
 
ЦЕНТЪР НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗГРАД 

Non-Governmental Organizations Center Razgrad 
 

КРАЕН  ОТЧЕТ 
  

1. Наименование на проекта:  
“МОДЕЛ УСПЕШНА ПОЛИЦИЯ РАЗГРАД – РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВИ ПАРТНЬОРСТВА” 
 

2. Бюджет па проекта: $21913 USD (35004,44 BGN) 
 
3. Описание на резултатите от проекта 
а/. дейности /съгласно одобреното проектно предложение/:; 
- Предварително обучение на представители на етническите малцинства за кандидатстване за работа 
в полицията. 
- Оценка на “Плана за положителни действия на полицията и етническите групи в Разград”.  
- Подготвяне на Система за обществено наблюдение на полицията.  
- Обучение на Комисията по обществен ред и сигурност (КОРС). 
- Кръгла маса “Устойчиви партньорства за развитие на успешни местни политики в подкрепа на 
полицията”. 
- Обучение на Групата за подкрепа на полицията – нова легитимност на Групата. Създаване на местни 
партньорства в подкрепа на местната полиция. 
- Клуб “Млад откривател”. 
- Тренинг за общуване в мултикултурна среда. 
- Семинар за запознаване със същността и техниките на медиацията. 
- Визитни картички за служителите на РДВР и РПУ Разград. Целта на визитните картички е гражданите 
да са добре информирани за служителите в полицията, за своя районен инспектор, да знаят къде да ги 
потърсят и да контактуват с тях. 
- Интернет-страница http://ngo-police.hit.bg. 
- Социологическо проучване. 
- Обществен форум за оценка на партньорството с местната полиция през периода от 1999-2005г.  
- Отчетност - изготвяне на месечни отчети, информационен доклад, краен отчет. 
- Пресконференция за представяне на проекта и добрите практики между местната полиция и Центъра 
на НПО в Разград - в конферентната зала на Община Разград.  
Осъществени непланирани дейности по проекта:
- Проведени срещи за уточняване на взаимодействието с партньорите на проекта – Регионална 
Дирекция на Вътрешните Работи и Общински съвет – Разград.  
- Кръгла маса за представяне на Системата за обществено наблюдение на полицията. 
- Анкета за текущо наблюдение и проучване на общественото мнение за дейността на полицията в 
Разград 
- Работни срещи на Групата за подкрепа на полицията - Анкета за текущо наблюдение и проучване на 
общественото мнение за дейността на полицията в Разград. 
- Среща с патрулните полицаи в Районното полицейско управление в Разград. 
- Изготвяне План за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Разград – 
КОРС. 
- Оценка на Критериите за наблюдение на полицията на членовете на Групата за подкрепа на 
дейността на полицията. 

 С подкрепата на Институт “Отворено общество” София и Канадската Агенция за Международно Развитие 
 

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 

Вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под #20040427010 на 27.04.2004г. 

