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ПРОЕКТ “МОДЕЛ УСПЕШНА ПОЛИЦИЯ РАЗГРАД” 

 
През периода декември 2002 г. - март 2004 г. Центърът на НПО съвместно с Регионалната Дирекция на 
Вътрешните Работи реализира проект “Модел Успешна полиция Разград”. Проектът се реализира с 
подкрепата на посолството на Конфедерация Швейцария в България и Институт “Отворено общество” в 
София. 

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”. 

Партньори по проекта: Регионалната дирекция на вътрешните работи в Разград; Районните полицейски 
управления в седемте общини в област Разград, Областна администрация, кметове на общини.   

Подготвителнотообучение на представители на етническите групи от област Разград за 
кандидатстване за работа в полицията. За първи път бе организирано Подготвително обучение за 
представители от етническите групи. Подготвена бе обява за набиране на кандидати за участие в 
обучението, която бе публикувана в няколко поредни броя в местите вестници “Гледища” и “Екип 7”. 
Основния акцент на публичната процедура бе да се засили интереса на представителите на етническите 
групи да участват в обучението. Заявления за участие в Подготвителното обучение подадоха 40 
кандидати от област Разград. На 21 май 2003 г. екипът на проекта организира Информационна среща на 
кандидатите с ръководството на РДВР Разград и Началника на отдел “Човешки ресурси”. Разяснени бяха 
изискванията за кандидатстване за работа в полицията, различните етапи от процедурата на конкурса. 
Кандидатите получиха подробна информация за възрастта за кандидатстване, успеха от образованието, 
етапите от процедурата. След срещата се осъществи индивидуално интервю. 

Семинар “Равната възможност”. Целта на семинара бе да осигури на 18 момчета и 2 момичета знания, 
умения и подготовка, които са необходими, за да бъдат конкурентноспособни наравно с другите 
кандидати при постигане на стандартите за приемане на работа в полицията. В семинара участваха 
представители на различни етнически групи от област Разград – турци, роми, помаци. Младежите 
дискутираха дискриминационното отношение към представителите на етническите групи при 
кандидатстването им за работа в полицията и споделиха свой горчив опит. Запознаха се с правата, които 
им гарантират Европейската конвенция за защита на човешките права и Рамковата конвенция за защита 
на националните малцинства. Получиха полезна информация за работата на полицията в европейските 
страни. На финала участниците в семинара подготвиха индивидуален план за дейността на полицията и 
убедително аргументираха позицията, която желаят да заемат като полицейски служители. Участниците 
придобиха теоретични знания и много практически умения. 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. 

Тренинг по проблемите на дискриминацията. Целта на модула бе полицейските служители да получат 
повече информация за формите на дискриминация, за начините й на проявление; да повишат своите 
знания и умения, за да може да се постигне по-добра комуникативност и активност между полицията и 
обществото; да се научат да намират правилната форма на диалог с гражданите в чисто човешки план, 
когато те са обект на посегателства. 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, Швеция, Дания, Белгия. Участниците в 
тренинга си запознаха с начина на действие на стереотипите, получиха знания за предразсъдъците и 
дискриминацията като цяло, за причините за тяхното проявление и как да ги преодоляват.  

Семинар “Полицията и видимите малцинства”. Участваха членове на Групата за подкрепа и 
полицейски служители от общините в област Разград. 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. 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. Сформирана бе Експертна група от представители 
на полицията и Групата за подкрепа, които съвместно ще разработят Стандартите за наблюдение на 
полицията. 
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Информационна среща в гр. Цар Калоян. Целта на срещата бе да се споделят проблемите в общината 
пред местната власт и полицията, да се създадат добри практики за взаимодействие между тях за 
осигуряване на спокойствието и сигурността на жителите в община Цар Калоян. На срещата се постигна 
добър диалог. Представителите на полицията се срещнаха лице в лице с гражданите на община Цар 
Калоян и чуха от тях проблемите, които съществуват в общината. Местни активни граждани споделиха 
открито своите проблеми и тревоги. Вход е процедура в с. Езерче с кандидати от етническите групи и 
очакваме резултати. Кметовете на населените места получиха уверение от ръководството на РДВР 
Разград за подкрепа и съдействие при решаване на местните проблеми. Г-жа Нигяр Сахлим, кмет на 
община Цар Калоян сподели, че е доволна от партньорството с РДВР Разград и съвместно с тях 
създават добри практики. Гражданите научиха каква е процедурата за кандидатстване за работа в 
полицията и какво е мнението на ръководството на полицията по този въпрос. Моделът за опазване на 
селскостопанската продукция е добър и се изрази желание той да бъде приложен и в други населени 
места в общината. Директорът на РДВР Разград ще оранизира в училищата обучение по безопасността и 
сигурността на учениците. Участниците в Информационната среща изявиха желание в гр. Цар Калоян да 
бъде създадена Група за подкрепа на полицията, която да подпомага работата на местната полиция”. 

Особено място в реализирането на проекта заема Групата за подкрепа на полицията. Тя бе 
сформирана през месец юли 2002 г., два месеца по-късно след Обществения Форум по проект “Заедно 
решаваме”. Членовете на Групата са двадесет, с високо чувство на отговорност и гражданска активност: 
уважавани местни личности, представители на институции, общински съветници, лидери на етнически 
групи, религиозни водачи. Групата за подкрепа на полицията осъществи няколко много успешни срещи с 
Директора и ръководството на РДВР Разград. Споделени бяха проблемите в различните общини, 
обсъдени бяха начини за взаимодействие и подкрепа на дейността на полицията. На 11 юни 2003 г. 
екипът на проекта и Групата за подкрепа на полицията се срещна с НП Пиер Лучири - Посланик на 
Конфедерация Швейцария в България и Джордж Капт - съветник “Международно сътрудничество” в 
Посолството на Швейцария. Участваха и кмета на Община Разград, ръководството на РДВР Разград, 
представители на неправителствения сектор, журналисти. 

Посещения на приемните за граждани на районните инспектори. Със съдействието на РПУ Разград 
екипът на проекта посети приемните за граждани и се запозна с тяхната дейност и проблемите на 
гражданите от гр. Разград. Районните инспектори споделиха, че гражданите разчитат на тяхното 
съдействие по различни въпроси: жилищни, социални, семейни, битови, лични, съседски конфликти, 
кражби, земеделски въпроси, конфликти с представители на местната власт. Районните инспектори 
споделиха, че голяма помощ при разрешаването на проблемите на гражданите им оказват знанията, 
придобити по време на обучителната програма при реализирането на проект “Заедно решаваме”. 

Брошура за проекта. Тя е цветна, с тираж 2000 броя, формат А3. 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. 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.    

Интернет-страницата на проекта: zaedno-reshavame.hit.bg. 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 отразява дейността на 
Групата за подкрепа и взаимодействието й с полицията.  

Информационен доклад. Докладът съдържа информация за дейността по проекта и постигнатите 
резултати. Той 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.  
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.  
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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