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ПРОЕКТ “МОДЕЛ УСПЕШНА ПОЛИЦИЯ РАЗГРАД” 
 

КРАЕН ОТЧЕТ 
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Организация: Център на неправителствените организации в Разград 
Дата на изготвяне: 29.03.2004 г. 
Автор на доклада: Красимира Петрова, сътрудник  
Официално лице, одобрило доклада: Георги Милков, ръководител на проекта 
 
От месец април 2003 г. до месец март 2004 г. Центърът на НПО в Разград в партньорство с 
Регионалната дирекция на вътрешните работи реализира проект “Модел “Успешна полиция Разград”. 
Основната цел на проекта бе увеличаване възможностите за участие на етническите групи във 
формиране на политиката на местната полиция в област Разград, подобряване капацитета и 
професионализма на полицейските служители от малките общини и населени места чрез 
образователни програми, като част от “Плана за положителни действия на полицията и етническите 
групи в Разград”. 
През периода на второто шестмесечие организирахме: семинар “Полицията и видимите 
малцинства”; три работни срещи на Групата за подкрепа на полицията за разработване на Стандарти 
за наблюдение на полицията; съвместна среща на Групата за подкрепа с представители на РДВР; 
мониторинг на местната преса; издадохме брошура за проекта; изпратихме информационен доклад 
до 150 ключови фигури в страната, участия в местни и регионални мероприятия за споделяне на опит 
и популяризиране на дейността по проект “Модел Успешна полиция Разград”. 
На 5 и 6 декември 2003 г. в комплекс “Балканфарма” в местността ”Пчелина” бе организиран семинар 
“Полицията и видимите малцинства”. Участваха: подп. Радослав Иванов - Директор на РДВР 
Разград, Деко Найденов - Регионален говорител на МВР, районните инспектори от общините 
Исперих, Завет, Кубрат, Цар Калоян и Лозница. Водещ на семинара бе Николай Илчев, Програмен 
директор на Програма “Медиация” и Консултант към Програма “Етническа интеграция” на Фондация 
”Партньори България”. Целта на семинара бе полицейските служители да придобият умения за 
мултикултурно общуване, заедно с Групата за подкрепа да обсъдят Стандартите за наблюдение на 
полицията и как да взаимодействат по-ефективно за преодоляване на бариери, съществуващи между 
гражданите и служителите на полицията. В две сесии полицейските служители участваха в 
разрешаването на казуси, свързани с междуличностните отношения и ролята на полицията при 
управлението и решаването на конфликти; разгледани бяха модели на контрол на гражданско 
участие над полицията в Германия, Великобритания и САЩ. Групата за подкрепа предложи да оказва 
съдействие при подбора на служители в районите с висок процент на представители на етнически 
групи. Обсъдени бяха Правилата за работа на Групата за подкрепа. Полицейските служители бяха 
единодушни, че имат нужда от подкрепа в комуникацията с обществото и при изпълнение на техните 
задължения. За да бъде легитимна дейността на Групата за подкрепа на полицията, тя трябва да има 
статут, структура, устав, принципи за работа с полицията. Представителите на полицията по принцип 
приеха Стандартите за наблюдение. Те споделиха, че е необходимо Стандартите да бъдат 
преработени и подобрени и предложиха да се създаде Експертна група от представители на 
полицията и Групата эа подкрепа.  Новият документ ще промени обхвата на оценка на работата на 
полицията и ще представлява обществен мониторинг за взаимодействието на полицията с 
обществото. Сред полицейските служители интерес предизвикаха дейността на Помирителните 
комисии и медиацията като най-развита форма на извънсъдебно решаване на спорове. Участниците 
в семинара изразиха желание да научат повече за този процес, защото тяхната работа най-често е 
свързана с решаването на конфликти.  
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Групата за подкрепа на полицията работи активно и подпомага ефективно реализирането на проекта. 
Съвместно разработихме Стандартите за наблюдение на полицията и подготвихме брошурата на 
проект “Модел Успешна полиция Разград”. Осъществихме няколко работни срещи с регионалния 
говорител на РДВР по този повод. 
“Полицията се стреми да установи открито, продуктивно и полезно партньорство с 
обществото като изпълнява функциите си по осигуряване на обществен ред и сигурност в 
условията на прозрачност и отчетност и при зачитането на правата и достойнството на 
хората. Ключов елемент при установяване на партньорството е повишаването на 
общественото доверие и подкрепата на гражданите за полицията, която изпълнява функциите 
си надеждно и качествено”  – Стратегия “Полицията в близост до обществото”. За да бъде обективна 
оценката за изпълнението на целите и задачите от Стратегията екипа на проекта съвместно с 
Групата за подкрепа на полицията разработи Стандарти за наблюдение на местната полиция. Те 
бяха разработени на базата на доклади, предоставени от РДВР Разград и Комисията за обществен 
ред и сигурност за криминогенната обстановка и престъпността в община Разград. Стандартите 
представляват качествени и количествени измерители за прозрачността, отчетността и публичността 
