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Проект “Модел Успешна полиция Разград – развитие на устойчиви партньорства” е 
съвместна инициатива на Центъра на НПО, РДВР Разград и Общински съвет Разград 

 
 

Обработка на анкетни карти от проведено проучване на 
общественото мнение 

 
Сондажите са средство, чрез което могат да се чуят гласовете на обикновените 

граждани, начин за проследяване на непрестанното движение на общественото мнение. 
Общественото мнение е социален и динамичен процес в постоянна промяна, непрекъснато 
променящо насоката и характеристиките си. 

От 15 до 30 септември 2004 г. Центърът на НПО – гр. Разград проведе 
социологическо проучване за изследване на общественото мнение за дейността на полицията 
по проект “Модел успешна полиция Разград – развитие на устойчиви партньорства”. 
Попълнените анкетни карти са 167 на брой. 

Анкетиращите бяха: младежи от Театрална трупа “Арлекин”, доброволците на 
“Младежки форум 2001” – на местата, където се наблюдават най-многолюдните потоци от 
граждани; екипа на офиса – в района, в който живеят. Бяха обособени шест “гнезда” в града, 
където да се проведе проучването на общественото мнение: ж.к. “Орел”, Южен булевард, 
Водна централа, Център, Района на високите блокове и Района около офиса. 

Програмата за обработване на резултатите предвижда съхранение на анкетните карти, 
обобщаване на анкетните карти – групиране на всички отговори на въпросите и извадки по 
признаци. 

Първият въпрос от анкетата “Информирани ли сте за дейността на местната 
полиция?” засяга информираността на гражданите за дейността на местната полиция. С “да” 
са отговорили 106 човека, с “не” – 51, не са отговорили 7 човека. 
Първоначално информация за дейността на полицията гражданите са получили от: 
- радио – 30 отговора  
- телевизия – 76 отговора  
- вестници – 55 отговора  
- личен разговор със служител на полицията – 22 отговора  
- интернет страницата на полицията – 8 отговора 
- други / от приятели, в училище, от Центъра на НПО/ - 35 отговора  
 Големият процент граждани, които са информирани за дейността на полицията, 
говори за доброто съдействие между медии и местни полиция.  

Някои от анкетираните са дали повече от един отговор, тъй като източниците за 
информация за дейността на полицията не е само един - 81 отговора. 
В бъдеще гражданите желаят да получават информация за дейността на полицията от: 

- радио – 27 отговора 
- телевизия – 61 отговора 
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-  вестници – 37 отговора 
- личен разговор със служител на полицията – 27 отговора 
- интернет-страницата на полицията – 29 отговора 
- други – 20 
- не отговорили – 32 

Има 66 отговорили с повече от един отговора граждани. 
На втори въпрос: “Лесно ли се намира информация за полицията и нейните 

услуги?” 67 от гражданите са на мнение, че трудно намират информация, с “да” отговарят 45 
човека, с “не зная” – 55. 
Явно гражданите изискват информация и не знаят къде да я получат в достъпен вид. Това 
говори, че имат желание за участие в обществения живот, част от който е спазване на 
обществения ред. Все пак се наблюдава и голям процент от граждани, които нехаят или имат 
безразлично отношение към проблема.  

На въпроса  “Използвали ли сте услугите на полицията?” с “да” отговарят 52 
човека, с “не” – 111 човека, не са отговорили – 4. 

Високият процент хора, които не са търсили съдействие може да се тълкува като 
добре свършена работа на полицията в града, която следи за спазване обществения ред и за 
намаляване на престъпността. 

В отговорите на въпроса “Полицейските служители са вежливи с гражданите?” 
преобладаващо мнение е, че полицейските служители са вежливи с гражданите – с “да” са 
отговорили 107 човека, с “не” – 52, не отговорили – 8. 

Резултатът сам по себе си говори за добро човешко отношение на служителите на 
полицията към цивилното население. Това улеснява работата на институцията, тъй като 
гражданите се отварят за съдействие, след като с тях е подходено внимателно. 

