
 

Проект "Заедно Решаваме"  

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКЛАД 
за периода септември 2001 – март 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. Идеята за проекта възникна в периода на 
успешно реализирания проект през 2000 г. “Увеличаване на обществената подкрепа за полицията в Разград" от 
Центъра на неправителствените организации в Разград.  

Ефекта от реализацията на проекта е осъществяване на обществен контрол върху работата на РДВР на 
етническите взаимоотношения. Общественият контрол 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. 

Постигаме засилено участие на различните обществени и малцинствени групи в процеса на реформи в полицията 
чрез осъществяване на широк консултативен процес, включващ посещения в домовете на малцинствата, разговори с 
лидерите им, с религиозните водачи. Процесът се осъществява с помощта на психолог, социален работник, служители 
от РДВР. Задачата е екипа по проекта да упражнява граждански контрол върху работата на полицията сред общности от 
различни етноси и религии, като следи за спазване на гражданските им права. 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, 
въз основа на мненията на представителите на малцинствата. Този документ ще бъде представен и обсъден с 
ръководството на РДВР и приемането и изпълнението му ще бъде гарант за устойчивостта на проекта. 

Считаме, че с успешно проведени обучителни тренинги постигнахме развиване на умението за общуване на 
полицейските служители, особено в мултикултурен контекст. Крайната цел е 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, да разберат, че в определени 
типове поведение, изрази или жестове не се влага агресивност или обида, а има пречки при междукултурното 
общуване. Паралелно с полицейските тренинги ние обучихме лидери на различни общности от региона на подобряване 
на комуникативните умения и провеждане на граждански инициативи. Крайната цел е избягването на обществени 
сблъсъци и бунтове, които са чести в райони със смесено население.  

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. Децата и обществеността се запознаха отблизо с работата на 
РДВР, промениха своите негативни представи за “лошите полицаи”. Създадената близост премахва страха у хората, 
създава се доверие и по-лесно се работи с полицаи “приятели”.  

Дейности, срещи и участници в проекта: Проектът стартира през месец септември 2001 г. Изработена бе 
уебстраница по проекта: http://zaedno-reshavame.hit.bg. В периода на реализацията на проекта актуализираме 
страницата в Интернет. В нея отразяваме всички важни събития по проекта, доклади, печатни издания. Уебстраницата 
създава възможност голям брой граждани да се информират за действията на полицията в Разград и граждани могат да 
поставят своите въпроси и мнения. 

През октомври 2001 г. осъществихме работна среща по проекта като част от консултативния процес. 
Участваха главният секретар на областна администрация,  заместник-кмет на община Разград, Директорът на РДВР, 
Говорителят на РДВР, Психолога на РДВР, служители на РДВР, Експертът по етнически и демографски въпроси в 
областната администрация, Ръководителя на Областна Служба “Социално Подпомагане”, социални работници, шофьори 
на такси, представители на местни НПО, журналисти. 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. 

На 4 и 5 декември 2001 г. в  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. Успехите са: 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 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 единствения начин да се самоорганизират граждани и 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 /интересни/ занимания за деца от 10 до 19 години”, по който 
да разработи провеждане на гражданска инициатива. Резултатът от инициативата не доведе до желаните резултати. Не 
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се постигнаха целите, които първоначално си поставиха участниците. Въпреки неуспешния край на гражданската 
инициатива, всички придобиха опит и направиха важни изводи за бъдещи действия. 

Като част от програмата за обучение на полицейски служители през месец февруари 2002 г. 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 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. Водещите бяха от Института по психология на МВР. 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”.  

      През месец март 2002 г. се проведе 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. В него участваха 26 
служители на РДВР от област Разград. 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, Димитър Димитров и Йордан 
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 2001 година. В с. Стражец 
представянето бе пред 50 човека. На представянето в две от приемните в града не присъства нито един гражданин.  

В края на февруари 2002 г. организирахме информационна среща по проект “Заедно решаваме”. Целта 
на срещата бе да се представят мненията на малцинствените групи относно работата на служителите на РДВР гр. 
Разград и отговорите на представителите на полицията по поставените въпроси. 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.  
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 малцинствените групи за необходимостта от учебните 
заведения и интернати за бъдещата реализация на децата.  

В началото на февруари 2002 г. 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 “Екип 
7”. На 4 февруари 2002 г. 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 през март 2002 г. Осем 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. Най-атрактивната демонстрация бе 
на задържане на престъпник от полицейско куче. Демонстрацията бе отразена във всички местни медии с подробни 
репортажи и публикации. 

Участвахме два пъти в заседания на Областния съвет по етнически и демографски въпроси. Представихме 
реализацията на проекта, конкретно работата ни с малцинствените общности в Разград. Участието на ОСЕДВ в 
инициативите на Центъра на НПО ще продължава – това е първа точка от приетата програма 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. Тя бе 
разпространена от приемните на РДВР Разград, сред малцинствените общности в града. Предоставени бяха дипляни на 
РДВР на 25 областни града в страната. От РДВР гр. Шумен получихме писмо с отлични отзиви за прекрасната изработка 
на печатното издание. Рекламната кампания продължава - дипляни се разпространяват 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 по конкретни случаи на оплаквания от работа на полицията в общината. Сигнали са 
получени само от неуредени въпроси в Паспортна служба. 

Осъществяваме мониторинг на местните вестници: “Екип 7” и “Гледища”, как отразяват дейността на полицията. 
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.  



Във връзка с консултативния процес екип с участието на сътрудника по проекта, психолог, говорителя на РДВР, 
районни инспектори и инспектор от Детска педагогическа стая осъществи посещения в няколко ромски и турски 
домове. На  жителите бяха задавани въпроси за отношението им към полицията, отношението на служители на РДВР 
към тях, потребностите на семействата, трудностите при общуването, нарушаване на правата им. Повечето мнения и 
оценки на работата на полицията бяха положителни. При ромските семейства има повече проблеми при общуването с 
другите общности. Срещнахме се с двама изявени религиозни водачи: местния имам и лидерката на ромите-евангелисти 
в Разград. С тях бяха проведени разговори за проблемите на общностите и за отношението им към полицията. 
Религиозните малцинства в Разград не са притеснявани от служителите на РДВР и имат положително отношение към 
полицията. 

 
 


