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 Уважаеми колеги, 

На 5 и 6 декември 2003 г. в комплекс “Балканфарма” в местността 
”Пчелина” бе организиран семинар “Полицията и видимите малцинства”, част от 
проект “Модел Успешна полиция Разград”. В обучението участваха Директорът на 
РДВР Разград, полицейски служители от районните управления в област Разград, 
членове на Групата за подкрепа на полицията.   

Във втората сесия на семинара бяха представени и обсъдени Правилата за 
работа на Групата за подкрепа и Стандартите за наблюдение на дейността на 
полицията.  

Представителите на полицията направиха предложения за промени в 
Правилата с цел по-голяма ефективност на Групата за подкрепа: 

1. Групата за подкрепа да има критерий за избор, структура, устав, 
принципи за взаимодействие с полицията, начини за вземането на 
решения и отговорности; 

2. Правилата за работа да бъдат конкретизирани и по какъв начин 
Групата ще подкрепя полицията. Да се изработи Етичен кодекс; 

3. Да се определят механизмите за контрол на дейността на Групата за 
подкрепа. 

Представителите на полицията по принцип приеха Стандартите за 
наблюдение и предложиха да бъдат преработени. Документът да се изготви от 
Експертна група, с ясна цел, задачи и план за действие. Споделени бяха 
забележки по няколко точки:  

1. Стандартите да бъдат преработени така, че с действията си 
Групата за подкрепа да не нарушава правата на гражданите – т. 3; 

2. Да се подобрят и конкретизират текстовете, за да дават точна 
информация, която да бъде измерима – т.9;  

3. Да не се припокриват функциите на Групата за подкрепа с функциите 
на Местните комисии за обществен ред и сигурност и Детска 
педагогическа стая -  т. 6 и т. 7; 

4. Не би трябвало да се дават оценки за професионализма на полицията 
от непрофесионалисти – т.6. 

 



Очакваме Вашите предложения, препоръки и допълнения 
по Стандартите за наблюдение до 10 февруари 2004г, 
вторник, за да можем в най-скоро време да предоставим на 
ръководството на РДВР общоприемлив вариант.  

Пишете ни на е-mail адрес: bafe@ngo-rz.org или лично посетите 
офиса: гр. Разград, ул. “Княз Борис” № 72, п.к. 237. 

 
Приложение: Стандарти за наблюдение на дейността на полицията. 
 
 
 
29 януари 2004 г.     
гр. Разград        
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