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ЦЕНТЪР НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗГРАД 

Non-Governmental Organization Center Razgrad 
 

 
ПРОЕКТ “МОДЕЛ УСПЕШНА ПОЛИЦИЯ РАЗГРАД” Е СЪВМЕСТНА 

ИНИЦИАТИВА НА ЦЕНТЪРА НА НПО И РДВР РАЗГРАД 
 

 
 

 Основната цел на проект “Модел “Успешна полиция Разград” е 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 реализиране на проекта (декември 2002 г. – ноември 2003 г.) бяха 
организирани шест срещи с капитан Деко Найденов, регионален говорител на МВР и координатор 
на проекта от страна на полицията. Заедно с екипа на проекта бяха планирани съвместните 
дейности, участниците в тях, начина на популяризиране на проекта, анализирани бяха 
постигнатите резултати и тяхната ефективност.  

Проект “Модел Успешна полиция Разград” бе представен на брифинг пред ръководството 
на РДВР Разград, представители на местна власт, институции, медии.  Радослав Иванов, 
директор на РДВР Разград сподели, че полицията се нуждае от обществена подкрепа и призова 
участниците да подпомагат процеса на реализиране на проекта като част от Стратегията 
“Полицията в близост до обществото”.  

Особено място в реализирането на проекта заема Групата за подкрепа на полицията. 
Сформирана е юли 2002 г., два месеца по-късно след Обществения Форум по проект “Заедно 
решаваме”. Сега 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. Всеки месец екипа на проекта поддържа контакти 
с членовете на Групата за подкрепа: организира срещи, осъществява контакти по телефона или 
изпраща информационни материали по пощата. Заедно планират и обсъждат дейностите по 
проекта, анализират постигнатите резултати. Дейността на Групата за подкрепа бе насочена към 
подобряване на взаимодействието между етническите групи, полицията и диалога между 
отделните звена на полицейската институция, местната власт, гражданите и постигне на по-
голяма ефективност.   

Групата за подкрепа на полицията осъществи няколко много успешни срещи с Директора и 
ръководството на РДВР Разград. На първата среща с подп. Радослав Иванов, Директор на РДВР 
Разград Групата за подкрепа представи новите членове, дейността си и анализ за партньорството 
й с полицията. Ръководството на полицията сподели проблемите, които най-често среща във 
взаимоотношенията си с гражданите и представителите на етническите групи. Членовете на 
Групата за подкрепа направиха предложения за оптимизиране на работата на полицейските 
служители с гражданите. Обсъдиха областите, в които членовете на Групата могат да 
подпомогнат работата на местната полиция.  
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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. Участваха и кмета на Община Разград, 
ръководството на РДВР Разград, представители на неправителствения сектор, журналисти. Подп. 
Валери Лалев, Началник на служба “Полиция”, представи успешното партньорство на РДВР 
Разград и Центъра на НПО. Той сподели, че общата цел е да се  повиши доверието и авторитета 
към полицията и да се подобри взаимодействието между полицейските служители и 
представителите на етническите групи в област Разград.  

Венелин Узунов, кмет на Община Разград сподели своята радост, че участва в среща, на 
която се представя добре изграден модел на сътрудничество между местна власт, 
неправителствени организации и РДВР. Той каза “Трябва  заедно, с общи усилия да търсим 
съгласие и да решим проблемите на обществото. Центърът на НПО показа добро взаимодействие 
с РДВР и Групата за подкрепа на полицията”. Съветник Джордж Капт също сподели в края на 
срещата: “Прекарахме почти един час заедно и колкото повече дискутирате проблемите, вие 
подобрявате себе си. И аз мога да ви окуража да поставяте проблемите на масата, да ги 
обсъждате и да вземате правилните решения. Няма много общини в България, които 
обсъждат проблемите си заедно с полицията. Приемете го като шанс и възможност за 
работа и развитие”.  
 Групата за подкрепа съвместно с екипа на проекта подготви брошура за проект “Модел 
Успешна полиция Разград”. Членовете на Групата проучиха мнението на гражданите от седемте 
общини с цел изданието да бъде максимално полезно. Материалите обсъдихме с кметовете на 
седемте общини и граждански организации в област Разград. Брошурата бе обсъдена на работна 
среща в началото на месец септември с ръководство на полицията, членовете на Групата за 
подкрепа и екипа на проекта.  

