
ЦЕНТЪР НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗГРАД 

          Non-Governmental Organizations Center Razgrad 
 

Посещение и изследване на добри практики в Румъния в областта на 
полицейската дейност в райони с преобладаващо малцинствено население 

 

Образователно посещение в Румъния – 14-17 март 2005г. 
 

Със съдействието на Regional Facilitation and Negotiation Centre – Romania 

 
Цел: Запознаване с успешните практики за партньорство между правителството, полицеските 
служби, представителите на гражданското общество и организации на ромите (НПО) в 
Румъния. 
Участници: 12 човека – Директор на Правна програма на Институт “Отворено общество” (1), 
граждански активисти, представители на НПО на роми, журналисти (5), висши представители 
на МВР – членове на Работната група “Полицията в близост до обществото” (3), директори на 
РДВР в Разград, Търговище и Видин (3). 
Обосновка: През последните години в Румъния се извършва интензивна реформа на 
полицейската дейност. От 2003г. се осъществява мащабен двегодишен проект в изпълнение на 
Националната стратегия за интерграция на ромите, приета от Правителството. Същевременно 
от 2002г. в Министерството на вътрешните работи, Национална служба “Полиция”, в България 
се реализира Стратегията “Полицията в близост до обществото”, одобрена със заповед на 
министъра. През 2000г. бе приета Национална програма за интерграция на ромите. 

В рамките на проекта в началото на месец май 2004г. в Букурещ бе организиран семинар и бе 
създадена регионална мрежа Policing Minorities: http://pm.regionalnet.org. В мрежата участват 
седем държави от Централна и Югоизточна Европа, които имат опит в работа с етническите 
малцинства и полицията. От България участва  Сдружение “Център на НПО в Разград”: 
http://ngo-rz.hit.bg. 

Проектът “Човешки права и управление на конфликти за роми, които са полицаи-посредници в 
полицията в Румъния” се осъществява от Danish Centre for Conflict Resolution - Denmark и 
партньори: Regional Facilitation and Negotiation Centre - Romania, Danish Institute for Human 
Rights - Denmark, Romani Criss, Roma Center for Social Intervention and Studies – Romania and the 
Ministry of Administration and Interior – Romania. Проектът се финансира от The Danish 
Secretariat for Peace and Stability Fund (FRESTA), Ministry of Foreign Affairs. 

Целта на проекта е да се повиши качеството на живот на ромите в Румъния като се намали 
броят на нарушенията на човешки права, особено от страна на полицията. 

В рамките на проекта се организират тренинги на полицаи във всички 41 административни 
области. Всеки местен полицейски департамент изготвя план за действие за своята ежедневна 
дейност във връзка с Националната стратегия за интерграция на ромите. Планът за действие се 
осъществява и наблюдава в рамките на проекта. Планът включва местно застъпничество пред 
местните обществени инстутуции като болници, съдилища, училища, обществен транспорт, 
където ромите обичайно получават дискриминационно обслужване. 

Целта е да се установят практики, които могат да бъдат ползвани като примерни и в други 
страни от региона с етнически роми. 

  С подкрепата на Институт “Отворено общество” София 
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