на действията на местната полиция, съблюдават спазването на законните права и интереси на 
гражданите, опазването на тяхната сигурност и обществения ред.  
На 25 март 2004 г. бе организирана среща на Експертната група с участието на членове на Групата за 
подкрепа на полицията и представители на РДВР Разград. Участваха Деко Найденов - регионален 
говорител на МВР и подп. Божидар Божков – Началник на Група “Охрана и обществен ред” при РДВР 
Разград. Участниците в работната среща обсъдиха успешни практики и полезното взаимодействие на 
полицията с гражданите. Бе решено да се подготви въпросник, който да проучи мнението на 
неправителствените  и 100 граждани доколко познават полицейската работа, имат ли доверие на 
полицията и как ефективно да подпомагат нейната дейност. Представен бе Документа “Демократична 
реформа в полицията”, Етичния кодекс и таблицата за механизмите за отчетност на полицията, на 
какви принципи става наблюдението на полицията, какви са демократичните стандарти. Експертната 
група ще подготви документ, които ще има за цел да упражнява граждански контрол върху работата 
на полицията, ще се подкрепя положителните промени в местните полицейски служби за 
изпълнението на Стратегията “Полицията в близост до обществото”. 
През месец ноември 2003 г. подготвихме материалите за брошурата за проекта. Предпечатния 
вариант бе тестван сред участниците в семинара “Полицията и видимите малцинства”, кметове на 
общини и неправителствени организации в община Разград. Брошурата предоставя информация за 
проект “Модел Успешна полиция Разград”, стратегията “Полицията в близост до обществото”, 
полезна информация за желаещите да работят в системата на полицията и материал за ползването 
на огнестрелно оръжие, дейността на Групата за подкрепа на полицията и телефони и адреси на 
Районните полицейски управления в област Разград. Тя е цветна, с тираж 2000 броя, формат А3. 
През месец януари 2004 г. екипът на проекта изпрати брошурата до всички 28 Регионални дирекции 
на вътрешните работи в страната, до Националните служби в Министерството на вътрешните работи, 
РПУ в област Разград, кметове на общини, представители на местна власт, полиция, училища, 
институции, граждани.    
Изготвен бе информационен доклад за проект “Модел Успешна полиция Разград”. Той съдържа 
информация за дейността по проекта и постигнатите резултати. Докладът бе изпратен до 150 
ключови фигури в гр. Разград и цялата страна: дипломатически представителства на чуждестранни 
държави в България и на Европейски институции, народни представители, министерства, до 28-те 
Регионални дирекции в цялата страна, кметове на общини, представители на местна власт и 
институции, медии.  
Информационният доклад бе придружен с писмо, с молба за информация за дейността на полицията 
в различните държави. Отговор получихме от посолствата на Аржентина, Унгария, Ливан, Секретаря 
на Президента на Република България, Американския център към Посолството на САЩ, 
Представителството на Световната банка в България. В писмата си те ни уведомяват, че проявяват 
интерес към съвместната дейност на Центъра на НПО и РДВР Разград. Посочили са актуални адреси 
и електронни пощи, на които периодично ще ги уведомяваме за дейността по проект “Модел Успешна 
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полиция Разград”. Представителите на дипломатическите служби са изпратили информационния 
доклад до съответните държави, които ще осигурят информация за дейността на местната полиция.  
Интерес прояви и Националното сдружение на общините в България, които предложиха 
сътрудничество на нашата организация. Центърът на НПО получи писмо от Гинка Чавдарова - 
Изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България. В него г-жа 
Чавдарова поздравява Центъра на НПО за постигнатите резултати при реализирането на проект 
“Модел Успешна полиция Разград”. Тя споделя, че НСОРБ съдейства на Национална служба  
“Полиция” в реализирането на Стратегията “Полицията в близост до обществото” и изразява своята 
подкрепа за продължаване прилагането на натрупания от Центъра на НПО положителен опит в 
реализацията на подобни проекти. Г-жа Чавдарова се надява в бъдеще Сдружението да използва 
опита на експерти на Центъра на НПО при прилагане на мерки за подобряване на възможностите на 
етническите групи за участие във формирането на местната полиция и в други общини в България.  
Писмо получихме и от подп. Николай Яков, началник на Жандармерийската част в Разград. В него 
той изразява своята готовност за сътрудничество и включване чрез подходящи форми в дейностите 
на проект “Модел “Успешна полиция Разград”. 
Интернет-страницата на проекта: zaedno-reshavame.hit.bg бе периодично актуализирана. Тя 
съдържа информация за цялостната дейност по проект “Модел Успешна полиция Разград” и 
съвместното сътрудничеството на Центъра на НПО с РДВР Разград от началото на 2001 г. до 
момента. Интернет-страницата ще продължи да се актуализира и ще отразява дейността на Групата 
за подкрепа и взаимодействието й с полицията и след приключване на проекта.  