В началото на месец март 2003 г. започна подготовка за Подготвителното обучение на 
представители на етническите групи от област Разград за кандидатстване за работа в полицията. 
Обучението е част от “Плана за положителни действия на полицията и етническите групи в 
Разград”. Голям е процентът на представителите на етническите групи в област Разград, а 
представителството им в полицията е минимално. Основния акцент на публичната процедура бе 
да се засили интереса на представителите на етническите групи да участват в обучението. 
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”. Кандидатите за участие в 
подготвителното обучение представиха: заявление, автобиография, мотивационно писмо, копие 
от дипломи за завършено средно или висше образование. Заявления за участие в 
Подготвителното обучение подадоха 40 кандидати от всички общини в 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”. В срещата участваха 
98% от подалите заявления. Кандидатите получиха подробна информация за изискванията за 
кандидатстване за работа в полицията и различните етапи от процедурата. Членове на Групата за 
подкрепа също участваха в срещата. Те подкрепяха морално младежите и ги окуражаваха. След 
срещата се осъществи индивидуално интервю с всеки кандидат. След разглеждане на подадените 
документи на участниците и резултатите от интервюто, одобрени да участват в семинар “Равната 
възможност” бяха 25 младежи като от тях 20 потвърдиха участие. 

На 14 и 15 юни 2003 г. в почивната база на “Балканфарма” в местността “Пчелина” се 
организира семинар “Равната възможност”, част от Подготвителното обучение за кандидати от 
етническите групи. Целта на семинара бе да осигури на кандидатите знания, умения и подготовка, 
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които са необходими, за да бъдат конкурентноспособни наравно с другите кандидати при 
постигане на стандартите за приемане на работа в полицията. В семинара участваха 18 момчета 
и 2 момичета от област Разград, представители на различни етнически групи – турци, роми, 
помаци. Лектор на семинара бе Пламен Димитров – доктор по психология, работи в сферата на 
организационното развитие, обучението на ръководни кадри, ръководи различни международни 
програми в България и чужбина, има над 75 научно-приложни публикации и над 2500 часа в 
ролята на групов фасилитатор и консултант. Той ангажира вниманието на участниците в семинара 
с подходящи интерактивни техники, дискусии, ситуации и казуси, близки до работата на полицая, 
изискващи бърза реакция и съобразителност. 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. 
Своите впечатления за организацията и полезността от семинара участниците споделиха в карти 
за оценка. Като най-полезна част от семинара са посочили събеседването, което всъщност беше 
и един предварителен изпит за тях. Всеки участник получи сертификат за успешно участие в 
семинар “Равната възможност”, подписан от фасилитатора на семинара и ръководителя на 
проекта и обобщение на картите за оценка.  

Устойчив резултат от Подготвителното обучение е кандидатстването за работа в 
полицията на пет от двадесетте участника в семинара “Равната възможност”: Ахмед Ибрям от 
Цар Калоян, Шермин Хасан от Кубрат, Ахмед Пашов от с. Езерче, Жулвен Ахмедов от с. Йонково 
и Иван Мирчев от с. Осенец. След първия етап от конкурса екипът на проекта се срещна лично с 
тях. Те са кандидатствали за 5 вакантни места заедно с още 70 младежи от област Разград. 
Младите хора споделиха, че са имали психологическа нагласа и кураж за явяване на изпита. През 
началните етапи от процедурата успешно е преминала Шермин Хасан от Кубрат. Екипът на 
проекта поддържа контакти с нея и се надява тя да се справи успешно и да стане част от 
системата на полицията.  
 За подобряване на взаимодействието на Групата за подкрепа на полицията и 
ръководството на РДВР Разград през месец декември 2003 г. бе организиран 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. 
Полицейските служители бяха единодушни, че имат нужда от подкрепа в комуникацията с 
обществото и при изпълнение на техните задължения. Обсъдени бяха Правилата за работа на 
Групата за подкрепа. Участниците в семинара взеха решение правилата за работа на Групата за 
подкрепа да бъдат преработени, за да може тя да функционира и да взаимодейства ефективно с 
полицията. Членовете на Групата за подкрепа предложиха да оказват съдействие при подбора на 
служители в районите с висок процент на представители на етнически групи. Обсъдени бяха и 
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Стандартите за наблюдение на полицията. Участниците в семинара постигнаха съгласие за 
създаване на Експертна група от девет члена с участие на представители на полицията и Групата 
за подкрепа, която ще подобри Стандартите за наблюдение на полицията. Интерес предизвика 
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.  