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 

1

Електронна поща: bafe@ngo-rz.org, www.ngo-police.hit.bg 

http://ngo-police.hit.bg/


- Отпечатана брошура с годишния отчет за 2004г. на РПУ и РДВР. 
- Междинен анализ от първите три месеца за 2005г. и за второ тримесечие на 2005г. за изследване 
публичния образ на полицията в Разград. 
- Пресконференция за представяне на Групата за подкрепа на полицията. 
- Месечен мониторинг на пресата . 
- Работно посещение в Румъния - март 2005г. 
- Получена покана за участие в Регионална конференция в Румъния през месец септември 2005г.- юни 
2005г. 
в/. постигнати резултати: 
Подготвително обучение на представители от етническите малцинства за кандидатстване за работа 
в полицията през месец февруари 2005г. В резултат на обучението петнадесет представители на 
етническите малцинства се запознаха с изискванията за кандидатстване на работа в полицията и 
качествата, които трябва да притежава един полицай. Придобиха знания, умения и подготовка, 
необходими  за кандидатстване за работа в полицията и жандармерията. Придобиха основни 
комуникативни умения и техники за участие в интервюта. Укрепена бе тяхната самоувереност да 
утвърдят своята гражданска позиция, без да губят културната си идентичност. Повишена бе тяхната 
информираност и самочувствие, че са конкурентно- способни заедно с другите кандидати. 
Организираната среща на 26 октомври 2004г. за оценка на “Плана за положителни действия на 
полицията и етническите групи в Разград” и подготвяне на документ с ясно формулирани местни 
политики, отговорности и срокове постигна подобряване взаимодействието на полицията с 
обществеността и етническите групи в Разград .   
Същия ден бе дискутирана и подготвена Система за наблюдение на дейността на полицията. 
Основната цел на Системата е получаване на обективна обратна връзка /коментар/ на полицейската 
статистика /отчети/, както и на цялостната й дейност. Представителите на полицията заявиха 
сериозния си интерес подобна система да бъде разработена, за да служи като граждански коректив на 
тяхната дейност. Постигнатите резултати са: Разработена е Система за обществено наблюдение на 
полицията с широко гражданско участие. Упражняване на граждански контрол и възможност за 
представяне на информация. Поставяне на дейността на полицията, нейната социална и 
правоохранителна функция в центъра на общественото внимание. 
Интерактивно обучение “Институционално укрепване, работа в екип и разработване на План за 
действие” на Комисията за обществен ред и сигурност на 12 и 13 ноември 2004 г. в местността 
“Пчелина” на членовете допринесе за постигане на ефективно и ползотворно взаимодействие между 
членовете на КОРС в подкрепа на Стратегията “Полицията в близост до обществото”. Участниците в 
срещата дискутираха важната обществена роля на КОРС, като единствения местен орган, който 
формира политиките за сигурността и е уникален поради широкото участие на експерти от различни 
институции. Постигнати резултати от проведеното обучение: Установяване на продуктивно 
партньорство между Центъра на НПО в Разград и Комисията за обществен ред и сигурност в подкрепа 
на местната полиция за подобряване на възможностите за осигуряване на обществена безопасност в 
Община Разград. Утвърждаване на КОРС като сериозен публичен фактор за гарантиране на 
обществения ред на територията на община Разград. 
Организираната Кръгла маса “Устойчиви партньорства за развитие на успешни местни политики 
в подкрепа на полицията” през месец октомври 2004г. постигна своята цел за популяризиране на 
дейностите по проекта, постигнатите до момента резултати, привличане на нови партньори и 
разширяване на кръга от участници при реализиране на “Плана за положителни действия на полицията 
и етническите групи в Разград” и Системата за обществено наблюдение на полицията. Утвърждаване 
на публично-частно партньорство в посока наблюдение и подкрепа на полицията. 
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Обучение на Групата за подкрепа на полицията – нова легитимност на Групата през месец октомври 
2004г. Резултати: Създаване на механизми за легитимност на Групата за подкрепа; приемане на 
алтернативни възможности за нейното институционално развитие. Разработен е ефективен механизъм 
от членовете на Групата за подкрепа за взаимодействие с Гражданския съвет за координиране, 
наблюдение и оценка на дейността на местната полиция Укрепване капацитета на Групата за подкрепа 
на полицията като легитимен партньор на полицейските служби. Легитимиране на Групата за подкрепа 
на полицията като равнопоставен участник в процеса на опазване на обществения ред на територията 
на общината. 
В дейностите на Клуб "Млад откривател" участваха над 840 млади хора от шест училища в гр. 
Разград. Всяко училище представи график за участие на учениците в дейностите на Клуба. В резултат 
от дейностите на Клуб “Млад откривател” младите хора получиха полезна информация за отговорната 
професия на полицая, запознаха се с дейността на Детска педагогическа стая, посетиха приемните на 
районните инспектори и се срещнаха с редови полицейски служители, дискутираха проблемите сред 
младите хора – наркотици, насилие, противообществени прояви, получиха визитни картички от 
полицейския служител. Посетиха организирани демонстрации на техника и умения в Службата по 
пожарна и аварийна безопасност, запознаха се с функциите и дейността на различните звена в 
местната полиция, със своите права и задължения, посетиха съдебни дела и се запознаха с дейността 
на съда. Повиши се информираността на учениците за мандата на правозащитните и 
правораздавателни органи. 
Тренинг за общуване в мултикултурна среда - юни 2005г. Двадесет и двама полицейски служители 
се запознаха с различни модели на поведение на етническите групи в област Разград и придобиха 
умения за преодоляване на конфликти сред етническите малцинства и кварталите с висока 
престъпност. Придобиха по-добра комуникативност в условията на мултикултурна среда, знания и 
практически умения за откриване на най-правилната форма на диалог с гражданите. Осъзнаха 
ключовата роля на полицията като обществен гарант на обществения ред, а не само на 
професионален правозащитен орган. Полицията е отворена за партньорства с различни обществени 
структури и осъществяване на публичен диалог. Осъзната е потребността от страна на полицията за 
участие в публично частни партньорства. 
Семинар за запознаване със същността и техниките на медиацията - април 2005г. Полицейските 
служители ежедневно се сблъскват с проблемите на гражданите и познаването на медиацията и 
посредничество като най-развитата форма на извънсъдебно разрешаване на конфликти и спорове 