Петият въпрос “Обстановка, в която се предоставят услугите” е провокирал следните 
отговори у гражданите: 

- достъпът до сградата е лесен – с “да” са отговорили 72 човека, с “не” – 31, “не зная” – 
56, не отговорили – 8 

- работното време за прием на гражданите е удобно – с “да” отговарят 59 човека, с “не” 
– 25, не зная – 69 и не са отговорили 14. 

- обстановката в приемните за граждани предразполага за свободен разговор със 
служителите – с “да” отговарят 43 човека, с “не” – 27, “не зная” – 81, не отговорили – 
16 
Гражданите, на които все пак се е  наложило да търсят съдействие успяват да намерят 

лесен достъп. Тук отново се наблюдава и големия процент, от граждани които не са 
имали повод за достъп в сградите на полицията и нямат мнение. 
На шестият въпрос “Доволни ли сте от работата на полицията” с “да” отговарят 60 

човека, с “не” – 35, “не мога да отговоря” – 67, не са отговорили 5. 
Процентите отново са в едно и също съотношение – тези, които са търсили помощ от 

полицията са доволни, по-голям прозцент от недоволните са тези, които не са имали 
взаимодействие със служители на полицията. 

На въпроса “Имат ли гражданите доверие в полицейската институция?” 64 човека 
отговарят с “да”, с “не” – 35, не могат да отговорят – 59, не са отговорили – 4. 

Доверието към пазителите на реда е в добро съотношение спрямо процента на 
“недоверчивите” граждани. Все пак в обществото се наблюдава покачване на доверието към 
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тази институция спрямо същото в предишни години. Това се дължи на промените като цяло в 
обществото и това е един от пътищата към демокрацията. 

“Познават ли районния инспектор в своя квартал?” с “да” отговарят 62 човека, с “не” 
– 103, не отговорили – 2. 

Интересни са препоръките, които гражданите предлагат за подобряване дейността и 
публичността на местната полиция: 

1. Да бъдат по-бързи при ситуациите  
2. Повече лични срещи на полицейските служители с гражданите 
3. Да бъда по-загрижени в обществото 
4. По-голяма публичност 
5. Да се обучат служителите на МВР – обслужване на гражданите, правилно и грамотно 

съставяне на актове 
6. Да не бъдат груби 
7. Внимание в отношението към гражданите 
8. Културно обслужване 
9. Бърза процедура 
10. Да се отделя повече внимание на борбата с престъпността и корупцията 
11. Да не застават зад длъжността в цивилния живот 
12. Да не допускат дискриминация 
13. В системата да работят по-специализирани и отзивчиви хора 
14. Интелект 
15. Съвестно изпълнение на задълженията 
16. Завишаване изискванията към служителите 
17. Да не са корумпирани 
18. Да бъдат по-експедитивни 
19. Да са по-близо до хората 
20. Да се дава по-малко информация на медиите 
21. По-голяма експедитивност в работата на патрулите на дежурство 
22. Да са по-вежливи и услужливи 
23. Активно присъствие 
24. Периодично тестване на психо-физическите възможности на служителите 
25. Да сондират мнението на гражданите по актуални въпроси 
26. Да са спокойни и да им се има доверие 
27. Коректност към обществото 
28. Да търсят съдействие от от гражданите 
29. Повече гласност 
30. Да работят по-усърдно 
31. Да се грижат за обществения ред 
32. Лоялност към гражданите и да се грижат за тяхното спокойствие 

За подобряване на обслужването гражданите отговарят по следния начин: 
Да се подобри:  

- достъпът до информация – 43 отговора 
- количеството на предоставената информация  - 44 отговора 
- качеството на предоставената информация – 51 отговора 
- отношението на служителите към клиента – 61 отговора 
- знанията и уменията на служителите – 57 отговора 
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- обстановката, в която се предоставят услугите – 44 отговора 
- други: ефективността на услугите; насоката в която работят – 8 отговора 
- не посочили нито един аспект – 13 отговора 
Забележките на анкетираните са основно към отношение – “полицай – гражданин”, 
качество на услуга /бързина на разкриване на престъплание/, знания и умения /съмнение 
в ерудираността на служителите/.  

