 
предотвратените престъпления, както и за постигнатите от това положителни 
резултати;  

6. Групата публикува становища, предложения, годишен доклад като официални 
документи; 

7. Членовете на Групата могат да се срещат с местните власти и да обсъждат проблеми 
относно полицията и гражданите и възможностите за тяхното решаване; 

8. В текущата си дейност Групата може да се среща и с други полицейски служители на 
различни нива и от други населени места; 

9. Групата може да обсъжда и други проблеми, отнасящи се до работата на полицията с 
граждани, ако това се налага;  

10. Групата поддържа връзки със средствата за масова информация, за да популяризира  
резултатите от взаимодействието между полицията и етническите групи; 

11. Информация за дейността на групата се предоставя само от координатора на всички 
местни медии. При възникнал интерес може да се предоставя на граждани, институции 
и групи; 

12. Част от Групата за подкрепа на полицията се среща един път в месеца с Ръководството 
на РДВР и го информира за разискваните проблеми и взетите решения; 

13. Съставът на цялата група се среща на всеки три месеца с Ръководството на РДВР, за да 
се обсъждат резултатите от свършената работа, да се идентифицират проблеми в 
общуването и да се проследи ефекта от дейността на групата; 

14. Представители на Групата могат да присъстват на срещите в приемните, като 
подпомагат процеса на общуване; 

15. Срещите на Групата да бъдат по една всеки месец, а при необходимост – може да се 
свикват извънредни срещи, ако това се налага; 

16. При свикване на извънредни срещи членовете да бъдат информирани поне 2 дни 
предварително;  

17. С общо съгласие в срещите могат да участват и полицейски служители.  

18. Съставът на Групата да се обновява с 1/3 всяка година чрез жребий; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 21 

 
Оценка за дейността на Разградската полиция 

 
 

В. Гледища “Проф. Петканов писа “Много добър” на разградската дирекция”, 05.08. 
2002г. По време на посещението си в Разград министърът на вътрешните работи проф. Георги 
Петканов се срещна с ръководството на РДВР и даде много добра оценка за работата на 
дирекцията. .....Разградската дирекция спада към добрите дирекции в страната, бих добавил – 
към най-добрите. Такова впечатление имам още от първите месеци, когато съм станал 
министър. И винаги съм сочил 5-6-7 дирекции, които са добрите в страната – Смолян, 
Габрово, Търговище, Разград, Силистра..... Това впечатление, което съм имал досега, се 
потвърди и днес, и от разговора и от краткия отчет, който чух, и от множество документи, с 
които разполагам, факти, доказателства. Първо, ние говорим за индекс на престъпност, което 
означава извършени престъпления на 100 хил. души население. За първото полугодие на тази 
година този индекс за страната е 831 престъпления, а разградският индекс е 772, т.е. с 60 
престъпления по-малко от средното за страната. Този факт само по себе си сочи, че това е 
един сравнително спокоен регион със сравнително ниска престъпност. Причините за това са 
много и различни, зависи какво население живее, каква е инфраструктурата, има ли митници, 
граници, курорти, магистрали и др. Но в резултат на пресичане на престъпленията, на 
превантивна дейност, влияние оказва и дейността на полицията. Вторият факт е: за първото 
полугодие на тази година средно има намаление на престъпността в страната 5,3%, за Разград 
този процент е 5,9%, макар и малко, но над средното за страната. Третият важен показател, 
въз основа на който се прави оценката е процентът на разкриваемост на извършените 
престъпления. За страната за първото полугодие той е 52,3%, за Разград 69,25% и по този 
показател Разград е на 4-5 място в страната.......на територията на Разградска област няма 
тежка организирана престъпност. Тук няма организирани престъпни групи, които извършват 
тежки престъпления от рода на взривявания, поръчкови убийства, наркотрафик и т.н. По 
линия на икономическа полиция резултатите са също. 

 
В. Екип 7 “Бойко Борисов след “допитване” до разградските журналисти: “Добър” за 
РДВР-Разград”, 30. 01. 2002г. “За разградската дирекция оценката ми е добра. По това, което 
знам и съм чувал от хората не намирам за нужно да сменяме поголовно  или защо някого. Ако 
ми дадете достатъчно основателни причини, службите ги проверят и докажат-категорично ще 
се смени.” 

