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 Стартиране на проект «Граждански послания за равенство» 
Проектът стартира през месец декември 2006г. в градовете Разград, Силистра, Търговище и 
Шумен. Избрани бяха местни координатори, които да организират Информационната 
кампания и процедурата по набиране на кандидати от етническите малцинства за участие в 
Подготвителното обучение в четирите града. За Разград – Огнян Станчев – Областен експерт 
по етнически и демографски въпроси в Областна администрация – Разград, Силистра – Ирена 
Маринова – ЖД “Екатерина Каравелова”, Търговище – Евтим Петков – Център “Надя” и 
Шумен – Галина Минчева – Демократично сдружение “Искам да знам”.  
Чрез местните координатори бяха изпратени общо 240 писма до ключови фигури в четирите 
града – кметове на общини и населени места, областен управител, директори на институции, 
общински съветници, лидери на етнически общности, неправителствени организации. Чрез 
тях предоставихме информация за целите, задачите и очакваните резултати, общата 
философия на проекта, опита на Центъра на НПО в Разград и сътрудничеството и с местната 
полиция за изпълнение на Стратегията “Полицията в близост до малцинствата”. В рамките на 
Информационната кампания в четирите града местни координатори трябва да организират 2 
информационни срещи в две различни общини с най-малко по 30 участника; да попълнят 
списък за регистрация и изготвят протокол от всяка среща, да направят снимки от 
Информационните срещи, да осъществят минимум 10 срещи с кметове на населени места, 
лидери на етнически малцинства, представители на местна власт и религиозни водачи, да 
идентифицират и поканят заинтересовани кандидатите за участие в обучението, да 
консултират кандидатите за участие в обучението при попълване на необходимите документи, 
като попълни индивидуален въпросник за всеки, да приемат най-малко 15 пълни комплекта 
документи на кандидати, като минимум 8 от тях бъдат успешно допуснати до участие. 
Представихме интернет-страницата на проекта www.ngo-police.hit.bg, на която могат да 
получат повече информация за дейността на Центъра на НПО в Разград и иновативните 
практики за установяване на успешно партньорство между полиция и гражданското общество. 
В писмата бяха предоставени координатите на местните сътрудници, които ще кооодинират 
дейността по проекта в другите градове.  
Изготвен беше пакет с документи, които кандидатите за участие в Подготвителното обучение 
трябва да подадат – молба по образец, мотивационно писмо, автобиография и копие от 
диплома за завършено образование. Общо 60 комплекта бяха подготвени и предадени на 
местните координатори.  

 Информационни срещи за представяне на проекта 
В област Разград бяха организирани две срещи - в градовете Лозница и Разград,. Участваха 48 
представители на неправителствени организации, общинската и областна администрации, 
РПУ - Лозница, Дирекция “Бюро по труда”, Областния координатор на Държавната агенция 
за младежта и спорта, младежи и девойки кандидати за участие в подготвителното обучение, 

 

http://www.ngo-police.hit.bg/


медии. Участниците получиха информация за целите на Подготвителното обучение и 
условията за участие. Младежите и девойките бяха запознати с работата на полицая и в 
резюме с процедурата за кандидатстване в полицията. 
В област Силистра срещите се проведоха в читалището на с. Искра, община Ситово и в 
кметството на с. Средище, община Кайнарджа. Участваха общо 42 представители на местни 
общности, институции, кметство, кандидати за работа в полицията. Участниците бяха 
запознати с възможностите за обучение по проекта и успешните практики, реализирани с 
фокус върху малцинствените групи. Младите хора получиха подробна информация за начина 
на кандидатстване в Подготвителното обучение. Служители от ОД “Полиция” запознаха 
участниците с необходимия минимум при кандидатстване за работа в полицията: образование 
и успех, съдебно минало, мотивация и личностни качества.  
Срещите в област Търговище се проведоха в градовете Търговище и Попово. В срещите 
участваха 20 младежи и девойки. Те получиха подробна информация какви възможности им 
предоставя Подготвителното обучение, на какви условия трябва да отговарят, какви 
документи трябва да подадат. Представителите на институции проявиха повишен интерес към 
проекта и в рамките на своята компетентност предложиха да оказват съдействие и подкрепа. 
В област Шумен бяха организирани бяха три Информационни срещи. Едната среща се 
проведе в сградата на Областна администрация, а другата в община Шумен. Третата среща се 
проведе в Кметството на с. Царев брод. Общият брой на участниците от трите срещи е 39. 
Участваха кметове на общини, служители на ОД Полиция, кандидати за участие в 
Подготвителното обучение. Участниците се запознаха с основните цели и задачи на проекта, 
конкурсната процедура за участие в обучението, условията и реда за постъпване на държавна 
служба в МВР.  
 

