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          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 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 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 подоби 
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; взааимодействие с Областия 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. 
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