С проект “Модел “Успешна полиция Разград” продължи обучението на полицейските 
служители за подобряване на техните умения за междукултурно общуване, груповата динамика и 
способности за оценка. На 20 и 21 юни 2003 г. в почивната база на “Балканфарма” се организира 
Тренинг по проблемите на дискриминацията. Участваха: директорът на РДВР Разград, 
началници на служби в РДВР, редови полицаи, инспектори от Детска педагогическа стая. Те се 
запознаха с поведенчески модели посредством ролеви игри, доближаващи се до реални ситуации 
и споделиха стереотипи, които познават от своята практика, формиращи дискриминационно 
отношение към  представителите на етническите групи. 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 и как те възпрепятстват справедливото и еднакво отношение към 
представителите на етническите общности. Получиха знания за предразсъдъците и 
дискриминацията, за причините за тяхното проявление и как да ги преодоляват.  
 На 23 юни 2003 г. в гр. Цар Калоян организирахме Информационна среща. Участваха 
ръководството на РДВР Разград, кметът на Община Цар Калоян, неговите заместници, кметове на 
населени места в Община Цар Калоян, общински съветници, представители на институции, 
частни предприемачи, религиозни водачи, граждани, членове на Групата за подкрепа на 
полицията, младежи, участвали в семинар “Равната възможност”. 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. Радослав Иванов – директор на РДВР Разград сподели, че е 
доволен от срещата, защото участниците открито говорят за местните проблеми и изразяват 
своята гражданска позиция. Информационната среща приключи успешно: “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. В ход 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 обеща в училищата да се организира 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”, обобщи в края на срещата Георги Милков.  

За Деня на отворените врати и професионалния празник на полицията – 5 юли, екипът на 
проект “Модел Успешна полиция Разград” съдейства за организиране на Регионално състезание 
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по пожарна и аварийна безопасност “Млад огнеборец” в гр. Исперих. Участваха 4 отбора от 
Кубрат, Разград, Исперих и Лозница. Гости на състезанието бяха: майор Николай Николов, 
заместник-директор на Националната служба по пожарна и аварийна безопасност в София, подп. 
Радослав Иванов, директор на РДВР Разград, полк. Боян Великов, началник Регионално звено 
“Пожарна и аварийна безопасност” при РДВР Разград, представители на Община Исперих и 
образователни институции. Центърът на НПО в Разград участва в наградния фонд на 
състезанието. Раздадени бяха материали за проект “Модел Успешна полиция Разград”. 
 Със съдействието на РПУ Разград сътрудникът на проекта посети приемните за 
граждани. Той се срещна с районните инспектори, запозна се с тяхната дейност и проблемите на 
гражданите от 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. По-
голяма част от посетителите на приемната в ж.к. “Орел” са от ромски произход, тъй като района е 
населен предимно с техни представители. Действително и жалбите в квартала са повече, 
отколкото в другите райони на града. Причина за това са ниската степен на образование, 
социалната нестабилност и финансовите проблеми. Районните инспектори споделиха, че голяма 
помощ им оказват знанията, придобити по време на обучителната програма при реализирането на 
проект “Заедно решаваме”. 
 По време на реализиране на проекта бе осъществен мониторинг на местната преса – 
вестниците “Екип 7” и “Гледища”. За всяка статия, свързана с дейността на полицията  се 
попълват карти за мониторинг. Те съдържат информация за вида на информационния източник, 
брой и дата на издаване, площ, жанр и място на материала. Материалите съдържат информация 
за извършени престъпления, разкрити престъпления, дейността на полицията с младите хора по 
превенция на престъпността и употребата на наркотични вещества, срещи на ръководството на 
полицията с граждани, статии с оценка на дейността на полицията. Дейността на местната 
полиция в повечето материали е отразена положително. Екипът на проекта е обработил повече от 
255 материала за дейността на полицията в местната преса.  
 През месец август 2003 г. обществеността в гр. Исперих бе шокирана от бездействието и 
непрофесионалното отношението на местни полицаи. В няколко поредни броя на вестниците 
“Екип 7” и “Гледища”, /бр. 88, 90 и 92 от 2003 г./ бе проследен инцидента със собственика на кафе-
бар “Соли” в гр. Исперих. Той е станал жертва на вандалското отношение над неговата 
собственост и побой над сина му от сина на местен полицай. Пребитото момче, не само че не е 
получило подкрепа от полицейския патрул, но е бил и ударен от него. “Собственикът на 
заведението публично се отказа от българското си гражданство и ще поиска от Посолството на 
САЩ да получи американско. Няколко часа по-късно обяви и “Гражданско неподчинение” и уточни, 
че  спира да плаща данъците си, защото не се чувства защитен от държавата и нейните 
институции”, съобщи вестник “Екип 7”. Официални изявления направиха: директорът на РДВР 
Разград и Министърът на вътрешните работи. Депутатът Никола Николов също настоява случаят 
в Исперих да бъде проверен и оповестен, а виновните да бъдат наказани справедливо. Над 100 
граждани се подписаха в подкрепа на собственика на заведение “Соли”. Във вестник “Гледища” 
жертвата сподели, че “Първи полицаите трябваше да дойдат да се разпишат в подписката, 
защото те са хората, които трябва да се борят срещу престъпността, не да интервюират 
собствениците на заведения”.  
 Проверки по случая бяха назначени от Директора на РДВР Разград - подп. Радослав 
Иванов и лично от генерал Васил Василев. Директорът на РДВР Разград оповести резултатите по 
случая във вестник “Екип 7”: “С изключение на известна доза нетактичност на един униформен 