Въпросът за задържаните лица с две и повече висящи дела на територията на РДВР-
Разград по акция на полицията  в цялата страна генералът препрати към подполковник 
Радослав Иванов: “В понеделник заранта в 6 ч. имаше задържани четири лица. Беше 
проведена работна среща с органите на прокуратурата. В ранните следобедни часове са 
внесени предложения от прокуратурата в Районния съд в Разград за налагане на постоянна 
мярка “задържане под стрлажа” на тези лица. За едно от тях съдът се е произнесъл, като е 
постановил мярка парична гаранция. За другите три лица в бъдещо съдебно заседание ще 
постанови съответната мярка, каквото той прецени”. 
 
В. Екип 7 “Генерал Бойко Борисов: Службите в Разград работят добре – градът е 
спокоен, хората са щастливи”, 13.05.2002г. Ако някои наши служители не се справят с 
работата си, разбира се, махам ги веднага. Но, когато се справят, няма да тормозим хората. 
Каква е тая полиция – всеки ден да се събужда с това дали ще е директор или не. На кого му е 
нужно това – на разбойниците. Аз не съм от тях.......... Не виждам смисъл да говорим такива 
неща – обиждаме колегата. Аз по никакъв начин не искам да го обидя и му благодаря за 
вниманието и търпението. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22 
 

Оценка от посещения при ромски лидери и разговори в ромски семейства 
19 Февруари 2002г. 

 
           На 19 Февруари 2002г. екип по проекта посети ромската махала в града. Главната цел 
бе  да се посети възлово място – барче, в което се събират много видни представители на 
малцинствата в града. Посетихме заведение на ул. “Дончо Сумпаров” №50, собственост на 
Динчер Реджеб. С него разговаряхме за нуждите и потребностите на хората в махалата. 
Заедно с психолога на РДВР – Росица Минчева подготвихме въпроси, които да задаваме. 
 Г-н Реджеб посочи адреси на изявени лидери от малцинствата, които да посетим. 
Според него честите и почти постоянни клиенти в неговото заведение нямат проблеми със 
служителите на РДВР. Те ги търсят за съдействие често и получават съответно информация. 
Може да се каже, че взаимно си сътрудничат. Главно проблемите в махалата са от липсата на 
финанси. Хората нямат пари и работа и си стоят в къщите. Повечето от децата ходят на 
училище – на по-заможните роми, тези, които се занимават с частен бизнес. Съпругата на 
Динчер Реджеб му помага в магазина и барчето и успяват да се издържат. 
 Следващият адрес, който посетихме ни бе посочен от г-н Реджеб. Това бе частния 
обущар Мехмед Реджебов собственик на еднолична фирма “Траша”. Той сподели, че много от 
неговите познати имат проблеми с полицията. Напоследък в махалата е спокойно. Преди 
постоянно е имало проблеми с някакво семейство, което вече не живее там. Но винаги 
съседите са търсили съдействие от полицията. Прекрасно се разбират с Районните инспектори 
от този район. Ромите също не отказват да и съдействат, когато се налага. Г-н Реджебов 
сподели, че има хора, които ще се оплачат от работата на полицията, но не пожела да спомене 
имената им. Той пожела да поддържаме връзка и занапред с него, а той щял да поговори с 
хората, които може да бъдат включени в преки срещи с ръководството на РДВР. 
 Попитахме го за религиозните общности – дали имат сред тях. Той посочи мястото, на 
което се събират всяка сряда и събота. Той каза че десетина човека се събират два пъти в 
седмицата там. Религията помага много в мизерния живот на циганите. Следващото 
посещение ще бъде в тяхната църква на евангелистите. 
 Мнението на възрастния лидер сред ромите, бе че единствената причина да не 
посещават някои от децата по улицата училище е липсата на средства за храна, дрехи и 
учебници. Иначе много добре е осъзнато предимството на образованието и липсата на 
перспективи у порасналите, но без образование деца. Г-н Реджебов обвинява във всичко 
новата вълна на “демокрация”. Той смята, че при “Живковия” режим много по-добре е бил 
оценяван труда на хората и на малцинствата. За малко пари, но всички са ходели на училище 
и на работа. Сега всички българи, турци и роми гледат “навън” – желаят да емигрират в 
чужбина. 
 Посетихме и две къщи с роми – от едната веднага усетихме нежелание и страх от това 
да разговарят с нас. В другата ни приеха добре. Двама възрастни мъже, споделиха, че имат да 
кажат много неща на служителите и шефовете на полицията, но ще ги кажат на подходящото 
място. Ние ги поканихме на информационната среща, която готвим следващата седмица и те 
пожелаха да участват. Г-н Сали Яшар каза, че ще доведе и жена си – имали много да се 
оплакват от РДВР – Разград. 
 Другият г-н Сабин Невянов сподели, че неправилно е лежал в затвора и също има от 
какво да се оплаче. Правата му на гражданин били потъпкани. Не пожела да сподели как 
точно. Той каза, че с удоволствие ще се срещне с шефовете на РДВР за да им каже какво 
мисли за тях. В никакъв случай не се чувстват защитени като граждани от полицията. Идеята 
на проекта “Заедно решаваме” много им допадна. Казаха, че досега не е имало къде и как да 
си кажат проблемите, а сега им предоставяме тази възможност. 
 Специално от районните инспектори нямат оплакване. И двамата, с които 
разговаряхме не работят и едва издържат семействата си. Те разчитат на проекти, подкрепящи 
посещенията на деца-роми в училище. Не смятат, че децата им там са застрашени – 
единствената причина е липсата на средства. Това ги кара и де се чувстват пренебрегнати от 
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обществото. Предимствата на образованието не могат да ги мотивират достатъчно. Трябва и 
финансова помощ, а само от социални помощи не може да се издържат. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 23 