/високо професионална дейност със социален елемент/ ще помогне при решаването на много 
проблеми на гражданите. Полицейските служители се запознаха с основните принципи на медиацията; 
дейността на помирителните комисии и мястото на полицията при извънсъдебното разрешаване на 
конфликти; медиацията и посредничеството като съвременни форми за извънсъдебно разрешаване 
спорове. 
Отпечатани са визитни картички на районни инспектори в тираж 13000 броя. Визитките се връчиха на 
служителите на полицията на официална церемония. На лицевата страна на визитната картичка е 
снимката на полицейския служител, трите имена, адреса и телефона, на който може да бъде потърсен 
при необходимост. Чрез тях ще бъде повишена информираността на гражданите за служителите на 
полицията, за конкретния районен инспектор и местонахождението на неговата приемна. 
Всеки месец се актуализира интернет-страницата http://ngo-police.hit.bg на проекта. Включва: История, 
Практики, Проекти, План, Стратегия, Прозрачност, Мрежата, Бюлетин, Връзки и контакти. Интернет-
страницата представя информация за успешно реализираните от началото на 2000 г. проекти с РДВР 
Разград: “Увеличаване на обществената подкрепа за действията на полицията в Разград”, “Заедно 
решаваме”, “Модел Успешна полиция Разград”, както и цялостната дейност по проект “Модел Успешна 
полиция Разград – развитие на устойчиви партньорства”. Тя е важно средство за популяризиране на 
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проекта и предоставя полезна информация за успешното партньорство на Центъра на НПО с РДВР - 
Разград. 
Социологическо проучване през месец септември 2004г. Анкетирани бяха 167 човека на възраст от 
18 до 71 години от град Разград. На основата на проучването екипът на проекта направи оценка на 
нуждите и придоби представа за дейността на местната полиция. Обобщаването на данните от 
анкетните карти бе направено по специална Програма, която обработва отговорите на анкетираните по 
определени признаци. Резултатите от направеното социологическо проучване бяха оповестени 
публично. Повишена достоверност на информацията относно общественото мнение за дейността на 
органите на МВР на територията на община Разград. 
На 8 юли 2005г. бе организиран Обществен форум “Устойчиви партньорства за развитие на 
успешни местни политики в подкрепа на полицията” за оценка на партньорството с местната 
полиция през периода от 1999-2005г. и по повод приключване на проект “Модел Успешна полиция 
Разград – развитие на устойчиви партньорства”. Участниците направиха оценка на резултатите от 
реализираните проекти с РДВР – Разград – взаимодействие и ефективност, постигната обществена 
промяна. Подобрено е взаимодействието на полицията с обществеността и етническите групи. 
Повишено е доверието на представителите на етническите малцинства към местните органи на МВР 
като основен гарант за опазване на обществения ред. Повишена е обществената подкрепа по 
отношение стремежа на полицията за доближаване до общността. Осъзната е потребността от страна 
на полицията за участие в публично частни партньорства. Участниците имаха възможност да 
набележат приоритетни цели и дейности за бъдещи проектни идеи. Изненада за участниците във 
Форума бе Сертификат, изготвен от Центъра на НПО за Регионална дирекция на вътрешните работи - 
Разград, Районно полицейско управление – Разград, Жандармерийска част – Разград и индивидуално 
за всеки служител, Групата за подкрепа на полицията с благодарност за успешното партньорство и 
утвърждаване на новия обществен образ на полицейските служби в област Разград. 
Изготвяните месечни отчети, информационен доклад, публикации и краен отчет на проекта 
предоставят информация и прозрачност на проектните дейности и постигнатите резултати по проекта.   
Пресконференцията на 30 юли 2004г., организирана в конферентната зала на Община Разград. Бяха 
представени проекта и добрите практики между местната полиция и Центъра на НПО в Разград. 
Осигурена е широка публичност на ефекта от установеното публично-частно партньорство. 
Консолидиран широк обществен форум за опазване на обществения ред. 
Постигнати резултати от осъществени непланирани дейности по проекта:
Проведени са около 15 срещи на ръководителят на проекта с директорите на РДВР и РПУ Разград 
за уточняване на взаимодействието с партньорите по проекта – Регионална Дирекция на Вътрешните 
Работи и Общински съвет – Разград. Дискутирано бе мнението на гражданите за дейността на 
полицейските служители. Обсъдени бяха възможностите за взаимни действия за преодоляване на 
бариерите, които възпрепятстват ефективното общуване между полицията и гражданите. Дискутирана 
бе важната роля на неправителствените организации за подготовката на обществото активно да 
подкрепя и съдейства на местната полиция. Коментиран бе неофициален вариант на социологическо 
проучване за полицията, изготвен от членовете на Групата за подкрепа. Повишена е информираността 
на гражданите относно мандата на служителите на РПУ. 
Кръгла маса за представяне на Системата за обществено наблюдение на полицията се проведе 
на 28 октомври 2004г. Организирано бе кратко представяне на всеки от участниците – институция, 
мандат, място в системата за наблюдение на полицията, личен принос /гражданска/ позиция.  
Участниците бяха запознати с дейността на Групата за подкрепа на полицията, “Плана за положителни 
действия на полицията и етническите групи в Разград” и с разработената до момента Система за 
обществено наблюдение на полицията. Приети бяха общи параметри за партниране с Комисията за 
обществен ред и сигурност. Обсъдени бяха механизми за внасяне на предложения за промени в 
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местното законодателство, регулиращо гражданското участие в контрола върху полицията. Повишена 
е информираността относно целите и същността на Системата за обществено наблюдение на 
полицията. 
Текущото наблюдение се провежда всеки месец от януари до юни 2005г. Анкетирани са общо 170 
граждани от гр. Разград. Проучването предостави информация за мнението на граждани от Разград за 
дейността на полицията. Положителните отговори са показателни за добро човешко отношение на 
служителите на полицията към гражданите. Резултатите от обобщението на анкетните карти показват, 
че местните средства за масово осведомяване остават най-популярното информационно средство за 
популяризиране дейността на полицията и предпочитан източник за получаване на информация. 
Мнението на гражданите показва тяхната активна гражданска позиция, те предоставят и конкретни 
препоръки за подобряване работата на полицията. Съгласни са да оказват съдействие и предлагат 
сформиране на групи от доброволци по райони и други форми за сътрудничество. Участниците в 