Забележка: 13 граждани са дали повече от един отговор. 
Въпросът “Бихте ли участвали доброволно в дейността на полицията и по какъв 

начин” е интересен. Гражданите биха участвали в дейността на полицията. С “да” отговарят 
63 човека, с “не” 40, колебаят се – 59, не са отговорили 5 човека. 

Гражданите “плахо” биха се включили да участват в дейността на полицията, 
повечето се колебаят или притесняват. Полицията като институция всява респект, който е 
трансформиран в неоснован страх у повечето граждани. Задача на полицията е да премахне 
този страх и да разчупи бариерите, които пречат на тясното сътрудничество между двете 
страни. 
Мотивите на гражданите за доброволно участие в дейността на полицията са: 

1. съдействие, ако ме помолят 
2. съвместни проекти на полицията с “Младежки форум 2001” 
3. социални анкети за дейността им 
4. като сътрудник, участник в Граждански инициативен комитет 
5. съвместни дейности с неправителствени организации 
6. с подкрепа 
7. опазване на обществения ред 
8. като им помагам, когато има нужда 
Не се наблюдава силна мотивация за съдействие на анкетираните, което е свързано с 

незнаие за начините на взаимодействмие между двете страни. 
Дванадесети въпрос е свързан с данни за самите анкетирани: 
-мъже – 68; жени – 99 
- възраст: 
18 - 21 год. – 31;  
22 - 25 год. – 4;  
26 - 28 год. – 13; 
29 - 30 год. – 17;  
31 - 35 год. – 25;  
36 - 40 год. – 18;  
41 - 45 год. – 20;  
46 - 50 год. – 21;  
51 - 55 год. – 8;  
56 - 64 год. – 9;  
66 - 71 год. – 2;  
Не посочили 3 

Между 25 и 50- годишните попаднали в сондажа се наблюдава най-голямя активност. 
Това са гражданите, които са най-заинтересовани от проблемите на полицията и 
престъпността. Те са и най-честите жертви на престъпления.  
- образование: основно – 17 човека, средно – 102 човека, полувисше – 3, висше – 41, не 
посочили – 4 
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 Процентът на образованите граждани, които се интересуват от въпросите на 
полицията като партьор на обикновения човек е голям.  
- народност: българи – 129, роми – 10, турци – 19, не посочили – 9 
 Анкетирани са предимно българи, тъй като анкетите са правени със случайни 
граждани по улиците на града. Не може да се съди от това изследване дали етническата 
принадлежност определя отношението към полицейската работа в града. 

Допитването показа, че хората проявяват интерес към дейността на полицията, 
информирани са за дейността на полицията, имат достатъчно отговорно отношение и 
доверие към полицейската институция и предоставят мнения и препоръки за подобряване 
дейността на и публичността на местната полиция. Ще участват доброволно в работата на 
полицията със съдействие, съвместни проекти, социални анкети, като сътрудници при 
опазване на обществения ред. Жителите на града се нуждаят от добра обратна връзка, 
внимателен подход към проблемите им, търпимост, толерантност и спечелване на доверието 
им. Това трябва да стане само при силно желание на полицейските служители, които има 
върху какво още да работят в това отношение. “Сприятеляването” на полицай с гражданин 
може да донесе до много позитивно отношение и подобряване на качеството на работа.  

Създаде се и възможност за популяризиране на проект “Модел Успешна полиция 
Разград – развитие на устойчиви партньорства” на Центъра на НПО – гр. Разград. Самата 
анкета събуди интерес у граждани, които досега не са мислили, че могат да помогнат като 
жители на града в работата на полицията тук. Естеството на проекта е по-различно от 
“официалните” отношения които гражданите срещат при посещения или разговори с 
полицаи. Това кара хората, да се отпуснат и да споделят по-смело мненията си, които са от 
особена важност за бъдещата работа на институцията. Някои от гражданите са посочили, че 
ще участват доброволно в работата на полицията в съвместни проекти с неправителствени 
организации. 

Полицаят е човек с висок морал и етика, смело и професионално отношение към 
длъжността и разбиране към чисто човешките проблеми на хората. Това очакват гражданите 
и това трябва да получат като отношение. 
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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 