 Публична процедура за набиране на младежи и девойки за участие в 
Подготвителното обучение и селекция на кандидатите  

В четирите града в един местен вестник беше публикувана обява за набиране на кандидати за 
участие в Подготвителното обучение. Обявата бе разпространена до публични институции и 
обществени места. В нея се съобщават документите, които кандидатите трябва да подадат – 
молба по образец, мотивационно писмо, автобиография по образец, копие от диплома за 
завършено образование. Кандидатите трябва да са физически и психически здрави и с чисто 
съдебно минало. В обявата е посочена е целта на Подготвителното обучение: Предоставяне 
възможност на представителите на етническите групи да бъдат конкурентноспособни при 
кандидатстване за работа в полицията. Осигуряване на знания, езикова култура и практически 
умения, необходими за достигане на установените стандарти при кандидатстване за работа в 
полицейските служби. 
След организиране на Информационните срещи и публикуването на обявите в четирите града 
започна приема на документи на кандидатите за участие в подготвителното обучение.  
В Центъра на НПО в Разград за участие в Подготвителното обучение за работа в полицията 
бяха подадени 91 кандидатури. Комисията по избор се затрудни в подбора и селекцията на 
кандидатите. 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.  
Организираната широка медиийна кампания оказа влияние при набиране на кандидатите и 
участие в Информационните срещи. Бяха излъчени предварителни съобщения и публикации 
за самите срещи и отразени в емисии на местните радиа.  
До всички одобрени и неодобрени кандидати от четирите областни града бяха изпратени 
уведомителни писма. В тях екипът на проекта ги информира за общия брой на подадените 
документи, колко одобрени и колко не.  
Одобрените кандидати бяха информирани допълнително за датата на първият тренинг, за 
мястото, за програмата и продължителността на тренинга.  
 
Обучителни тренинги  
Подготвителното обучение е насочено към 40 младежи и девойки от различните етнически 
малцинства от областите Разград, Шумен, Търговище и Силистра с цел повишаване на 
тяхната информираност за техните човешки и граждански права, осигуряване на 
необходимите знания, умения и подготовка за успешното им кандидатстване за работа в 
полицията 
 
Първи обучителен тренинг 
На 13 и 14 април 2007г. в местността “Пчелина” край Разград беше организиран първия 
обучителен тренинг от Подготвително обучение на представители на етническите 
малцинства за кандидатстване за работа в полицията.  
Обучител в първия тренинг беше Даниела Янева, програмен координатор от Институт 
„Отворено общество” – Русе. Участваха 33 младежи и девойки от етническите малцинства от 
областите Разград, Силистра, Шумен и Търговище; Мариан Михайлов – Началник на РПУ-
Разград, Валентин Стоянов – главен инспектор Валентин Стоянов – Началник група 
„Опазване на обществения ред”, Пламен Минчев – главен инспектор РПУ Разград, екип на 
проекта - 4, журналисти от в-к “Екип 7”, “Лудогорски вестник”, в-к “Гледища Днес”, кабелна 
телевизия “Лудогорие”.  
Профил на участниците в обучението: Демографска характеристика: от област Разград – 14 
/жени – 8, мъже – 6/, Силистра – 4 /мъже/, Търговище – 8 /жени – 2, мъже – 6/, Шумен – 7 
/жени – 6, мъже – 1/. Пол: 16 жени, 17 мъже. Възраст: от 20 до30 години – 16 жени, 12 мъже; 
от 31-35 г. – 5 мъже. Национална принадлежност – българска – 1 /жена/, турска – 20 /10 жени, 
10 мъже/, роми – 7 /жени 3, мъже 4/, 1 румънка, помак – 3 /мъже/, българо/турска – 1 жена. 
Образование: средно 8 жени, 13 мъже; висше – 8 жени, 4 мъже. Основната цел на обучението 
беше запознаване на участниците с проект “Граждански послания за равенство” – цели, 
задачи, очаквани резултати. Правила и процедури при кандидатстване за работа в системата 
на МВР, представени от представители на РПУ – Разград. 
В рамките на проекта бяха подготвени няколко сесии с презентации: «Мотивация за работа. 
Работа в екип. Достигане до съгласие. Управление на конфликтите.»; «Полицията в близост 
до обществото-концепция. Практиката в САЩ, Канада и Европа. Българският случай. 
Програма 2007- 2010 година.» в две части, „Методи за решаване на проблеми на сигурността”, 
„Примери от Канада за прилагане на партньорско решаване на проблемите. Българската 
практика.», «Европейски стандарти за дейността на полицията, защита на правата на човека и 
антикорупционно поведение.» По време на обучението бяха използвани различни 
интерактивни техники, дискусии, интервюта, психологически тестове, ролеви игри и 
ситуации, близки до работата на полицията, изискващи бърза реакция и съобразителност. 
Участниците в обучението придобиха много полезна знания и практически учения. Обучаваха 
се в мотивация за работа, управление на конфликти, работа в екип, защита на правата на 
човека и антикорупционно поведение. Бяха разгледани практики от САЩ, Канада и Европа и 
европейски стандарти за дейността на полицията.  

