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Проект “Граждански послания за равенство” 

Подготвително обучение за кандидати от етническите групи за работа в полицията 
 
 

ОТЧЕТ ЗА МАЙ-ЮНИ 2007г.   
 
Основни дейности през периода бяха: Организиране на Втори тренинг от 
Подготвителното обучение; Организиране на Трети тренинг от Подготвителното 
обучение; Съобщение до медиите; Информационни дискусии; Актуализиране на 
Интернет страницата. 
 
През месец май и юни 2007г. бяха организирани два обучителни тренинга от 
Подготвителното обучение за кандидати от различни етнически групи за работа в полицията. 
Предварително бяха определени датите на тренинга, избор на обучител, подготовка на 
работните и информационни материали, изготвяне на карти за теоретична и практическа 
оценка, изготвяне на сертификати за участниците, уведомяване на всички кандидати по 
телефона за датата, мястото, програмата и продължителността на обучението. До местните 
печатни и електронни медии бяха изпратени съобщения за пресата, с информация за целите, 
задачите и очакваните резултати от Подготвителното обучение.   
 
На 11 и 12 май 2007г. в гр. Разград, хотел “БИОВЕТ”, в местността Пчелина, се проведе 
Втори обучителен тренинг по проект “Граждански послания за равенство”. Целта на 
тренинга е придобиване на теоретични знания за дискриминацията. Дискриминацията на 
работното място – анализ на трудностите при въвеждането и реализацията на съвременна 
антидискриминативна политика в полицията. Запознаване с българското законодателство – 
Конституция на Република България и Закона за защита от дискриминация. Общият брой на 
участниците бе 34. Двадесет и седем са представители на етническите групи от областите 
Разград, Силистра, Търговище и Шумен. Служители от РПУ Разград – Шермин Хюсеин, 
Ахмед Ибрям, Пламена Бобева, Валентин Стоянов, екип на проекта - 2, обучител – Йорданка 
Бекирска – София. Профил на участниците в обучението: Пол: 15 жени, 12 мъже. 
Демографска характеристика: от област Разград – 11 /жени – 9, мъже – 2/, Силистра – 3 
/мъже/, Търговище – 7 /жени – 1, мъже – 6/, Шумен – 6 /жени – 5, мъже – 1/. Възраст: от 19 
до25 години – 9 жени, 3 мъже; от 26 до30 години – 6 жени, 4 мъже; от 31-35 г. – 5 мъже. 
Етническа принадлежност – българи – 1 /жена/, турци – 17 /10 жени, 7 мъже/, роми – 5 /жени 
3, мъже 2 /, помаци – 3 /мъже/, българо/турска – 1 жена. Образование: средно - 7 жени, 10 
мъже; висше – 8 жени, 2 мъже. 
Обучители бяха Йорданка Бекирска – юрист в Български Хелзинкски комитет Русе; Георги 
Милков – Център НПО в Разград.  
Участниците в обучението получиха знания и умения за: 

1

Дискриминацията като явление и видовете дискриминация, как да я разпознават 
Систематизиране, класифициране, последици и развитие на предразсъдъците. Да придобият 
умения за намиране на отговори на следните въпроси: Как се чувства жертвата на 
дискриминация? Какво може да се направи срещу това? Анализ на конфликтите между 
полицейските служители и представители на етнически групи. Запознаване се с българското 

С подкрепата на Посолството на Кралство Холандия, Програма МАТРА/КАП 

Сдружение "ЦЕНТЪР НА НПО В РАЗГРАД" е регистрирано в съответствие с ЗЮЛНЦ, решение  по ф.д. №37/1997 г. на РОС 
ИН: Ю 116019267, жк. “Освобождение” 34, пк 237, Разград 7200, България 

Тел./Факс:: (+359 84) 661694, Е-mail: bafe@ngo-rz.org, web page: http://ngo-rz.hit.bg 