С подкрепата на Фондация “Отворено общество”, Правна програмa - София  
 

Сдружение "ЦЕНТЪР НА НПО В РАЗГРАД" е регистрирано в Разградски окръжен съд с решение №37/9 април 1997 г., фирмено 
дело 37/1997 г., пререгистрация по ЗЮЛНЦ №37/25 февруари 2002 г. данъчен №1174054483, БУЛСТАТ: Ю 116019267 

Организацията е регистрирана като доставчик на социални услуги с Удостоверение 111/06.11.2003г. 
 

България, Разград 7200, ул. “Княз Борис” 72, пк 237, тел: +359 (84) 661694, факс: +359 (84) 660668 
Електронна поща: bafe@ngo-rz.org 

 

6

служител, всички останали действия на органите на реда в града са били адекватни. Заради 
проявеното нетактично поведение на дежурния полицай, аз разпоредих в рамките на учебната 
година да има занятия-дискусии по проблемите на културното, вежливото, професионално 
отношение към всички граждани, които по някакъв начин и по някакъв повод търсят помощ и 
отношение от органите на МВР”.  
 Назначена е втора проверка по случая от подп. Радослав Иванов, Директор на РДВР 
Разград. След нейното приключване са наказани двама служители. Информацията не е 
обявена в местните информационни средства. Инцидентът за пореден ден доказва, че 
полицейските служители трябва да участват в обучения за повишаване на тяхната 
професионална квалификация. Те трябва бъдат коректни, любезни и да съдействат на 
гражданите, за да могат те да се чувстват сигурни и защитени в собствената си държава.  
 Интернет-страницата на проекта: http://ngo-police.hit.bg бе периодично актуализирана. Тя 
съдържа информация за дейността по проекта 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  
  На 30 юли 2003 г. екипът по проекта се срещна с Рафи Балян – Културен аташе на 
Посолството на САЩ и Изпълнителен директор на Комисия “Демокрация”. Г-н Балян бе запознат с 
дейността по проект “Модел Успешна полиция Разград”, процедурата по набиране на кандидати 
от етническите групи за участие в Подготвителното обучение за кандидатстване за работа в 
полицията, успешното участие на 18 момчета и 2 момичета в семинар “Равната възможност”. Г-н 
Балян бе удовлетворен от партньорството между Центъра на НПО и РДВР Разград.   
 През септември и октомври 2003 г. изпратихме информационен доклад за дейността по 
проекта и постигнатите резултати до повече от 150 ключови фигури в Разград и страната - 
министерства, посолства, неправителствени организации, представители на държавна и местна 
власт, институции, медии. Получихме отговори директорите на Национална служба “Полиция”, 
Национална служба “Пожарна и аварийна безопасност”, Изпълнителения директор на 
Националното сдружение на общините в Република България, Секретаря на Президента на 
Република България, Председателя на Агенцията за закрила на детето, Началникя на 
Жандармерийската част в Разград, от Посолствата на Аржентина, Унгария, Ливан, Американския 
център към Посолството на САЩ, Представителството на Световната банка в България. В 
писмата бе споделен интереса към съвместната ни дейност с полицията, получихме предложения 
за споделяне на нашия опит и сътрудничество за подобряване на възможностите на етническите 
групи за участие във формирането на местната полиция.  
  