Посещения на ромски семейства 
07.03.2002г. 

 
 На 7-ми март екип на Центъра на НПО посети ромския квартал в Разград. Посещението 
е част от консултативния процес, по проекта за изготвяне на План за положителни действия 
на полицията. Посетихме две улици “Дончо Сумпаров” и “Никола Пенев”. Там жителите са 
почти само от ромски произход, има много малко турци. Ромите са мохамедани, но има и 
християни – евангелисти. 
 На ул. “Н. Пенев” посетихме къща №10. В нея разговаряхме с Наргис Кичукова – жена 
от ромски произход. Тя каза, че потребностите на семейството не са големи – и тя и съпруга й 
работят. Децата им ходят на училище. Тъй като отскоро живеят в Разград, все още не познават 
кварталния полицай. Жената каза, че би съдействала на полицията ако се наложи, тъй като 
всяко престъпление би трябвало да се наказва. Засега не е имала взаимоотношения с 
полицията. Тя смята, че работят добре, чувства себе си и семейството си защитено. 
Религиозна е – ходят в евангелистката църква в квартала. Религията им помага в живота, 
защото ги учи на добри неща. Тя и семейството й не се чувстват пренебрегнати от 
обществото, тъй като са живели само сред българи и винаги са работили и са имали приятели 
сред тях. 
 На ул. “Н. Пенев” №12 се запознахме с мъж на средна възраст – Мустафа Али. Той се 
определи като ром-мохамеданин, но не изповядва религията. Децата от семейството му учат. 
Не познава районния инспектор. Не е контактувал с полицията в Разград. Каза, че би 
съдействал ако се наложи, но досега не се е налагало. 
 На ул. “Н. Пенев” №18 посетихме дома на Румен Михайлов. Там живееха роми, които 
работят и децата им учат. Това семейство познаваше районния инспектор. Казаха, че винаги 
ще съдействат на работата на полицията, защото утре може престъплението да е в тяхната 
къща. Според тях престъпността трябва де се наказва, не да се пускат след това задържаните. 
Затова не се чувстват защитени от полицията. 
 На същата улица №20 Айше Идиризова се оплака, че много слаба е работата на 
полицията. Преди година е бил убит брат й пред вратата на дома му. Убиецът изобщо не е 
заловен и не е наказан. Цялата махала знае кой е бил и би свидетелствала за убийството, 
писани са повече от 5 жалби, но полицията бездейства. Дори срещу полицейска кола са 
хвърляни камъни, но полицията си трае и нищо не прави. Тя смята, че цялата държава така 
бездейства спрямо тях, като общност. Не се чувстват защитени. Също и децата им. Всички 
учат и работят, пълноценни граждани са, но се страхуват от престъпниците, които не се 
наказват. 
 На ул. “Дончо Сумпаров” №15 разговаряхме с млада майка и съпругът й. Ремзие 
Ремзие. Тя живееше с много възрастни жени и с детенцето си. Жените също се включиха в 
разговора. Оплакаха се, че се бавят пенсиите, че не дават редовно майчинствата, няма работа 
за единствения мъж в семейството. “А се увеличава цената на хляба. Защо не увеличат и 
пенсиите.”. Всички там са мюсюлмани, изповядват си религията. Децата учат. Кварталът 
определиха като спокоен без престъпност. Никога не са виждали кварталния полицай, но биха 
искали да го видят кой е и къде работи. Обяснихме им. Притесняват се да сътрудничат на 
полицията, страхуват се от униформените. Особено жените. 
 На същата улица №16, живее Северин Асенов. Той има три деца, които ходят на 
училище. Познава кварталния полицай, не е имал проблеми досега с полицията и би 
съдействал. Не се страхува от служителите на РДВР. Не е религиозен, но сестра му ходи в 
евангелистката църква в квартала. Работи, а жена му чака дете. Спокойни са за децата си. Те 
ходят на училище в с. Ушинци. В никакъв случай не се чувстват пренебрегнати от 
обществото, не смятат, че им се нарушават правата на граждани. 
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 С изключение на жената, която е имала оплаквания от работата на полицията във 
връзка със смъртта на брат й, посетените семейства не се оплакват от нищо. Живеят спокойно, 
в спокоен квартал и единствено средствата не им достигат за нормален живот. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 24 