 
законодателство – Конституция на Република България, Закон за защита срещу домашно 
насилие и Закон за защита от дискриминацията. По-добро познаване и разбиране на 
условията за живот, положението на етническите групи и междуетническите 
взаимоотношения. Да познават европейските стандарти и изисквания за работата в 
полицията. Придобиха практически умения за решаване на конфликти и спорове, свързани с 
прояви на дискриминация на работно място и извън него. Екипно взаимодействие за 
преодоляване на вътрешно-организационните и личностни проблеми по прилагането на 
антидискриминативната политика и практика в работата на полицията. Служители на РПУ 
запознаха младежите с процедурата за кандидатстване за работа в полицията – 
психологически тестове, примерни въпроси, събеседване. Установяване на диалог с 
представители на други култури като възможност за личностно и социално развитие. 
Получиха полезна информация за положението на етническите групи в България – доклади, 
разговори за външната политика и международното право, усет към културно обусловеното 
поведение и мислене. Запознаване с Годишен доклад за състоянието на човешките права на 
Държавния департамент на САЩ, Доклада на Хелзинкския комитет в България, информация 
от Националния съвет по етнически и демографски въпроси. Участниците разработиха и 
решаваха казуси за всяка от формите на дискриминация, попълниха входящ и изходящ 
въпросник. Участваха в “тестинг” – целенасочено създаване на ситуация на дискриминация. 
Научиха за съществуването на Комисия за защита от дискриминация – състав, дейност, 
процедура за подаване на жалби, координати.  
Всеки сподели събития и случки, в които те или свои близки са били подложени на 
дискриминативно отношение от страна на граждани и институции. 
 
