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КРАЕН ОТЧЕТ 
  
  
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 асистент във Висшия институт за подготовка на офицери и 
научноизследователска дейност – София, доктор по философия; Николай Николов – експерт в Институт по психология на 
МВР; 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; 
Росица Мичева – психолог на РДВР – Разград; Дияна Господинова – секретар на Комисия за Борба с Противообществени 
Прояви на Малолетни и Непълнолетни (КБППМН) в община 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 бяха 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. 

  
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”.  

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  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. 

  
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”. 

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. 

  
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. 
  
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. 

  
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. 

  
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 преодоляване на проблемите; в обучителния процес  да се предвидят мерки за спиране на бунтовете в края на 
годината, предизвикани от неизплатени помощи. 

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. 

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. 

Участвахме в представянето на доклад на районната приемна на полицията пред жителите на с. Стражец. 
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 несъдействие 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 
полицейските 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.. 

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: 
- 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; 

- 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 съвети. 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. 
  

 