анкетата смятат, че полицейските служители са достойни за своята професия и вдъхват уважение. 
Уверени са, че те ще им окажат съдействие за разрешаване на свои проблеми. Полицията в Разград се 
ползва с високо обществено доверие. В резултат на проведеното месечно независимо наблюдение на 
дейността на полицията в Разград се постигна поддържане на актуализирана база данни (барометър) 
на общественото мнение. 
Проведени са 9 работни срещи с членове на Групата за подкрепа на полицията. Обсъдена бе 
медийната политика на Групата и механизмите за обратна връзка с полицията. Членовете на Групата 
за подкрепа подпомагат процеса за подобряване взаимодействието на полицията и етническите групи, 
оказват необходимата помощ на гражданите и им дават информация как да разрешат проблемите си. 
По време на реализиране на проекта Групата за подкрепа на полицията консолидирана и 
организационно укрепена. 
Среща с патрулните полицаи в Районното полицейско управление в Разград. Проведената среща със 
служители на РПУ на 11 ноември 2004г. предостави възможност за запознаване с работата на 
патрулните полицаи, къде срещат трудности при взаимодействието им с гражданите. Срещата е 
начало на бъдещ модел на ефективно взаимодействие между полицейските служители и Групата за 
подкрепа. Оказано е положително влияние върху процеса на доближаване на полицията до 
обществото. Повишена е информираността на гражданите относно мандата на служителите на РПУ. 
Изготвеният през месец ноември 2004г План за опазване на обществения ред и сигурността на 
територията на община Разград на Комисията за обществен ред и сигурност мобилизира максимално 
широк обществен ресурс за опазване на обществения ред и сигурността на гражданите на Разград за 
периода 2004-2007г. Повишена е гражданската активност, утвърдена е практика за обединяване на 
широк обществен ресурс около обществено-значима кауза. 
При оценката на Критериите за наблюдение на полицията на членовете на Групата за подкрепа на 
дейността на полицията през месец март 2005г. членовете оценяваха напредъка на полицията по 
шестнадесет критерии, обсъдиха прогреса в публичния образ на полицията в Разград. Те са 
разработени в резултат на широк консултативен процес. Висока е оценката на членовете на Групата за 
подкрепа за дейността на полицейската институция в Разград. Оценката на критериите отразява 
нарастването на възходящия рейтинг на полицията в Разград. Установена е практика за отстояване на 
обществения интерес посредством широк консултативен процес. 
Отпечатана e брошура с годишния отчет за 2004г. на РПУ и РДВР - юни 2005г. Изданието е в малък 
формат, меки корици и е 1500 броя. Книжката е с логото на Центъра на НПО в Разград и съдържа: 
Резюме на проект “Модел Успешна полиция Разград - развитие на устойчиви партньорства”; 
Интернетстраницата на проекта; Резюме на дейността на Центъра на НПО; Отчет-анализ за дейността 
на РДВР-Разград през 2004г. пред обществеността; Отчет-анализ на РПУ Разград за 2004г.; Отчет на 
детска педагогическа стая за 2004г.; Отчет за 2004г. на звено “Дознатели” при РПУ -Разград; Отчет за 
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дейността на Комисията за обществен ред и сигурност към Общински съвет – Разград; Работен план за 
опазване на обществения ред и сигурността на територията на Община Разград; Телефони и адреси 
на РДВР, Горещ телефон, РПУ и КОРС; Стратегия “Полицията в близост до обществото”. Чрез 
брошурата е повишена достъпността до дейността на полицията. Повишена е обществената подкрепа 
по отношение на стремежа на полицията за доближаване да общността 
Междинният анализ от първите три и вторите три месеца на 2005г. за изследване на публичния образ 
на полицията в Разград показва положителна тенденция в отговорите на анкетираните. Нараства 
общественото доверие в полицейската институция. Създадена е междинна база данни, която 
предоставя възможност за вземане на правилни програмно-мениджърски решения и за своевременно 
коригиране на неефективни практики в работата на полицията. 
На 27 януари 2005г. се състоя пресконференция за представяне на Групата за подкрепа на 
полицията. Участниците споделиха, че е важно да се институционализират партньорските 
взаимоотношения между Групата за подкрепа и полицията, идеята е да се развива капацитета на 
Групата като местен партньор за укрепване на обществения ред и сигурност, а сътрудничеството 
между Групата за подкрепа и РДВР да бъде представено на по-широк консултативен процес. Повишена 
е легитимността на Групата за подкрепа, засилен обществен интерес към установеното публично-
частно партньорство. 
Осъществен месечен мониторинг на пресата. Изготвена е информация за медийно представяне и 
популяризиране дейностите на проекта. Осъществено е успешно НПО - медийно партньорство в 
обществен интерес. 
Работно посещение в Румъния - март 2005г. Организираното образователно посещение в Румъния 
14 до 17 март 2005г. на група, водена от Центъра на НПО в Разград, имаше за цел: запознаване с 
успешни практики за партньорство между правителството, полицейските служби, представителите на 
гражданското общество и организации на ромски НПО в Румъния. Участниците имаха възможност да 
се запознаят с успешни практики за партньорство между правителството, полицейските служби, 
представителите на гражданското общество и организации на ромски неправителствени организации в 
Румъния. Установени са международни контакти и възможност за обмен на полезни практики в 
областта на публично-частните партньорства между гражданския сектор и местната полиция. 
През месец юни 2005г. Георги Милков – ръководител на проекта, получи покана за участие в 
Регионална конференция “Полицията и малцинствата” в Румъния през месец септември 2005г. 
Поканата е ново признание за дейността на Центъра на неправителствените организации в Разград за 
подобряване на обществения образ на полицията и развитие на организационния й капацитет. През 
месец май 2004г. Георги Милков участва в семинар за полицията и малцинствата в Румъния, 
организиран от Министерство на администрацията и вътрешните работи, администрацията на Румъния 
и Регионалния център за посредничество и преговори. 
с/. бенефициенти/ползватели: 
1. В проекта участваха около 300 (триста) представители от всички нива в системата на полицията и 
жандармерийска част от Разград и Търговище, Групата за подкрепа на полицията, Комисията за 
обществен ред и сигурност (КОРС), Клуб “Млад откривател” – 884 деца и юноши, представители на 
институции - Отдел за закрила на детето, Регионален Инспекторат по образование, Педагогически 
съветници, Консултативни съвети към Областния управител, неправителствени организации, религиозни 
водачи, журналисти. 
 
