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Non-Governmental Organizations Center Razgrad 
 

Проект “Граждански послания за равенство” 
Подготвително обучение за кандидати от етническите групи за работа в полицията 

 
ОТЧЕТ ЗА МАРТ 2007г.   

 
 
Основни дейности през месец март 2007г. бяха: Обработване и селекция на подадените 
документи на кандидатите за участие в Подготвителното обучение; Информиране на 
одобрените кандидати с писма; Подготовка на първият обучителен тренинг; 
Актуализиране на Интернет страницата. 
 
В началото на месец март 2007г., беше сформирана комисия в състав: председател Георги 
Милков и членове Красимира Петрова и Марийка Цоневска, която разгледа документите на 
кандидатите от четирите областни града за участие в Подготвително обучение. Комисията 
селектира подадените заявления и направи избор на кандидати за участие в Подготвително 
обучение за работа в полицията. Общо 91 младежи и девойки от областите Разград, Шумен, 
Търговище и Силистра подадоха документи за участие в Подготвителното обучение, за 
Разград – 33, Силистра – 10, Търговище – 17 и Шумен – 31. С протокол от 8 март 2007г. 
комисията допусна до участие – 43 кандидати, не са допуснати - 48.  
По области одобрените кандидати са: Разград – 17, Силистра – 4, Търговище – 10 и Шумен – 
12. Неодобрените кандидати по градове са Разград – 16, Силистра – 6, Търговище – 7 и 
Шумен – 18.  
Критериите за подбор на документите бяха: образование, среден успех, възраст, пол, за 
младежите – да са обслужили военна служба, географски баланс, мотивация и интереси.  
Екипът на проекта подготви подробна статистика на подадените документи.  
По полов признак за участие в подготвителното обучение са кандидатствали: от област 
Разград – 10 девойки и 23 младежи, от област Силистра – 10 младежи, от Търговище – 5 
девойки и 12 младежи и от област Шумен – 10 девойки и 21 младежи.  
По възраст кандидатите (25 девойки и 66 младежи) са разпределени в няколко групи: от 19 
до 20 г.- 5 девойки и 12 младежи, от 19 до 20 г.- 5 девойки и 12 младежи, от 21 до 25 г.- 9 
девойки и 12 младежи, от 26 до 30 г.- 3 девойки и 9 младежи, от 31 до 35 г.- 3 девойки и 9 
младежи, от 36 до 45 г.- 4 младежи.   
По образование кандидатите са разпределени в групите: със средно образование – 13 
девойки и 54 младежи и с висше образование - 12 девойки и 12 младежи.  
Екипът на проекта подготви статистика и за специалността, който притежават кандидатите:  
Българска филология – 1 девойка, Начална училищна педагогика и чужд език – 1 девойка, 
Физика и математика – 1 мъж, Бълг език и история – 1 девойка, Математика – 1 мъж, 
Социална педагогика – 2 девойки и 1 мъж, Социални дейности – 2 мъже, Технология на 
храните – 1 жена, Стопанско управление – 1 жена, Биотехника – 1 жена, Живопис – 1 мъж, 
Международни отношения – 1 жена, Електроенергетика и електрообзавеждане – 1 мъж, 
Финанси – 1 жена,  Зъботехника – 1 мъж, Инженер – 1 мъж, Аграрна икономика – 1 мъж, 
Информатика – 1 мъж, Компютърни системи и технологии – 1 жена, Акушерство – 1 жена.  
Средният успех на момичетата, кандидатствали за участие в Подготвителното обучение за 
работа в полицията е 4.66. С успех над 5.50 са подали заявления 4 момичета. 
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Средният успех на младежите е 4.16. С успех над 5.50 е подал заявление 1 младеж. По групи: 
Между “Задоволителен” и “Добър” – 2 девойки и 19 младежи, между “Добър” и “Много 
добър” – 12 девойки и 34 младежи, между “Много добър” и “Отличен” – 9 девойки и 6 
младежи.  
До всички одобрени и неодобрени кандидати от четирите областни града са изпратени 
уведомителни писма. В тях екипът на проекта ги информира за общия брой на подадените 
документи, колко одобрени и колко не.  
Одобрените кандидати ще бъдат информирани допълнително за датата на първият тренинг, 
за мястото, за програмата и продължителността на тренинга. На всеки участник ще 
предложим да сключи споразумение с Центъра на НПО в Разград за участие в обучителната 
програма.  
От одобрените 43 кандидати, участие в Подготвителното обучение са потвърдили 37 
кандидати.  
През месец март 2007г. започна организационната и техническа подготовка на първия 
тренинг от Подготвителното обучение. Той ще бъде на 13 и 14 април 2007г. в местността 
«Пчелина» край Разград. Подготвят се работните материали, работните сесии, подбират се 
подходящи методи за работа, които ще бъдат използвани в обучителния тренинг.  
Подготвено е съобщение за медиите, което ще бъде изпратено до местните медии от 
областите Разград, Шумен, Силистра и Търговище с информация за процеса на реализиране 
на проекта – Информационната кампания в населените места в четирите области, брой и 
профил на участниците, процедурата по приемане на документите на кандидатите и 
подробна статистика по градове, пол, възраст, образование, географско положение.   

Актуализирана е интернет-страницата на проекта. 
 
Непредвидени дейности: 
- На 19 март 2007г., Мюмюн Хюсеин, секретар на сдружение “ЕВЕТ” – Разград се 

интересува от причините за кандидат от Разград, който не е одобрен за участие в 
подготвителното обучение. Екипът на проекта обясни подробно критериите за подбор на 
кандидатите. 

 
Медийно участие: 
- в-к "Дневен труд", бр. 59/01.3.2007г. "Обучават роми за работа в полицията". 
 
Напредък по постигане на целите: 
- В резултат на широката медийна и информационна кампания 91 младежи и девойки от 

областите Разград, Шумен, Търговище и Силистра подадоха документи за участие в 
Подготвителното обучение; 

- След прецизна селекция, по определени критерии комисия одобри общо 43 кандидати за 
участие в Подготвителното обучение: Разград – 17, Силистра – 4, Търговище – 10 и 
Шумен – 12; 

- Много силни кандидатури от четирите областни центъра са избрани за участие в 
Подготвителното обучение;   

- От подадените документи комисията установи много силна мотивацията на кандидатите 
участие в подготвителното обучение за успешно кандидатстване за работа в полицията;  

- Одобрените кандидати проявяват сериозен интерес към обучението и техните очаквания 
са много високи.  
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