посещение в домовете на жени туркини 
26.03.2002г. 

 
 На 26 март 2002г. Сътрудникът по проекта посети домове на жени туркини от Разград. 
Първите две къщи, в които бяха анкетирани жените бяха на ул. “Вардар”. Това бяха домовете 
на две пенсионирани жени. 
 
Ревиде Еминова, ул. “Вардар” №18, 69г. 
Проблемите, които посочи г-жа Еминова в семейството и са единствено от недостигът на 
финансови средства. Пенсиите на нея и мъжа й не достигат за изхранването им. Децата и 
внуците й са в Турция и няма кой да ги подпомага финансово. Религиозни са и изповядват 
исляма, но не са чести посетители на джамията. Не смятат, че религията има особено значение 
при реалния живот. Нейното семейство познава гражданските си права и госпожата изрази 
възмущение от миналото отношение на държавата към турците в България. В момента нямат 
такива проблеми и се чувстват равностойни граждани. В нейното семейство съпругът й е бил 
известно време председател на Национално Движение за права и свободи. За полицията 
отношението към тази институция бе положително. Дори смятат, че в Разград работят много 
добре. Проблемите, които има полицията според двамата съпрузи са кражбите във вилните 
зони. Но според г-жа Еминова няма как да се опазят толкова големи пространства. 
Кварталния полицай им е непознат – не са имали взаимоотношения с него. Чувстват се 
защитени от служителите на РДВР и биха съдействали с удоволствие за намаляване на 
престъпността. 
 
Ремзие Исмаилова, ул. “Вардар” №20, 74г. 
Тази г-жа имаше проблеми с общуването на български език. Тя каза, че е пенсионерка и не й 
стигат парите за ток и храна. Сама живее, вдовица е. Децата й са големи. Жената няма 
представа за престъпността в града и не знае какво означава да съдейства на полицията. 
Опитахме да й обясним, че има квартален полицай, но тя явно живее доста затворено и 
общува само с комшиите си. Каза, че не желае да вижда полиция и че се страхува от полицаи, 
защото “не идват за хубаво”. Оплака се само от мизерния си живот. Не ходи на джамия и не е 
силно религиозна. Спазва обичаите, но само в дома си. Почти не излиза и се страхува от 
крадци. Каза, че дори се страхува за живота си от престъпниците. 
 