4. График на изпълнението на дейностите по проекта: 
а/. коя дейност кога е осъществена - Gant chart, приложение на стр.12
- Предварително обучение на представители на етническите малцинства за кандидатстване за работа 
в полицията - 11-12 февруари 2005г. 
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- Оценка на “Плана за положителни действия на полицията и етническите групи в Разград” - 26 
октомври 2004г. 
- Подготвяне на Система за обществено наблюдение на полицията – 26 октомври 2004г. 
- Обучение на Комисията по обществен ред и сигурност (КОРС) - 12 и 13 ноември 2004 г. 
- Кръгла маса “Устойчиви партньорства за развитие на успешни местни политики в подкрепа на 
полицията” – октомври 2004г. 
- Обучение на Групата за подкрепа на полицията – нова легитимност на Групата. Създаване на  местни 
партньорства в подкрепа на местната полиция - 25 октомври 2004г. 
- Клуб “Млад откривател” – декември 2004г. – април 2005г. 
- Тренинг за общуване в мултикултурна среда – 24-25 юни 2005г. 
- Семинар за запознаване със същността и техниките на медиацията – 25-26 април 2005г. 
- Визитни картички на районните инспектори – октомври 2004г. 
- Интернет страница на проекта - август 2004г. – август 2005г. 
- Социологическо проучване - 15-30 септември 2004г. 
- Обществен форум “Устойчиви партньорства за развитие на успешни местни политики в подкрепа на 
полицията” - 8 юли 2005г. 
- Отчетност – изготвяне на месечни отчети, информационен доклад, краен отчет - юли 2004г. - юли 
2005г. 
- Пресконференция – 30 юли 2004г. 
Осъществени непланирани дейности по проекта:  
- Периодични срещи с партньорите по проекта – юли 2004г. – юли 2005г. 
- Кръгла маса за представяне на Системата за обществено наблюдение на полицията - 28 октомври 
2004г. 
- Анкета за текущо наблюдение и проучване на общественото мнение за дейността на полицията в 
Разград - януари - юни 2005г. 
- Работни срещи на Групата за подкрепа на полицията – януари 2005г. – юли 2005г.   
- Среща с патрулните полицаи в Районното полицейско управление в Разград – 11 ноември 2004г. 
- Изготвяне План за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Разград - 
КОРС - ноември 2004г. 
- Оценка на Критериите за наблюдение на полицията на членовете на Групата за подкрепа на 
дейността на полицията - март 2005г. 
- Отпечатана брошура с годишния отчет за 2004г. на РПУ и РДВР - юни 2005г. 
- Междинен анализ от първите три месеца за 2005г. и за второ тримесечие на 2005г. за изследване 
публичния образ на полицията в Разград. – април 2005г., юли 2005г. 
- Пресконференция за представяне на Групата за подкрепа на полицията - януари 2005г. 
- Месечен мониторинг на пресата – месец юли 2004г. – юли 2005г. 
- Работно посещение в Румъния - март 2005г. 
- Получена покана за участие в Регионална конференция в Румъния през месец септември 2005г.- юни 
2005г. 
 
