
 
ЦЕНТЪР НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗГРАД 
           

Non-Governmental Organizations Center Razgrad 
 

 
Проект “Граждански послания за равенство” 

Подготвително обучение за кандидати от етническите групи за работа в полицията 
 
 

ОТЧЕТ ЗА ЮЛИ 2007г.   
 
Основни дейности през месец юли 2007г. бяха: Подготовка на Наръчник за успешно 
кандидатстване в полицията; Подготовка на Стратегия за устойчивост на проекта – 
дългосрочен план за индивидуални срещи и консултации с представители на Областна 
дирекция „Полиция” в населените местна от областите Разград, Шумен, Силистра и 
Търговище и подкрепа на обучените младежи; Актуализиране на Интернет-
страницата. 
 
През месец юли 2007г. започна подготовката на Наръчникът за успешно кандидатстване в 
полицията. Той ще бъде издаден в тираж 1000 броя, формат – А5, твърда корица. Той ще 
бъде разпространен сред участниците в трите обучителни тренинга – кандидати за работа в 
полицията, сред лидери на етническите малцинства и неправителствени организации, които 
да ги разпространяват сред младежите и девойките, които желаят да работят в полицията.  

Наръчникът ще включва полезна информация за: механизма за кандидатстване в системата 
на Министерството на вътрешните работи, класификатор на длъжностите, как да се 
информират за свободни работни места, какви документи се подават и къде; адреси и 
телефони на областните дирекции „Полиция” в населените места в четирите области;  
основни закони и нормативни документи на МВР; Стратегията “Полицията в близост до 
обществото”; Стандарти за работа в мултиетническо общество; Европейски стандарти за 
дейността на полицията, защита на правата на човека и антикорупционно поведение; 
Българското антидискриминационно законодателство – цитати от Конституцията на 
Република България и Закон за защита от дискриминация; Форми на дискриминация, 
механизми за защита от дискриминация и специализирана административна защита пред 
Комисията за защита от дискриминация; Стилове на комуникация - основни характеристики, 
силни и слаби страни на различните комуникационни стилове; Умения за ефективно 
общуване при кандидатстване за работа; Събеседването – основен елемент от процедурата 
по селекция на кандидате за постъпване на работа в системата на МВР – специфики и 
основни правила; Изработване на личен план за кадрова реализация в МВР – съвети; опита 
на Центъра на НПО и партньорството й с полицията в реализираните до момента проекти. 
Наръчникът ще бъде консултиран с Районните полицейски управления в четирите областни 
града. 

През месец юли 2007г. започна подготовката на Стратегията за устойчивост на проекта. Тя 
представлява оперативна програма за неговото продължаване след приключването му през 
месец септември 2007г. Стратегията ще включва основна цел, задачи, конкретни дейности и 
конкретни резултати. Тя е насочена към мултиплициране на резултатите от Подготвителното 
обучение в райони на цялата страна с преобладаващо население от етническите малцинства, 
засилване участието им в дейността на местната полиция и повишаване на тяхната 
мотивация и желание за работа в системата на МВР. Статегията ще включва и конкретни 

1С 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 



 
стъпки за подкрепа и проследяване на развитието и успехите на обучените 37 младежи и 
девойки по проекта – писма до директорите на Областните дирекции «Полиция» в четирите 
области и началниците на районните полицейски управления в населените места по 
местоживеене на обучените младежи. Ще поддържа с тях контакти при обявяване на 
свободните работни места, информация за кандидатите, тяхната мотивация за работа в 
полицията и придобитите от тях знания и умения по време на Подготвителното обучение. С 
кандидатите екипът на проекта ще поддържа контакти лично, ще осъществява срещи и ще 
оказва необходимата подкрепа по време на отделните етапи от кандидатстването им за 
работа в полицията. Ще ги съветва как да постъпват в конкретни ситуации, ще следи тяхното 
развитие и ще подпомагаперсоналната 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. 
Екипът на проекта ще посети районни полицейски управления и служби за споделяне на 
опита, за събиране на информация за дейността на полицейските служители, която може да 
бъде полезна на младежите при кандидатстването им за работа в полицията.  
В Стратегията ще заложим всички ефективни механизми за въздействие за увеличаване на 
вниманието на МВР към въпроса за етническото разнообразие в структурата на 
полицейските служби. 
Част от нея ще бъде и лобирането за увеличаване на институционалните възможности за 
назначаване на представители на етническите групи в полицията.  

Актуализирана е интернет-страницата на проекта. 
 
Непредвидени дейности: Няма 
 
Медийно участие: Няма 

Напредък по постигане на целите: 
- Започна подготовката на Наръчника за успешно кандидатстване за работа в полицията. 

Изданието ще бъде отпечатано в тираж 1000 бр., в удобен формат и ще се разпространява 
безплатно; 

- Теоретичната информация и практическите съвети в Наръчника ще бъдат много полезно 
четиво за желаещите младежи и девойки от етническите малцинства при 
кандидатстването им за работа в полицията; 

- Изготвянето на Стратегия за устойчивост на проекта ще повиши възможностите за 
постигане на основната идея на проекта – част от обучените младежи и девойки да 
постигнат своята цел – успешно да се представят на отделните етапи от кандидатстването 
за работа в полицията и да започнат работа в системата на МВР; 

- Чрез Стратегия за устойчивост на проекта Центърът на НПО в Разград ще мултиплицира 
опита от обучението кандидати от етническите малцинства за работа в полицията и 
необходимостта от публично-частно партньорство постигане на ефективни резултати при 
изпълнението на Стратегията „Полицията в близост до обществото”.  

 
 
 
31 юли 2007г. 
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