Гела Иванова, ул. “Ропотамо” №6, 30г. 
Г-жа Иванова се самоопредели като ромка, но говореше само турски и български език. Каза, 
че са мюсюлмани в семейството й. Безработна е и на социални помощи. Семейството е с 
много нисък социален статус. Съпругът често е търсен за кражби от районния инспектор 
затова добре познават полицаите от квартала. Не се оплакват от отношението към тях, за 
което смята че сами са виновни. Жената не скри от нас, че съпругът й пие много и има 
противообществени прояви, но няма оплакване от лошо отношение специално към тях, 
защото са от малцинствата. В момента срещу тях има заведено дело за отнемане на чужда 
собственост. 
 
Юлия Радева, ул. “Ропотамо” №47, 45г. 
Децата на Юлия са известни в града с това, че просят. Юлия и съпругът й са без работа. 
Мъжът й пие. На социална издръжка са. Къщата е почти порутена и условията на живот са 
много мизерни. По-големите деца учат в с. Пороище. Юлия се самоопредели като ромка, но 
турскоговоряща и мюсюлманка. Кварталния полицай е познат и в тази къща. Често ги 
посещава, но не се оплакват от това. Викани са също с мъжът й в приемната и са разпитвани 
за съдействие. Обикновено нищо не са помагали на полицаите, защото “нищо не са видели”. 
Много са доволни от отношението на Ивелина Игнатова и Дияна Господинова – инспекторки 
от Детска педагогическа стая и ОКБППМН. Оказа се, че г-жа Радева не познава своите права 
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като гражданка – не знаеше къде и как да се оплаче, от лошо отношение и нарушаване на 
правата. Раздадохме дипляни “Заедно решаваме”. 
 
Фиданка Георгиева, ул. “Гвардейска” №6 а 
Фиданка каза, че е туркиня. Безработна е и съпругът й също не работи. Хранеха се само с хляб 
и салата. Детето им разказа, че много е мъчено в училище. Наричана е “циганка”, а те са 
турци. Живеят сред роми и затова ги определят като такива. Момчетата в училището я бият и 
обиждат. Бащата е ходил в училище и е разговарял с класната и с педагогическия съветник, но 
никой не е съдействал да престане тормоза над детето им. Г-жа Георгиева най-много се 
оплака от кварталния полицай – Димитров. Казва, че е обиждана и заплашвана неколкократно 
от него. Това е така, защото съпругът й е бил в затвора и вече непрекъснато го търсят за 
всички кражби в квартала. Спиран е на улицата и пребъркван без да има основание. Той най-
често е заплашван с побой и обиждан. Според Фиданка, ст. лейт. Димитров е “лош” човек, 
обича да го черпят и така толерира хората. Но не смеят да се оплачат никъде от него. Каза, че 
ако подадат жалба те ще излязат “черни”. Винаги те са лошите. Страх ги е дори да кажат пред 
нас, че така се отнасят с тях. Много са доволни от отношението на районните инспектори 
Иван Игнатов и Мартин Куманов – те приятелски разговарят с тях, сядат на трапезата им, 
пият наравно с тях кафе и са много внимателни. 
 
Айфер Рафиева, ж.к. “Орел”, бл. 21, вх. А, ап. 19 
Г-жа Рафиева се самоопредели като туркиня, която е силно религиозна. Тя сподели, че има 
много проблеми с недостига на финансови средства. Въпреки, че тя и съпругът й работят 
парите не им достигат. Имат деца, които не изпращат на училище, защото средствата стигат 
само да ги обличат и изхранват. Знае предимствата на образованието, но смята, че тези, които 
имат пари имат право на него. За останалите, то не важи. Знае правата си на гражданка. За 
полицията се изказа позитивно. Познава районния инспектор, но не е имала взаимоотношения 
с полицията. Ако й се наложи обаче, ще ги търси за съдействие. Тя самата би съдействала, но 
каза, че зависи много от това какво се иска от нея. 
 