5. Как смятате проектът е допринесъл за прилагането на модела Полицията в близост до 

обществото? Кои са основните постижения на проекта?” 
Чрез проект “Модел Успешна полиция Разград – развитие на устойчиви партньорства” усилията на 
екипа на проекта и Групата за подкрепа на полицията бяха насочени към установяване на открито, 
продуктивно партньорство на полицията с обществото по осигуряване на обществен ред и сигурност в 
условията на прозрачност и отчетност и при зачитане правата и достойнството на хората; повишаване 
на общественото доверие и подкрепата на гражданите към дейността на органите на реда. Проектът 
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постигна развитие на устойчиви местни партньорства за активно включване на етническите групи при 
разрешаване на проблеми на сигурността и обществения ред в Разград. Определени бяха 
приоритетите на полицейската работа в съответствие с обществените потребности. Нараснала е 
обществената удовлетвореност от дейността на полицията. Преодоляно е значително отчуждението и 
се установиха отношения на партньорство и сътрудничество между полицията и гражданите. 
Организираните Предварително обучение на представители на етническите групи за кандидатстване 
за работа в полицията и обучение на полицията по проблемите на медиацията, като част от процеса на 
взаимодействието й с гражданите и подобряване на сътрудничеството с представителите на 
етническите малцинства. Постигнато е укрепване капацитета на Групата за подкрепа на полицията като 
легитимен партньор на полицейските служби и местните власти за подобряване на обществения ред и 
сигурност. 
Групата за подкрепа на полицията, като източник на информация, формулира алтернативни стратегии 
за решаване на проблемите и сътрудничи за постигане на крайната цел на модела “Полиция в близост 
до обществото”: по-добро качество на живота чрез опазване на обществения ред и сигурност. 
Сериозен напредък на проекта е постигнато сътрудничество между Центъра на НПО, Групата за 
подкрепа на полицията, представители на КОРС, полицията и ангажираните публични институции в 
оценката на “Плана за взаимодействие на полицията и етническите групи в Разград” и разработването 
на Система за обществено наблюдение на полицията. Мобилизирани бяха усилията на всички 
ангажирани страни в проекта активно да работят за опазване на сигурността на гражданите на Разград 
и опазване на обществения ред, повишено е доверието в полицейската институция, подобрен е 
диалога с гражданите и особено с представителите на етническите малцинства. Местната общност 
вече може да разчита да получава от полицията по-висок стандарт на предоставените обществени 
услуги, проявена е гъвкавост и иновативност, както в оперативната, така и в превантивната си дейност. 
Реализирането на дейностите по проекта създаде възможност за разширяване на въздействието и 
мултиплициране на положителния ефект в други полицейски служби и съседни административни 
области – Шумен и Търговище, жандармерийска част в Разград. 
Постигната обществена промяна 
- Повишена обществена подкрепа по отношение на стремежа на полицията за доближаване до 

общността;  
- Осъзната потребност от страна на  полицията за участие в публично-частни партньорства;  
- Консолидиран  широк обществен форум за опазване на обществения ред в община Разград. 
 
6. Как проектът е допринесъл за равенството между половете? Освен обяснение, дайте и 

конкретни примери? 
Успешното реализиране на проект “Модел Успешна полиция Разград – развитие на устойчиви 
партньорства” допринесе за равнопоставеност между половете при организиране на открита публична 
процедура за избор и обсъждане на членовете на Групата за подкрепа. За съхраняване на полезното 
действие на Групата настоящите членове бяха насърчени да кандидатстват отново при публични 
условия. Осемнадесет лица подадоха документи за кандидатстване за членове на Групата. Те 
представиха заявление и автобиография по образец, мотивационно писмо, копие от диплом за 
завършено образование. Екипът на проекта заедно с членове на Управителния съвет на Центъра на 
НПО в Разград организираха събеседване с всеки кандидат с цел да проучат неговата лична 
мотивация за участие в проекта. Попълнени бяха специални анкети. След обработване на събраната 
информация от процедурата по кандидатстване бяха изпратени писма до всички 13 одобрени 
кандидати за членове на Групата за подкрепа. Създадени бяха алтернативни възможности за 
институционално развитие на Групата и нейните процедури. Сформираната Група за подкрепа на 
полицията включва местни граждани с изграден авторитет в обществото. Участват шест жени и седем 
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мъже. Членовете на Групата за подкрепа са лидери и уважавани личности от гр. Разград, с различна 
етническа принадлежност и професионална насоченост.   
В подготовката на Предварителното обучение на представители на етническите групи за 
кандидатстване на работа в полицията бяха насърчени жени да кандидатстват за работа в полицията. 
В обучението участваха 14 мъже и една жена. Организирана бе широка информационна кампания сред 
представители от етническите малцинства, желаещи да работят в системата на полицията. Те бяха 
запознати с основни закони и нормативни актове от българското и международно законодателство, с 
изискванията за кандидатстване за работа в полицията, процедура, етапи. Дефинираха основните 
проблеми (дискриминация, предразсъдъци, стереотипи), които възпрепятстват справедливото 
отношение към представителите на етническите малцинства. По време на обучението бяха приложени 
интерактивни техники, дискусии, интервю, психологически тестове, разиграване на ролеви игри и 
ситуации, близки до работата на полицията, изискващи бърза реакция и съобразителност.   
В процеса на реализиране на дейностите по проекта участваха общо 337 /44.00%/ жени.  
 
