
 
 П  О  К  А  Н  А 

    
Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в Обществен форум “Заедно решаваме”, 

организиран от Център на  Неправителствените  Организации – Разград и Регионална дирекция на 
вътрешните работи - град Разград. 

Предвиждаме да се обсъждат успехите по проекта до момента, План за положителни действия на 
полицията  и малцинствата, Действия на малцинствените групи за подпомагане взаимодействието с 
полицията, Институции и общности в подкрепа на полицията. 

  
На 22.05.2002г от 10 часа в малка зала на хотел “Разград” 

  
Използваме възможността да Ви представим интернет страницата 

на проекта на адрес: http://zaedno-reshavame.hit.bg/
  

С уважение: Георги Милков 
  

  
Моля, потвърдете Вашето участие до 21.05.2002г на тел. 084/66 16 94 
  
Ние ще възстановим транспортните Ви разходи срещу представен билет  
или финансов бон за гориво. 
  
  
               
  

ПРОГРАМА 
  
За обществен форум “Заедно решаваме” 
  
10.00 ч – Откриване на форума.  

- Представяне на целите, участниците и програмата. Доклад по проекта. 
11.00 – 11.30 ч – Кафе – пауза 
11.30 – 13.00 ч – Работа по секции. 

- Обсъждане на “План за положителни действия на полицията и малцинствените групи”   
13.00 – 14.00 ч – Обяд 
14.00 – 15.00 ч – Работа по секции - продължение 

- Обсъждане на “План за положителни действия на полицията и малцинствените групи”   
15.00 – 15.15 ч – Кафе – пауза 
15.15 – 16.30 ч - Дискусия по приемане “План за положителни действия на полицията и 
малцинствените групи” 

- представяне на мненията и предложенията на секции 
- формулиране и приемане на плана, положителни действия по  изпълнението му, последващи 

действия по изпълнението му. 
16.30 ч – Оценка и закриване на форума 
  
Въпроси за обсъждане: 
  
Обсъжда се “Плана за положителни действия”  
 
1.Действия на РДВР – Разград 

- действия на полицията, насочени към външната среда 
- действия на полицията за оптимизиране на вътрешната среда 

2.Действия на малцинствените групи /представители, лидери, групи за подпомагане на взаимодействието 
с полицията/ 

- организиране и подготовка на групата , лидерите, представителите 
- действия за подпомагане на взаимодействието с полицията 

  
Забележка:  

1. Могат да се дискутират и въпроси, които групите поставят 
2. Може да се дискутира има ли промени в резултат от двата проекта 
  

 
 

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