Мергюл Хюсеинова, ул. “Априлов” №9 
Тази г-жа се самоопредели като помакиня – каза, че са преселени от Родопско село. В 
момента живеят тук на квартира. Работи в кухня, а съпругът й е на работа в частна фирма. 
Това семейство бе по-заможно от посетените до този момент. Отглеждат животни и 
насаждения в голяма градина. Децата им ходят на детска градина. Не са имали отношения с 
полицията. Нямат нищо против тази институция и се отнасят с уважение и респект. Казаха, че 
винаги биха търсили за съдействие служители на полицията. Знаят добре правата си на 
граждани. Изповядват мюсюлманската религия, но само по-големите празници. Почти не 
говорят турски. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 25 

Разговор с лидер на турскоговорящи роми–евангелисти  
от гр. Разград 

 
 Hа 27.03.2002г. осъществихме посещение в дома на лидера на евангелистката църква с 
турскоговорящите роми от гр. Разград. Съпругът й г-н Джон Тейлър е член на евангелистите 
от Англия и идеологът за начинанието да бъде регистрирана църква с роми в Разград. 
Официалната регистрация е от 3 години. Избрали са членовете им да са роми, защото те имат 
най-големи проблеми с пороците, които предлага живота в днешно време – пият, вземат 
наркотици, крадат и има насилие в домовете им. Те имат най-голяма необходимост от помощ 
за връщане към доброто, към ценностите в живота. Г-жа Тейлър каза, че най-големия успех е 
тези общности да се въведат в прав път и да дават добър пример на децата си. 
 Г-жа Афизе Тейлър сподели, че в църквата им се събират до 50 човека, изповядващи 
християнството. Те са били с мюсюлманската религия, но са се отрекли от нея в последствие. 
Има и членове, които са българо-говорещи роми, които нямат религиозна принадлежност. 
Събират се два пъти в седмицата и проповядват евангелието. Религията много помага на 
живота на ромите от квартала с преобладаващо малцинствено население. 
 Най-голямата “гордост” на г-жа Тейлър е момче, което е било със сериозни проблеми с 
наркотиците и е крадяло. В момента той вече е минал лечение в клиника и идва редовно на 
проповедите. Откъснал се е макар и трудно от лошата среда. Има членове, които сами се 
отказват – не могат да се откажат от лошите си навици и мисли и да се пречистят за новата 
религия. 
 Повечето от посетителите на църквата са жени, но напоследък започват да привличат 
към религията и мъже. Децата им ходят на училище, а които не могат по финансови причини, 
са подпомагани от специален фонд в църквата. В този фонд всеки внася 10% от заплатата си – 
само за работещите. 
 На децата се закупуват чанти, учебници и дрехи за училище. Много се вържи на 
образованието в тази общност. Бедата е, че наистина семействата им са бедни – повечето са на 
социална издръжка, която не е достатъчна да бъдат изпратени децата в училищата. 
 Няма случаи на нарушени права или поне на хора, които са се оплаквали, но има 
неизказано недоволство от отношението на българите към тях. Например често се коментира, 
че линейките не идват изобщо или закъсняват много ако обаждането в Бърза помощ стане от 
някой дом в този квартал /ул. “Дончо Сумпаров” и “Н. Пенев”/. Г-жа Тейлър сподели, че е 
истина, че доверие ще има повече в институциите, ако в тях работят повече представители на 
малцинствените общности. Има пренебрегване на турските и ромски малцинства от 
българите, което не е официално и не може да се докаже. Сподели мнението на синовете й, че 
след обаждания за свободни работни места след като се представят с турските си имена им се 
затварят всички врати. Това разделяне е толкова вкоренено с годените, че според нея никога 
няма да се изглади и да си простят взаимно различните религии и общности за времето на 
тотално потъпкване на правата от близкото минало. 
 Има практика на евангелистите да правят шествие през Европа, където са минали 
Кръстоносните походи – на всяко населено място те спират и се извиняват на жителите и на 
църквите за бедите, сторени от техните прадеди. Така е прието и така се сближават религиите. 
Но в България това не може да се осъществи. Официалната църква е отказала да се извинява и 
да прилага такава практика. 
 Църквата подпомага и Дома за деца, лишени от родителски грижи “Лудогорие” в 
Исперих. Събират се дарения за тях и се получават такива от евангелистите в Англия. 
Миналата година са пристигнали два тира с храна от там. 
 С полицията не са имали проблеми и нямат взаимоотношения и районните инспектори. 
Според г-жа Тейлър обаче има страх и на жителите на квартала от униформени полицаи и 
обратно – полицията се страхува да посещава техните квартали. Това е мнението на много 
нейни съмишленици. Никой от тях не иска да бъде търсен и разпитван – страха е освен от 
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униформата и оръжието и от институцията. Кварталът не е спокоен – има няколко имена на 
хора с престъпни прояви, които плашат гражданите там. Те са неколкократно арестувани. 
 Религиозната общност не се чувства пренебрегната от обществото – добре се спогажда 
с българите евангелисти, както и с алтернативната църква на роми – евангелисти, които се 
събират близо до тях в квартал “Орел”. 
 Г-жа Тейлър каза, че ще разпространи дипляните “Заедно решаваме”, които й 
предоставихме сред членовете на църквата и ако има желание някой да сподели мнение за 
полицията открито ще се обади на екипа по проекта. Тя обеща да участва ако бъде канена на 
обществени срещи. 
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Среща разговор с Исмаил Гьоч – имам 
гр. Разград 