7. Публично отразяване на подкрепата за ИОО и CIDA? 
Всеки материал, който се разпространява във връзка с реализирането на дейностите по проекта 
информира, че е с подкрепата на ИОО и CIDA. В Интернет страницата на проекта е представено 
доброто сътрудничество на Центъра на НПО в Разград и ИОО. 

 
8. Финансова картина на проекта: 

а/. Усвоени средства – 35004,44 лева (21913USD) 
в/. Останали, неусвоени средства - няма 
с/. Собствен принос – 3544,42 лв (1044,42 лв финансов принос, 1560 лв нефинансов принос) 
 

ИЗВОДИ: 
Подготвителното обучение на представители на етническите малцинства за кандидатстване за работа 
в полицията постигна изграждане на самочувствие у обучаемите за повишена конкурентноспособност, 
по-широка информираност за процедурите за кандидатстване и критериите за селекция. 
Оценката на Плана за положителни действия на полицията и етническите групи в Разград подобри 
взаимодействието на полицията с обществеността и етническите групи в Разград.  
Подготвената Система за наблюдение на дейността на полицията постави дейността на полицията, 
нейната социална и правоохранителна функция в центъра на общественото внимание. 
Интерактивното обучение “Институционално укрепване, работа в екип и разработване на План за 
действие” допринесе за утвърждаване на КОРС като сериозен публичен фактор за гарантиране на 
обществения ред на територията на община Разград.  
Проведената Кръгла маса “Устойчиви партньорства за развитие на успешни местни политики в 
подкрепа на полицията” постигна утвърждаване на публично-частно партньорство в посока 
наблюдение и подкрепа на полицията. 
Обучението на Групата за подкрепа на полицията допринесе за укрепване капацитета на Групата за 
подкрепа на полицията като легитимен партньор на полицейските служби. Легитимиране на Групата за 
подкрепа на полицията като равнопоставен участник в процеса на опазване на обществения ред на 
територията на общината. 
Дейностите на Клуб “Млад откривател” повишиха информираността на учениците за мандата на 
правозащитните и правораздавателни органи. 
Проведеният Тренинг за общуване в мултикултурна среда допринесе за отваряне на полицията за 
партньорства с различни обществени структури и влизане в публичен диалог. Осъзнаване на 
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ключовата роля на полицията като обществен гарант на обществения ред, а не само на 
професионален правозащитен орган. 
Семинар за запознаване със същността и техниките на медиацията предостави възможност на 
полицейските служители за запознаване с медиацията и посредничество като съвременни форми за 
извънсъдебно разрешаване на спорове. 
Визитните картички на полицейските служители повиши информираността на гражданите за 
служителите в полицията, за конкретния районен инспектор и местонахождението на неговата 
приемна. 
Интернет-страницата е важно средство за популяризиране на проекта и повишена достъпност до 
полезна информация  за заинтересовани граждани и институции. 
На основата на проведеното социологическо проучване е повишена достоверността на информацията 
относно общественото мнение за дейността на органите на МВР на територията на общината. 
 