 



Голям интерес сред участниците предизвика сесията с участието на представители на РПУ – 
Разград. Младежите и девойките се интересуваха от документите, които се подават за 
кандидатстване за работа в полицията, в какви срокове, откъде да научат за свободните 
работни места, за процедурата по кандидатстване, какво представлява теста за 
интелектуалните способности  и познания, физическия тест, психологическото изследване, с 
какви изпити се кандидатства в Академията на МВР и други, въпроси, свързани с дейността 
на полицията. Застъпен беше въпросът за затруднения и ограничен достъп на етническите 
малцинства до работа в полицията.  
 
Втори обучителен тренинг  
На 11 и 12 май 2007г. в гр. Разград, хотел “БИОВЕТ”, в местността Пчелина, се проведе 
втория обучителен тренинг по проект “Граждански послания за равенство”. Целта на 
тренинга е придобиване на теоретични знания и практически умения за дискриминацията. В 
обучението участваха 34 младежи и девойки, служители от РПУ Разград – Шермин Хюсеин, 
Ахмед Ибрям, Пламена Бобева, Валентин Стоянов. Обучители бяха Йорданка Бекирска – 
юрист в Български Хелзинкски комитет; Георги Милков – Център НПО в Разград. 
Участниците в обучението получиха знания и умения за: дискриминацията като явление и 
видовете дискриминация, как да я разпознават, какви са механизмите за защита от 
дискриминация, запознаха се с българското антидискриминационно законодателство. 
Решаваха казуси и участваха в ролеви игри. Запознаха се с 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, 
как да действат 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. Споделиха как да 
установяват диалог с представители на други култури как да използват възможността за 
личностно и социално развитие. Запознаха се 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. 
 
Трети обучителен трениг  
На 15 и 16 юни 2006г. в гр. Разград, хотел “БИОВЕТ”, местността Пчелина, се проведе Третия 
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 в полицията. В тренинга участваха 34 
младежи, служители от РПУ Разград – Шермин Хюсеин, Божидар Божков, Николай Божков, 
Диян Игнатов. Обучител на заключителния тренинг беше 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 получиха полезна информация и придобиха знания и умения за: определяне на 
личен стил на комуникация - нагласа и готовност за работа в екип; изграждане на умения за 
ефективно общуване при кандидатстване за работа и запознаване с техники на активно 
слушане. Запознаха се със събеседването като основен елемент от процедурата по 

 



кандидастване за работа в полицията; Развиха умения за успешно представяне по време на 
интервю (събеседване) за работа в полицията и придобиха умения за запазване на 
самообладание, за представяне на силните страни на кандидата и изразяване на ясни мотиви 
за работа в полицията. Получиха полезна информация за начина на кандидатстване в 
структурите на МВР и дейността на полицейските служители. Дефинираха и обсъдиха 
основните проблеми (дискриминационни нагласи, предразсъдъци, стереотипи), които 
възпрепятстват равнопоставеното участие на представителите на етническите малцинства на 
пазара на труда. Заключителния етап от подготвителното обучение беше изработване на 
личен план за кадрова реализация: как си представят работата в полицията и собствената си 
реализация в структурите на МВР.  
В резултат на Подготвителното обучение участниците придобиха основни знания и умения, за 
да бъдат конкурентноспособни при покриване на стандартите за работа в полицията. 
Укрепени бяха тяхната самоувереност и самочувствие, утвърдиха гражданска позиция, без да 
губят културната си идентичност, убедиха се, че етническото разнообразие не е препятствие, а 
предимство за успешна комуникация и стимулиращо предизвикателство.  
Всеки участник получи Сертификат за успешно участие в Подготвително обучение за работа 
в полицията.  
В трите тренинга всеки участник попълни карта за оценка, която е обратна връзка и оценка за 
екипа на проекта. От тях научихме полезна информация 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. Имат силна мотивация и желание за работа в полицията. И в 
трите тренинга като много интересни участниците са отбелязали сесиите със служителите от 
Областна дирекция „Полиция” и РПУ-Разград. Като най-полезна част от тренинга 
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. Липсват забележки към екипа и организацията на обучението.  
 

 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 беше да се популяризира 
проекта. Дискутирани бяха резултатите от проведените информационни срещи през месец 
февруари и март 2007г., обсъдена беше мотивацията и нагласата на кандидатите от 
етническите малцинства за работа в полицейските служби.  Представени бяха резултатите от 
проведените два обучителни тренинга на Подготвителното обучение. Коментирано бе, че 
младежите и девойките, които са участват в Подготвителното обучение са запознати с голяма 
част от изискванията за работа в полицията и имат силно желание за усъвършенстват своите 
знания, за повишаване конкурентните си възможности при кандидатстване за работа в 
полицията. 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.  
 