На 15 и 16 юни 2006г. в гр. Разград, хотел “БИОВЕТ”, местността Пчелина, се проведе 
Трети обучителен тренинг по проект “Граждански послания за равенство”. Основна цел на 
тренинга е Мотивиране на младежи и девойки от етническите групи да кандидатстват 
успешно в полицията чрез повишаване на тяхната конкурентноспособност; Укрепване на 
самоувереността и мотивацията на участниците в обучението да се представят добре по 
време на предварително интервю за постъпване на работа.  
Общият брой на участниците е 34. Двадесет и шест са представители на етническите 
малцинства от областите Разград, Силистра, Търговище и Шумен. Служители от РПУ 
Разград – Шермин Хюсеин, Божидар Божков, Николай Божков, Диян Игнатов, екип на 
проекта - 3, обучител – Николай Илчев – София. Журналисти от Телевизия Лудогорие. 
Профил на участниците в обучението: Демографска характеристика: от област Разград – 8 
/жени – 5, мъже – 3/, Силистра – 4 /мъже/, Търговище – 7 /жени – 1, мъже – 6/, Шумен – 7 
/жени/. Пол: 13 жени, 13 мъже. Възраст: от 19 до 25 години – 7 жени, 3 мъже; от 26 до30 
години – 6 жени, 5 мъже; от 31-35 г. – 5 мъже. Етническа принадлежност – българска – 1 
/жена/, турска – 16 /9 жени, 7 мъже/, роми – 5 /жени 2, мъже 3 /, помак – 3 /мъже/, румънска – 
1 жена. Образование: средно 6 жени, 10 мъже; висше – 7 жени, 3 мъже. 
Обучител: Николай Илчев – Регионален мениджър на Програмите за противодействие на 
трафика на хора и незаконната миграция за Югоизточна Европа, Близкия изток и Южен 
Кавказ на Католически Служби за помощ.
Участниците бяха обучавани в рамките на два дни. Получиха полезна информация и 
придобиха знания и умения за: Дискутиране на очакванията и опасенията на участниците 
при кандидатстване за работа в полицията; Определяне на личен стил на комуникация - 
нагласа и готовност за работа в екип; Подпомагане изграждането на умения за ефективно 
общуване при кандидатстване за работа. Техники на активно слушане. Различия във 
възприятията - причини за дискриминационно поведение и напрежение; Запознаване със 
събеседването като основен елемент от процедурата по кандидастване за работа в полицията; 
Развиване на умения за успешно представяне по време на интервю (събеседване) за работа в 
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полицията – запазване на самообладание, увереност, умение за представяне на силните 
страни на кандидата и ясни мотиви за работа в полицията; Изработване на личен план за 
кадрова реализация: как си представят работата в полицията и собствената си реализация в 
структурите на МВР. Дефиниране и обсъждане на някои от основните проблеми 
(дискриминационни нагласи, предразсъдъци, стереотипи), които възпрепятстват 
равнопоставеното участие на представителите на етническите малцинства на пазара на 
труда. Придобиване на базови знания и умения, като необходима основа, за да бъдат 
конкурентноспособни при покриване на стандартите за работа в полицията. Укрепване на 
самоувереността на участниците да утвърдят своята гражданска позиция, без да губят 
културната си идентичност. Превръщане на етническото разнообразие от препятствие за 
успешна комуникация в предимство и стимулиращо предизвикателство. В резултат на 
Подготвителното обучение участниците се научиха как да постигат мечтите си. Да 
изслушват хората около себе си, да не взимат прибързани решение и да не критикуват преди 
да обмислят ситуацията. Всеки участник получи Сертификат за успешно участие в 
Подготвително обучение за работа в полицията, април-юни 2007г., гр. Разград. Участниците 
обогатиха своите знания и умения, получиха полезна информация за начина на 
кандидатстване в структурите на МВР и дейността на полицейските служители.  
Участниците в тренинга споделиха своите впечатления в карта за оценка. Анкетата се състои 
от 9 въпроса. Попълнените анкетни карти са 26. Екипът на проекта получи информация за 
мнението на участниците за Подготвителното обучение, дали програмата е била полезна за 
тях; смятат ли, че придобитите знания и умения ще им помогнат успешно да кандидатстват 
за работа в полицията; обща оценка на организацията на тренинга и какви са техните 
забележки и препоръки за подобряване и усъвършенстване на програмата. Най-голям е 
процентът на участниците /88%/, които са доволни от екипа и организацията на обучението и 
посочват отлична оценка. Положителна е тяхната оценка за храната и мястото на провеждане 
на обучението. Придобили са много полезни знания, които ще им помогнат при 
кандидатстване за работа в структурите на МВР. Изградиха техники на активно слушане, 
определиха своя личен профил и основни стилове на комуникация. Разпределени на екипи 
според личния си профил, те определиха качествата на другата група, добри и лоши страни, 
направиха самоанализ за това как ги възприемат околните. Изработиха план за лична кадрова 
реализация за работа в МВР. Сесията на г-н Божидар Божков, отговорен служител в ОД 
Полиция-Разград, за кандидатстване в полицията беше много интересна и увлекателна. Като 
най-полезна част от тренинга 31% участниците посочват срещата с полицейските служители 
и явяването пред комисия на интервю. “Вие сте помислили за всичко. Беше много приятно 
да работим с екипа Ви. Благодаря Ви за вниманието и организацията!” са искрените им думи 
и напълно отразяват мнението на участниците. Преобладава липсата на забележки към екипа 
и организацията на обучението /69% от участниците не посочват такива/. Предложения 
предоставят 27% от участниците, свързани с кратката продължителност на семинара и 
организиране на спортни игри и разходки. Желанието им е в бъдеще да бъде удължено 
времето за обучение и по-обширно представяне на темите.  
 
