
 
Проект “Заедно решаваме” 

 
октомври 2001г. – септември 2002г. 

 
При реализацията на проект “Заедно решаваме” полагахме усилия за подобряване взаимодействието и 

общуването между служителите на полицията и представителите на етническите общности в област Разград. 
Стремихме се да увеличим отзивчивостта, сътрудничеството и доверието на гражданите към труда на 
полицаите. 

 
Целта на проекта  “Заедно решаваме” е да се мотивират районните инспектори и служителите от 

патрулно-постовата дейност на РДВР – Разград да работят по-ефективно с етническите групи, като се повиши 
самочувствието им и се справят по-добре със служебните си задължения; да се засили общественото доверие 
към полицията в резултат от подобреното взаимодействие между полицейските служители и етническите 
групи.  

 
С амбиция да укрепим доверието в полицейската институция работихме върху  подобряване 

информираността на обществото относно действията на полицията и увеличаване на гражданския контрол 
върху работата на полицейските служители чрез активно участие на различни обществени и етнически групи 
в процеса на реформа в полицията. 

 
 
Резултати: 

• Осъществихме консултативен процес със специалисти и служители от РДВР, който ангажира за участие 
представители на обществени и етнически групи в реформата в полицията; 

• Създадохме условия за  граждански контрол върху работата на  полицията; 
• 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;  

• Сформира се Група за подкрепа на полицията; 
• Обучихме полицейски служители за общуване в мултикултурен контекст; 
• Осъществихме обучение на лидери на различни общности от региона за подобряване на 

комуникативните умения и провеждане на граждански инициативи, предотвратяващи 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. Обсъдихме проблеми на общуването на представителите на етническите общности с 
полицията и възможности за тяхното разрешаване; 

• Изготвихме дипляна “Защо е нужна полицията?”, която представя реализацията на проекта. Тя е полезна 
с телефонни номера на полицейските управления в цялата област, информация за правата на човека и 
на полицаите, за правомощията на органите на Националната полиция. 

 

Проектът се финансира от Фондация “Отворено общество“ – София 
 

 


