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

 
 

 
Цел на проекта: 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”. 

Задачи:  

- Осъществяване на Плана за положителни действия на полицията и етническите групи като 
система от общоприети дейности за подобряване взаимодействието между полицията и 
представители на етническите общности. Активизиране на гражданското участие в малките 
общини и населени места в област Разград. 

- Засилване участието на етническите общности в процеса на осъществяване на реформа в 
полицията. 

- Повишаване на професионалната квалификация на полицейските служители чрез различни 
форми на обучение. 

- Запознаване обществеността с модерни практики за работа на полицията с представителите 
на етническите групи. 

 

Дейности: Продължава дейността на Групата за подкрепа на полицията, Мултикултурна 
седмица и Ден на отворените врати в три общини, повишаване квалификацията на полицейските 
служители чрез специални програми за обучение – тренинг против дискриминацията и 
“Поведенческо обучение”, семинар “Полицията и видимите малцинства”, тренинг “Привличане на 
обществеността и граждански каузи”, Подготвително обучение за представителите от етническите 
групи: семинар “Равната възможност”, Фокус-групи, Наблюдение работата на полицията по 
изготвени стандарти, посещения на приемни на районния инспектор, информационни срещи с 
ръководни служители в полицията и лидери на малцинства, Клуб “Млад приятел на полицията”, 
Обществен Форум, информационни срещи “Полицейски дебати”, “Довереници” и “Ключов 
свидетел”, мониторинг върху пресата, телевизионни предавания, публикации, пресконференции, 
проучване на общественото мнение, актуализиране на Уеб-страницата, избиране на Полицай на 
годината. 
 

Населено място за осъществяване на проекта: Област Разград 
 

Продължителност: декември 2002 г. – март 2004 г. 
 

Ръководител на проекта: Георги Милков 
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