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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 
районен 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 ътрешните 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 действие, 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: 

в  

а в

та на с. Сеслав изложи проблемите на 
нас

Какво е необходимо РДВР да направи за по-добрия диалог?  
Необходимо 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.  
След тези насоки на работа и диалог думата бе взета от подп. Радослав Иванов – Директор на РДВР 

гр. Разград.  
Подп. Радослав Иванов 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. Гр жданите трябва да се ключат 
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.  

Кме
еленото 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 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:  
Етнически групи  - с водещ Иван Здравков.  
Местна власт – с водещ Диана Славова.  
Други – с водещ Радка Минчева.  
 
Секция “Етнически 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 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 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 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.  

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 “Други”  
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, 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.  

2. 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.  

3. Да има по-пълна информация от полицията към медиите свързана с превантивните мерки, 
профилактични действия срещу престъпността. По чести срещи на РДВР с медиите.  

4. 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. 

5. В училищата да се изнасят лекции, под формата на образователни филми.  
6. 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  
− 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 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: 

 
Айше Мустафова – Дирекция “Образование” Община Разград 
Анастасия Ивановна – Сдружение “Младежки форум 2001” 
Асен Миланов – с. Каменар 
Бехчет Сюлейманов – с. Ловско 
Бисер Алеков – с. Сеслав 
Бисер Маринов – Областна администрация гр. Разград 
Бонка Цонева – главен експерт Дирекция “Образование” 
Валентина Милушева – БСЧИГП Разград 
Весела Тачева – Директор на ОУ “Отец Паисий” 
Вергиния Мичева – съдия Районен съд 
Даниела Куманова – в-к “Гледища” 
Даниела Куртева – директор на ЦРД 
Даниела Петрова – с. Стражец, учител 
Деко Найденов – РДВР тр. Разград 
Деница Дилова – ЦНПО – гр. Разград 
Дечко Петков – зам.кмет – Община Цар Калоян 
Джевад Шериф – с. Манастирско 
Диана Славова – директор на “Диана тур” АД 
Димитър Петров – Сдруженние “Аменса Прала” 
Дочка Станева – БСЧИГП 
Евгения Кочанова – зам.-областен управител 
Емил Анков – с. Севар 
Емилиян Иванов – РПУ - Кубрат 
Ивайло Петков – ОССП отдел “Закрила на детето” 
Иван Найденов – члена на ЦНПО в Разград 
Иваничка Бобева – Управителен съвет на ЦНПО 
Иванка Маринова – община Завет 
Иванка Станчева – Община Завет 
Ивета Кулева – Член на УС на ЦНПО 
Исмаил Али Гьоч – имам, предаване “Демет” 
Исмаил Инол – кметство с. Стражец 
Йордан Йорданов – ИМКА Разград 
Кадир Хасан – с. Севар 
Красимира Иванова – търговец от пазара, гр. Разград 
Красимира Пенчева – БСЧИГП 
Кямил Хасан – Самуил 
Любомир Петков – в-к “Демокрация” 
Марий Пейчев – Радио “Шумен” 
Марина Бенова – БНР 
Маринка Бонева – доброволец от БСЧИГП 
Мариян Михайлов – РПУ гр. Разград 
Марияна Свиленова – Сдружение “Младежки форум 2001” 
Мигена Христова – БСЧИГП 
Милена Кюлюмова – в-к “Екип 7” 
Милена Стоилова – ТОП ТВ - репортер 



Незиха Арабаджиева – общински съветник 
Николинка Стоянова – Директор на ЦУТНТ гр. Разград 
Нора Бобчева – Сдружение “Младежки форум 2001” 
Нюсрет Заим – Община Кубрат 
Огнян Станчев – с. Сейдол 
Павлина Маринова – ХЕИ гр. Разград 
Периха Акифова – Ръководител на Облсатна служба за социално подпомагане гр. Разград 
Петранка Гьоч – предаване “Демет” в телевизия “Евроком” 
Подп. Валери Лалев – РДВР 
Подп. Радослав Иванов – Директор на РДВР 
Радка Минчева – “Дарик Радио” 
Рейхан Рафи – с. Сейдол 
Рефан Делимустафа – Община Цар Калоян 
Росен Аврамов – ОССП – Разград, Отдел “Закрила на детето” 
Садък Алчев – Главен секретар на Областна администрация - Разград 
Сара Хаслингер – Корпус на мира, “Гражданска активност” - Завет 
Светлана Горчева – Сдружение “Младежки форум 2001” 
Сезгин Сеим – с. Сеслав 
Силвия Пенева – програма “Ден – Разград” 
Станислав Станев – РДВР 
Стела Ковачева – в-к “Стандарт” 
Ценка Василева – Директор на ОУ “Елин Пелин” с. Стражец 
Юксел Хюсеин – с. Стражец 
Юлка Бойкова – член на УС на ЦНПО в Разград 
 

 