Информационни дискусии с участие на полицейски служители 
За периода бяха организирани 4 информационни дискусии с участие полицейски служители 
в четири града – на 28 май 2007 г. в Разград; 12 април 2007г. в град Шумен; 14 май 2007г. в 
град Силистра; 11 май 2007г. град Търговище. 
Целта на информационните дискусии с полицейските служители е да се популяризира 
проекта. Дискутиране на проведените информационни срещи през месец февруари 2007г. за 
набиране кандидати за участие в Подготвителното обучение. Обсъждане мотивацията на 
кандидатите от етническите малцинства за работа в полицейските служби. Дискусия по 
участието в конкурсната процедура за Подготвителното обучение в рамките на проекта. 
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Изисквания и процедури за кандидатстване в структурите на МВР. Представяне резултатите 
от проведените два обучителни тренинга на Подготвителното обучение.  
Младежите са силно мотивирани да постъпят на работа в полицейските структури. Някои от 
тях са запознати с голяма част от изискванията и изразяват желание за усъвършенстване на 
знанията, за повишаване конкурентните си възможности. За тях работата в полицията е 
мечта, към която се стремят уверено. Много от тях се надяват, че след влизането ни в 
Европейския съюз в органите на реда да се включат представители на различни етноси. Това 
би помогнало за превенцията и опазване на обществения ред. Присъстващите бяха запознати 
накратко с дейността на организациите – партньори по проекта и реализираните успешни 
практики с фокус върху етнически групи. Местните сътрудници споделиха своите 
наблюдения и впечатления от проведените информационни срещи, мотивацията на 
кандидатите за работа в системата на МВР, техните очаквания и опасения. Опасенията на 
кандидатите са прояви на дискриминация, пренебрежително отношение, предразсъдъци и 
подценяване. На срещата бяха представени и резултатите от проведените до момента два 
обучителни тренинга в хотелската база на Биовет, местността Пчелина с теми: Стратегията 
“Полицията в близост до обществото” и Дискриминацията – определение, форми, явна и 
скрита дискриминация. 
Препоръките на участниците в информационните дискусии са да се проведе широка 
информационна кампания в медиите. Съдействие от различните институции в рамките на 
своята компетентност. Да се поддържа непрекъснат контакт с експертите по етнически и 
демографски въпроси към общината. Подобни обучения да се провеждат редовно всяка 
година. 

Актуализирана е интернет-страницата на проекта. 
 
Непредвидени дейности:  
Изпратено благодарствено писмо до Районно полицейско управление за участието на 
инспектори и полицаи в Подготвителното обучение на 11 и 12 май 2007г. 
 
Медийно участие: 
- Статията "Приключи обучението на роми за работа в полицията" информира читателите 

на вестник “Екип 7”, бр.69/18.06.2007г. за провеждането на Трети обучителен тренинг на 
Подготвително обучение.  

- Репортаж по кабелна Телевизия Лудогорие. 

 

Напредък по постигане на целите: 
- Участниците в Подготвителното обучение получиха полезни теоретични знания за 

изискванията при кандидатстване в структурите на МВР. Придобиха 
конкурентноспособност на пазара на труда. 

- Запознаха се с основните правила за провеждане на обучение за преодоляване на бариери 
в общуването и овладяване на напрежение, породено от културни или етнически 
различия. Обогатяване на поведенческите модели посредством ролеви игри, 
доближаващи се до реални ситуации. 

- Имаха уникалната възможност за среща, разговори и дискусии с действащи полицейски 
инспектори и да получат актуална и адекватна информация. 

- Изработиха личен план за кадрова реализация. Разработиха варианти за успешно и 
приемливо поведение. 
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- Запознаха с основните закони и нормативни документи на МВР и основните документи, 

които защитават правата на гражданите; 

- Сертификат за участие в Подготвително обучение получи лично всеки участник. 

- Предложенията на участниците са да има повече практика. Разходки на самата група сред 
природата. Провеждане спортни мероприятия – волейбол, баскетбол. Обучението да бъде 
разпределено на поне ден повече, за да не е първия ден толкова претрупан и уморителен. 

- След приключване на проекта ние ще продължим да поддържаме контакт с обучените 
кандидати по телефон, електронна поща, ще изпращаме материали. Лично ще следим за 
тяхното развитие и ще подпомагаме персоналната им подготовка за кандидатстване в 
полицията. Като част от устойчивото развитие на проекта ще предложим безплатно 
консултиране на всички кандидати по въпроси за работа с полицията. 

 
 
 
 
 
 
 
26 юни 2007г. 
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