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Проект “Модел “Успешна полиция Разград” е 
съвместна инициатива на Центъра на НПО и РДВР Разград 

 
ОБОБЩЕНИЕ НА КАРТА ЗА ОЦЕНКА ОТ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА 

 
23 ЮНИ, 2003 г., ГР. ЦАР КАЛОЯН 

 
На 23 юни 2003 г. в гр. Цар Калоян се организира Информационна среща, част от 

Мултикултурната седмица по проект “Модел “Успешна полиция Разград”.  
Участваха: подп. Радослав Иванов – Директор на РДВР Разград, полковник Валери 

Лалев – началник на РЗ “Полиция” Разград, майор Мариан Михайлов – началник на РПУ 
Разград, Деко Найденов – Връзки с обществеността при РДВР Разград, Д-р Нигяр Сахлим - 
кмет на Община Цар Калоян, Хасан Феизов – Заместник кмет по “Стопанските дейности” на 
Община Цар Калоян, Дечко Петков - Заместник кмет по “Социалните дейности” на Община 
Цар Калоян, Емине Чакалова - Секретар на Община Цар Калоян, Рефан Делимустафа – 
Председател на Общински съвет Цар Калоян,  Георги Милков – ръководител на проект 
“Модел “Успешна полиция Разград”, Дочка Станева – управител на офиса на Център на 
НПО, Станчо Първанов – Общински съветник, Марин Донев – Общински съветник, Сахлим 
Сахлим – кмет на с. Езерче, Йордан Нейков – кмет на с. Костанденец, Тихомир Късов – РПУ 
Разград, Мариан Михайлов – РПУ Разград, Борко Кившанов - РПУ Разград, Пламен Павлов – 
НПО “Позиция”, Тодор Терзиев - НПО “Позиция”, Кязим Кьосеибиш - Джамийско 
настоятелство, Иван Иванов – Църковно настоятелство, Борис Цаков – общественик гр. Цар 
Калоян, Гецо Гецов – общественик с. Езерче, Ахмед Пюскюллю – предприемач, Махмуд 
Чалък – председател на Земеделска кооперация “Торлак”, Хюсеин Топалов – председател на 
потребителна кооперация с. Езерче, Ахмед Кьосеибиш, Джунейт Топал, Сердар Тете, Ахмед 
Пашов – участници в семинар “Равната възможност” от община Цар Калоян, Красимира 
Петрова – сътрудник по проект “Модел “Успешна полиция Разград”,  Даниела Куманова – 
вестник “Гледища”. 

Участниците в Информационната среща попълниха карти за оценка. В рамките на 
осем въпроса те споделиха своето впечатление за полезността от срещата и постигнатите 
резултати.  

На първи въпрос “Смятате ли, че Информационната среща постигна своята цел 
?” с “Да” отговориха 23 участника, а един е отговорил, с “Не съвсем”.  

На втори въпрос “Допаднаха ли Ви темите, които дискутирахме на 
Информационната среща?”  23 отговориха с положителен отговор, а един е отговорил, че 
не всички теми са му допаднали. 

На трети въпрос “Как преценявате продължителността на Информационната 
среща?”, с  “твърде кратка” са отговорили шест участника, “оптимална” са отговорили 18 
участника.  

Четвърти въпрос “Смятате ли, че дискутираните на информационната среща 
проблеми, могат да бъдат разрешени?” получи 24 положителни отговора. Участници 
споделилиха, че дискутираните проблеми могат да бъдат разрешени чрез взаимодействие 
между местната власт, полицията и училищата; със съзнателна работа по тези проблеми и 
съдействие от МВР и Община цар Калоян; чрез любовта и правдата; като се работи взаимно; 
чрез обща и съзнателна работа между служителите на РПУ в Цар Калоян, гражданите, 
представителите на обществени организации и институции; по-чести контакти с 



  Със съдействието  на Фондация “Отворено общество” София  
 

обществеността и даване на информация; чрез срещи, разговори, дискусии; връзките на 
обществеността с полицията трябва да се засилят като има се помага с форми и средства, 
определени за това; с образователни инициативи; с широко участие на гражданите и 
обществеността; чрез последващи срещи по темата, както и чрез популяризиране на 
постигнатите резултати сред населението. 

 На пети въпроса “Смятате ли, че Информационната среща ще бъде 
предпоставка за преодоляване на проблемите, съществуващи между представителите 
на етническите групи и полицията?” всички участници са отговорили положително. Един 
е уточнил, че решаването на проблема зависи от полицията.  

На шести въпрос “Коя част от Информационната среща беше най-много полезна 
за Вас?” участниците са споделили: създаването на Група за подкрепа на полицията в Цар 
Калоян; имаше консенсус по проблемите, съществуващи в общината; взаимното уважение и 
точните отговори; охраната на земеделските земи и земеделската продукция; откровения 
диалог; разясняването на целите и задачите на проект “Модел “Успешна полиция Разград”; 
цялата среща беше много полезна; темата за кандидатстването в МВР на представителите на 
етническите малцинства; работата с младите хора; участието на НПО и етническите групи в 
работата на полицията; оценката, дадена за работата на служителите на МВР.  

Седми въпрос “Смятате ли, че пропуснахме да дискутираме важна за Община 
Цар Калоян тема, свързана с работата на полицията?” 19 участника са отговорили 
отрицателно, а останалите са отговорили, че са пропуснали да дискутират темите за:  
назначаване на местни кадри в полицията, авторитета на полицейските служители на местно 
ниво, организирането на по-чести срещи ще доведе може би до решаване на проблемите; 
съвместната работа на общината и полицията; нощната охрана на общината.  

На последния въпрос “Имате ли някакви предложения към местната власт и 
полицията, свързани със взаимоотношенията им с гражданите на община Цар Калоян? 
Какви?” дадени бяха предложенията: полицията периодично да информира обществеността; 
полицаите да са всеотдайни към гражданите; да се увеличи процента на разкриване на 
престъпленията; местната власт и полицията да бъдат по.близо да обществеността и да 
разрешават нейните проблеми; да се организират по-често подобни срещи; да има любов и 
разбирателство между хората. 

Информационната среща бе ползотворна за местната власт, полицията и за 
гражданите на Община Цар Калоян. Те открито поставиха съществуващите проблеми и 
дадоха добри съвети и препоръки към представителите на местната полиция и общината.  
Ръководството на РДВР Разград се запозна с обстановката в общината и работата на своите 
служители там. Участниците оцениха положително Информационната среща в Цар Калоян.  
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