ПРЕПОРЪКИ: 
Полицията в Разград да има публично достъпна интернет-страница, която да представя актуална 
информация за дейността по опазване на обществения ред и сигурността на гражданите.  
Да се задълбочи двустранния диалог между полиция и граждани; 
Повишаване осведомеността на гражданите за обхвата на мандата (права и задължения) на районни 
инспектори и младши районни инспектори. 
Подробни отчети за дейността на полицията да бъдат обсъждани на обществени форуми; 
Постигане на оптимален баланс между дежурства в приемните и патрулиране сред хората; 
Подобряване на публичния образ на полицая – респект, отношение, поведение в извънработно 
време; 
Пълноценно използване на законовите възможности (максимално оползотворяване на мандата) при 
опазване на обществения ред; 
Особено важно за гражданите е взаимодействие на полицията с обществеността и прозрачност в 
работата. Полицията да разшири връзките с обществеността и да се подобрят контактите с 
гражданите, като се осигури по-широк достъп до информация. 
Подобряване на процедурите и по-качествен подбор на кадри в полицейската система, създаване на 
условия за професионално развитие и редовно обучение на служителите. 
Представителите на полицията да проявяват повече търпимост, толерантност и да се стремят да 
повишат доверието на гражданите към полицейската институция. Взаимодействието между полицаи 
и граждани ще допринесе за подобряване качеството на работата и създаването ефективен диалог 
между тях.   
Полицията да осигурява спокойствие на обикновените граждани като ги защитава от агресивни и 
рекетьорски групи и да търси сътрудничеството на местните общности. 
Да се подобри оперативната дейност на полицейските служители, своевременно да реагират при 
ситуации. Да са дисциплинирани, честни и всеотдайни, повече вяра в собствените си сили. В 
извънработно време служителите да бъдат с прилично поведение.   
Полицията да не допуска случаи на корупция при изпълнение на служебните си задължения. 
Местната полиция да привлича външни експерти за идентифициране нуждите от обучение и 
определяне на необходимите ресурси.  
Периодично да се организиране социологическо проучване на общественото мнение и обработване на 
резултатите чрез групиране на всички отговори и извадки по признаци.  
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График на изпълнението на дейностите по проекта - Gant chart: 
 

Дейност План - месец Изпълнение - месец 
Предварително обучение на представители на 
етническите малцинства за кандидатстване за работа в 
полицията 

Ноември 2004г. 11-12 февруари 2005г. 

Оценка на “Плана за положителни действия на 
полицията и етническите групи в Разград” 

Август 2004г. 26 октомври 2004г. 
 

Подготвяне на Система за обществено наблюдение на 
полицията 

Ноември 2004г. 26 октомври 2004г. 

Обучение на Комисията по обществен ред и сигурност 
(КОРС) 

Октомври 2004г. 12 и 13 ноември 2004 г. 

Кръгла маса “Устойчиви партньорства за развитие на 
успешни местни политики в подкрепа на полицията” 

Декември 2004г. октомври 2004г. 

Обучение на Групата за подкрепа на полицията – нова 
легитимност на Групата. Създаване на  местни 
партньорства в подкрепа на местната полиция 

Септември 2004г. 25 октомври 2004г. 

Клуб “Млад откривател” Август 2004г. - юли 2005г. декември 2004г. – април 2005г. 
Тренинг за общуване в мултикултурна среда Януари 2005г. 24-25 юни 2005г. 
Семинар за запознаване със същността и техниките на 
медиацията 

Февруари 2005г. 25-26 април 2005г. 

Визитни картички на районните инспектори Юли-септември 2004г. Октомври 2004г. 
Интернет страница на проекта Юли 2004г. – май 2005г. август 2004г. – август 2005г. 
Социологическо проучване Август и септември 2004г. 15-30 септември 2004г. 
Обществен форум “Устойчиви партньорства за развитие 
на успешни местни политики в подкрепа на полицията” 

 8 юли 2005г. 

Отчетност – изготвяне на месечни отчети, 
информационен доклад, краен отчет 

Юли 2004г. – август 2005г. Юли 2004г. – юли 2005г. 

Пресконференция Юли 2004г.; юли 2005г. 30 юли 2004г. 
Осъществени непланирани дейности по проекта   
Периодични срещи с партньорите по проекта  юли 2004г. – до месец юли 2005г. 
Кръгла маса за представяне на Системата за обществено 
наблюдение на полицията 

 28 октомври 2004г. 
 

Анкета за текущо наблюдение и проучване на 
общественото мнение за дейността на полицията в 
Разград 

 януари - юни 2005г. 

   
Работни срещи на Групата за подкрепа на полицията  януари 2005г. – юни 2005г.   
Среща с патрулните полицаи в Районното полицейско 
управление в Разград 

 11 ноември 2004г. 

Изготвяне План за опазване на обществения ред и 
сигурността на територията на община Разград - КОРС 

 ноември 2004г. 

Оценка на Критериите за наблюдение на полицията на 
членовете на Групата за подкрепа на дейността на 
полицията 

 март 2005г. 

Отпечатана брошура с годишния отчет за 2004г. на РПУ и 
РДВР 

 Юни 2005г. 

Междинен анализ от първите три месеца за 2005г. и за 
второ тримесечие на 2005г. за изследване публичния 
образ на полицията в Разград. 

 април 2005г., юли 2005г. 

Пресконференция за представяне на Групата за 
подкрепа на полицията 

 27 януари 2005г. 

Месечен мониторинг на пресата  юли 2004г. – месец юли 2005г. 
Работно посещение в Румъния  март 2005г. 
Получена покана за участие в Регионална конференция в 
Румъния през месец септември 2005г.- 

 юни 2005г. 

 
 

 С подкрепата на Институт “Отворено общество” София и Канадската Агенция за Международно Развитие 
 

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 

Вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под #20040427010 на 27.04.2004г. 

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 
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Електронна поща: bafe@ngo-rz.org, www.ngo-police.hit.bg 
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