Конкретни резултати от реализирането на проект “Модел Успешна полиция Разград”:  

Полицейските служители от седем Районни полицейски управления в област Разград повишиха 
своите знания, умения, професионална квалификация, междукултурно общуване, груповата динамика 
и способностите за оценка чрез участие в различни форми на обучение: Тренинг против 
дискриминацията и семинар “Полицията и видимите малцинства”. В Програмата за обучение бяха 
използвани успешни практики от дейността на европейски държави с традиции в професионалното 
обучение на полицейски служители за подобряване общуването в мултикултурна среда: Германия, 
Холандия, Великобритания. Полицейските служители се научиха да преодоляват по-лесно 
определени социални и религиозни предразсъдъци, които са в основата на дискриминационното 
отношение спрямо етническите малцинства. Запознаха се със стереотипите, които пораждат 
дискриминационно отношение към етническите общности и се научиха как могат да ги преодоляват 
при изпълнение на професионалните им задължения. Участниците получиха реална възможност за 
индивидуално развитие по време на обучението. Обсъждането и разрешаването на конфликтни 
ситуации помогна до голяма степен за преодоляване на трудностите при общуването на полицаите с 
етническите групи. Участието на полицейските служители в проекта насърчи тяхното конструктивно 
сътрудничество с гражданите. 

Подобрена е нагласата у местното ръководство на полицията да предоставя повече възможности за 
представители на етническите групи, желаещи да подпомагат работата на местните полицейски 
управления. Организирана бе много успешна среща с ръководството на РДВР и 40 младежи, 
желаещи да работят в полицията. За първи път бе организирано Подготвително обучение за 
представители от етническите групи. Те придобиха знания, умения и кураж за кандидатстване за 
работа в системата на полицията. Една девойка успешно се представи на пет от шестте етапа от 
процедурата. Още четирима младежи кандидатстваха, за съжаление неуспешно, но не са изгубили 
кураж и ще опитат отново при следващ обявен конкурс. Повишена е ефективността на 
взаимодействие между полицейските служители и Групата за подкрепа на полицията. Съвместно ще 
доразработят и усъвършенстват Правилата за работа на Групата за подкрепа с цел постигане на 
ефективно взаимодействие. 

Информационната среща в Цар Калоян бе много успешна. Повиши се ефективността в отношенията 
между полицията, местната власт и обществеността при разрешаване на проблемите, свързани със 
сигурността и спокойствието на гражданите в общината. Със съдействието на Директора на РДВР, 
Инспектората по образование в Разград и Дирекция “Образование” в Община Цар Калоян в местното 
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училище се реализира Програма за обучение по безопасността и сигурността на учениците от месец 
септември 2004 г. Чрез нея учениците се запознават със своите права и задължения, правилата за 
движение, пожарна и аварийна безопасност и превенцията на престъпността. Обществеността е 
настроена позитивно към съвместната дейност на местната власт и полицията.  