 
 На 22.03.2002г. екип по проекта “Заедно решаваме” осъществи работна среща с имама 
на гр. Разград Исмаил Гьоч. Представен му бе проекта в резюме, целите и задачите, по които 
работи Центърът на НПО. В разговор му бяха зададени специално подготвени въпроси от 
екипа. 
 В религиозната общност, на която той е лидер се събират средно около 50 – 60 
мюсюлмани. Това става в джамията, в която периодично се чете Корана и в едночасови 
събирания се тълкува от имама. Това е необходимо на силно религиозните представители на 
турско-говорещото население в този район. Той познава водачите на останалите религиозни 
общности в града – евангелисти, християни, адвентисти. Нямат проблеми в общуването 
между отделните общности и н си пречат. Има парадоксални принадлежности на семейства 
роми, които се самоопределят като мюсюлмани, но спазват всички ритуали на християните. 
 Целта на срещата беше да се разговаря с религиозни водачи от региона, да се анкетират 
за проблеми в отношенията с полицията. При мюсюлманите в Разград няма проблеми в това 
отношение според г-н Гьоч. Досега в работата му не е търсен нито той, нито някой от 
събиращите се в джамията за свидетелство в РДВР или по други въпроси свързани с 
полицията. На тях също не им се е налагало да търсят взаимодействие с тях. Той смята, че 
религиозните представители на турския етнос в България не биха престъпили закона и няма 
данни за извършени престъпления от хора, на които разяснява свещената книга на 
мюсюлманите. В голям град като Разград няма случаи на потъпкване на правата на 
малцинствата в днешно време. 
 Исмаил Гьоч сподели мнение, че с полицията биха работили по-добре в селата, ако 
местния полицай е родом от там или е от тяхната общност, била тя турска или ромска. Той е 
наясно, че трудно се сработват българи полицаи с малцинствата – хората се затварят и не 
искат да съдействат, но и не пречат и не създават проблеми. Те искат единствено да не бъдат 
обезпокоявани от никакви институции. 
 Всички деца на гражданите мюсюлмани посещават училище. При тях няма проблеми 
от езиков характер. Особено в града децата знаят много добре български език и не се 
затрудняват да учат заедно с връстниците си българчета. Всички те са наясно за предимствата 
на образованието и повечето продължават с висше образование. Не смятат, че децата са 
застрашени в училище. Имат доверие в полицията и в грижата за хората при институциите в 
България. 
 Г-н Гьоч с удоволствие каза, че ще се включи в среща с всички формални и 
неформални лидери на малцинствата в Разград. Той обеща да съдейства за връзка с повечето 
от тях. От един месец в Разград в кабелната телевизия “Евроком” г-н Гьоч води предаване на 
турски език с религиозна тема. От там той е известен на обществеността и е извоювал 
уважението си сред другите малцинства. Добре се разбира с ромските лидери и те го 
уважават. Сега има идея за разработване на проект към Фондация “Отворено общество” – 
София за техническо осигуряване на предаването в телевизията. То е необходимо за 
реализацията, тъй като се ползва техниката на “Евроком” и предаването не може да се 
обособи самостоятелно. Екипът е малък и не е опитен, но засега отзивите сред 
телевизионните зрители са добри. 
 Имамът получи пакет с дипляни “Заедно решаваме”, които да раздаде на събиранията в 
джамията. 
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