 Резултати от реализирането на проект “Модел Успешна полиция Разград”:  

Полицейските служители повишиха своите знания, умения, професионална квалификация 
и междукултурно общуване чрез участие в различни форми на обучение: Тренинг против 
дискриминацията и семинар “Полицията и видимите малцинства”. Използвани бяха 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 определени социални и 
религиозни предразсъдъци, които са в основата на дискриминационното отношение спрямо 
различните етнически общности. Запознаха се със стереотипите, които пораждат 
дискриминационно отношение към етническите малцинства и се научиха как да ги преодоляват 
при изпълнение на професионалните им задължения. Обсъждането и разрешаването на 
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конфликтни ситуации им помогна за преодоляване на трудностите при общуването им с 
различните етнически групи. Участието им в проекта насърчи тяхното конструктивно 
сътрудничество с гражданите. 
  Подобрена е нагласата у местното ръководство на полицията да създава повече 
възможности представители на етническите групи да могат да работят в полицията. Организирана 
бе много успешна среща с 40 младежи, желаещи да работят в системата на 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 
следващия 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. 

Като 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. Активизирано е гражданското участие в малките общини и 
населени места в област Разград. В състава на Групата за подкрепа има нови членове – двама 
участници в Подготвителното обучение за кандидатстване за работа в полицията. 

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 училище се реализира Програма за обучение по 
безопасността и сигурността на учениците. 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.  
  Георги Милков е член на Областната и Общинска комисия за ред и сигурност като 
Председател на Центъра на НПО в Разград. Организацията има дългогодишен опит в укрепване 
капацитета на полицията и усвояването на активни техники за комуникация с гражданите и е 
полезен партньор в работата на комисиите за ред и сигурност.  

На Третата Националната конференция “Полицията в близост до обществото”, 
организирана на 15 декември 2003 г., в София, Георги 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.  

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.  
 



С подкрепата на Фондация “Отворено общество”, Правна програмa - София  
 

Сдружение "ЦЕНТЪР НА НПО В РАЗГРАД" е регистрирано в Разградски окръжен съд с решение №37/9 април 1997 г., фирмено 
дело 37/1997 г., пререгистрация по ЗЮЛНЦ №37/25 февруари 2002 г. данъчен №1174054483, БУЛСТАТ: Ю 116019267 

Организацията е регистрирана като доставчик на социални услуги с Удостоверение 111/06.11.2003г. 
 

България, Разград 7200, ул. “Княз Борис” 72, пк 237, тел: +359 (84) 661694, факс: +359 (84) 660668 
Електронна поща: bafe@ngo-rz.org 
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Изводи: 
- Групата за подкрепа на полицията осигури широка подкрепа на дейността на местната 

полиция и повиши доверието на гражданите към институцията;  
- 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.   

Препоръки: 
- Необходимо е Групата за подкрепа на полицията да бъде активен местен участник при 

реализиране на Стратегията “Полицията в близост до обществото”; 
- Полицията в Разград да подобри механизмите за прозрачност, отчетност и обратна 

връзка с гражданите; 
- 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 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. 

 
Декември 2004г. 
Град Разград 