Част от успешното изпълнение на “Плана за положителни действия на полицията и етническите групи 
в Разград” е дейността на Групата за подкрепа на полицията. Тя създаде успешни контакти с 
ръководството на РДВР Разград и Районните полицейски управления по общини. Тя подпомага 
полицията при популяризиране на Стратегията “Полицията в близост до обществото” на РДВР 
Разград. В състава на Групата за подкрепа има нови членове – двама участници в Подготвителното 
обучение за кандидатстване за работа в полицията. Създадена е Експертна група от представители 
на полицията и Групата за подкрепа, която ще разработи нови методи да гражданско участие и 
техники за наблюдение на дейността на местната полиция. Експертната група ще продължи да 
работи и след приключване на проекта.  
 
Популяризиране на проект “Модел Успешна полиция Разград” 

 в средствата за масова информация:  
- На 14 юни 2003 г. д-р Пламен Димитров, фасилитатор даде интервю за Кабелна телевизия 
“Евроком” във връзка с организирания семинар “Равната възможност”. 
- На 20 юни 2003 г. Гюрай Хасан, кандидат за работа в полицията и участвал в семинар “Равната 
възможност” даде интервю за Кабелна телевизия “Евроком” Разград. В него той сподели своите 
мотиви за работа и удовлетвореността си от участието в семинара.  
- На 21 юни 2003 г. Шермин Хасан, Сузан Чакалова и Ахмед Ибрям участваха в сутрешния блок на 
Кабелна телевизия “Евроком” Разград. Пред зрителите те споделиха мотивите им за участие в 
Подготвителното обучение,  знанията и уменията, които са придобили, бъдещите им планове за 
развитие и впечатленията си от семинар “Равната възможност”. 
- В бр. бр. 70 на вестник “Екип 7” от 23 юли 2003 г. интервю с д-р Пламен Димитров, лектор на 
семинар “Равната възможност” и  Тренинг по проблемите на дискриминацията.  
- На 6 август 2003 г. в интервю пред слушателите на Радио Шумен Георги Милков разказа за 
поканата за участие на Центъра на НПО в Местната комисия за ред и сигурност и съвместната 
дейност на организацията с РДВР Разград.  
- На 6 декември 2003 г. бе публикувана информация във вестник “Екип 7” за семинар “Полицията и 
видимите малцинства”, организиран съвместно с полицейски служители и Групата за подкрепа на 
полицията. 
- На 24 март 2004 г. Георги Милков даде интервю за радио Шумен, Кабелни телевизии “Ден” и 
“Евроком” във връзка с приключването на проект “Модел Успешна полиция Разград” и постигнатите 
резултати. 
 

 на семинари, срещи, конференции 
На 5 и 6 март Георги Милков участва в създаването на Национална мрежа от неправителствени 
организации в подкрепа на изпълнението на Стратегията “Полицията в близост до обществото”, 
организирана от Институт “Отворено общество”. Центърът на НПО е активен член на мрежата и ще 
популяризира положителния ефект от съвместната дейност на организацията и местната полиция в 
полицейските служби в други административни области.  

Георги Милков, председател на Центъра на НПО е член на Комисията за ред и сигурност в Община 
Разград и на Регионалната Комисията за ред и сигурност към Областния управител.  

По покана на инж. Венелин Узунов - кмет на Община Разград, Георги Милков участва в учредяването 
на Комисия за ред и сигурност в община Разград. Георги Милков бе избран за член на Комисията като 
Председател на Центъра на НПО в Разград. Той сподели опита на организацията в реализирането на 
проекти в партньорство с РДВР Разград за повишаване авторитета на полицията и взаимодействието 
й с гражданите. Центърът на НПО има дългогодишен опит в укрепване капацитета на полицията и 
усвояването на активни техники за комуникация с гражданите и би била полезна в работата на 
Местната комисия за ред и сигурност. 
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На 5 и 15 декември 2003 г. по покана на Институт “Отворено общество” и Министерството на 
вътрешните работи Георги Милков участва в Третата национална конференция “Полицията в близост 
до обществото”. На конференцията бе извършен анализ на съвместните действия на полицията, 
неправителствените организации и местните власти за постигане на целите и задачите на 
Стратегията “Полицията в близост до обществото”. На конференцията г-н Милков представи успешни 
практики на Центъра на НПО с РДВР Разград за повишаване доверието на обществото в полицията и 
взаимодействието й с етническите групи в Разград.  

В изданието Иновационни практики на ФРМС, бр. 28 от 2003 г. бе публикувана статия за дейността на 
Центъра на НПО по проект “Заедно решаваме”, реализиран през 2001 – 2002 г. Читателите могат да 
се запознаят с Предисторията на проект “Заедно решаваме”, резюме, Плана за положителни 
действия на полицията и етническите групи, Практика. 

Центърът на НПО съдейства при организиране на семинар “Превенция на трафика и 
разпространението на наркотични вещества”, организиран от РДВР Разград на 25-26.06.03 г. 

Трима активни участника в проект “Модел Успешна полиция Разград” и членове на Групата за 
подкрепа на полицията, Ахмед Ахмед, Сузан Чакалова и Незиха Арабаджиева постигнаха успехи в 
тяхната професионална реализация. Ахмед Ахмед на 2 ноември 2003 г. спечели доверието на 
жителите на община Цар Калоян и бе избран за кмет, а Сузан Чакалова кандидатства с още три 
момичета за длъжността специалист “Младежки дейности” в Община Разград и спечели конкурса. 
Незиха Арабаджиева е избрана за втори път за Общински съветник от Движението за права и 
свободи. В момента е Председател на Постоянната комисия за “Защита на детето, младежта и 
семейството” и Заместник-председател на Комисията по етика.  

Изводи: 

- Групата за подкрепа на полицията осигури широка подкрепа на дейността на местната полиция и 
повиши доверието на гражданите към институцията;  

- Съществува нагласа и желание сред гражданите на Разград за подпомагане дейността на 
местната полиция, но липсва достатъчно информация за начина за гражданска активност и 
подкрепа; 

- Полицията и Центърът на НПО в Разград разпространяват полезна информация за 
възможностите за гражданска подкрепа и съдействие;  

- Необходимо и  местните власти да подпомогнат процеса, защото личната мотивация на 
гражданите да подкрепя дейността на местната полиция не достатъчно силна;  

- Постигнати бяха положителни резултати при обучението на полицейските служители и тяхното 
взаимодействие с представителите на етническите групи в област Разград;  

- Предварителното обучение на кандидати от етническите групи за работа в полицията е 
сполучлива форма за повишаване на ефективността от дейността на полицията и е наложително 
да се организират други такива инициативи; 

- Повишена е убедеността на кандидатите от етническите групи, че могат да бъдат полезни за 
опазване на обществения ред и сигурността на гражданите в районите с висока концентрация на 
малцинства; 

- Местната полиция очаква от гражданите по-голяма съпричастност, активност и участие в 
националните инициативи на Министерството на вътрешните работи и  при реализиране на 
Стратегията “Полицията в близост до обществото”;  

- Полицията в Разград предоставя на гражданите възможности за повишаване на тяхната 
осведоменост чрез: информация за дейността на областната и местните комисии за обществен 
ред и сигурност, средствата за масова информация, отчети и пресконференции. 
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Препоръки 

- Да се насърчава развитието на механизмите за прозрачност, отчетност и обратна връзка от 
полицията към обществеността; 

- Да се оптимизира системата за кандидатстване в полицията и повишаване на прозрачността и 
информацията за процедурите за работа в полицията, особено за кандидатите от етническите 
групи; 

- Да се направят обучителни форми за кандидатите за работа в полицията като подготвително 
обучение, консултации, информационни срещи; 

- Да продължи процеса за подкрепа на Комисиите за обществен ред и сигурност; 

- Необходимо е Групата за подкрепа на полицията да бъде активен местен участник при 
реализиране на Стратегията “Полицията в близост до обществото”; 

- В цикълът за обучение на полицейски служители да участват едни и същи лица;  

- Полицията в Разград да подобри механизмите за прозрачност, отчетност и обратна връзка с 
гражданите; 

- Да се окуражава участието в обучителни модули на жените от системата на полицията; 

- В цикълът за обучение на полицейски служители да участват едни и същи полицаи, за да могат 
максимално да прилагат придобитите знания и умения във взаимодействието си с гражданите и 
представителите на етническите групи. 
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