 Наръчник за успешно кандидатстване за работа в полицията  
През месец юли 2007г. започна подготовката на Наръчникът за успешно кандидатстване в 
полицията. Той беше отпечатан през септември 2007г., в тираж 1000 броя, формат – А5, 
твърда корица. Той ще се разпространява безплатно и ще достигне до обучените младежи и 
девойки, до областни дирекции и полицейски управления в цялата страна, неправителствени 
организации и лидери на етническите малцинства в райони с преобладаващо малцинствено 
население. Наръчникът е полезно четиво - той предоставя теоретични знания от трите 
обучителни тренинга, както и практически съвети за успешно кандидатстване за работа в 
полицията.  
Наръчникът предоставя теоретични знания от трите обучителни тренинга:  механизъм за 
кандидатстване в системата на Министерството на вътрешните работи, 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 цяла Североизточна България; основни 
закони и нормативни документи на МВР; 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.. 
 

 Обществен Форум 
На 19 октомври 2007г., в Конферентната зала на хотел „Централ” в град Разград беше 
организиран Обществен Форум за представяне на постигнатите резултати по проект 
„Граждански послания за равенство”. Участваха: Огнян Дамянов – Окръжен прокурор на 
Разград, Садък Алчев – главен секретар на Областна администрация – Разград, Николай 
Божков – полицейски командир в РПУ – Разград, Тихомир Късов – полицейски инспектор в 
РПУ – Разград, Шермин Хюсеин и Ахмед Кьосейбиш – полицаи в РПУ – Разград, Периха 
Акифова – директор на регионална дирекция за социално подпомагане, Шинаси Мехмед – 
кмет на с. Стражец, Ненко Гигов – адвокат, Галина Минева – социален консултант, 5 младежи 
и девойки от населени места в област Разград, които участваха в Подготвителното обучение, 
представители на неправителствени организации, екипа на проекта, местни журналисти. 
Целта на Форума беше да бъдат представени пред обществеността постигнатите резултати и 
Стратегията за устойчивост на проекта, запознаване с профила на кандидатите, подали 
документи за участие в Подготвителното обучение, дискутиране мястото на представителите 
на етническите малцинства в системата на МВР. Гостите на Форума споделиха своите 
впечатления за проект „Граждански послания за равенство”. Според тях проектът е крачка 
напред към отваряне на системата на МВР към повече прозрачност. Тя трябва да става 
модерна институция, да отговаря на европейските стандарти и изисквания. Дискутирана беше 
социалната функция на полицията и повишеното сътрудничество между полицейската 
институция и социалните служби по отношение на закрилата на децата и закона за защита 
срещу домашното насилие. Към младежи бяха зададени въпроси дали след обучението  имат 
необходимата мотивация и нагласа да кандидатстват за работа в полицията. Представителите 
на полицията споделиха, че измерителят на успеха на проекта ще бъде колко от обучените 

 



младежи успешно ще кандидатстват и ще бъдат приети на работа в полицията. Посланието на 
участниците във Форума към Центъра на НПО в Разград беше да продължи сътрудничеството 
с полицията, за да стане полицията една  модерна и добра обществена система.  
 

 Стратегията за устойчивост на проект «Граждански послания за равенство» 
Изготвена е Стратегията за устойчивост на проекта. Тя представлява оперативна програма за 
неговото продължаване след неговото приключване.  Стратегията 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 включва и конкретни 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 подпомага 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. 
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. 
  
Проектът постигна поставените цели и задачи, голямо съдействие за което имат 
местните координатори от четирите града, представители на полицията и лидерите на 
етнически малцинства.  
Местните сътрудници в четирите града планираха много добра информационна кампания, 
която обхвана почти всички големи общински градове и села в четирите области. Изпратени 
бяха над 240 писма до представители на местна власт, кметове на общини и населени места в 
четирите области, публични институции, неправителствени организации, лидери на етнически 
общности с информация за проекта и представящото Подготвително обучение. 

Организирани бяха общо 9 Информационни срещи, с общо 400 участника. Профилът на 
участниците в Информационните срещите беше много разнообразен. Най-голямо беше 
представителството на младежи от различните етнически общности. Участваха 
представители на местна власт, кметове на населени места, дирекции ”Бюро по труда, лидери 
на етнически общности, неправителствени организации, местни журналисти; 

Представителите на местната власт в четирите региона и експертите по етнически и 
демографски въпроси помогнаха информация за Подготвителното обучение да достигне до 
възможно повече младежи и девойки да участват в проекта.  

В резултат на широката информационна кампания 91 младежи и девойки подадоха 
документи за участие в Подготвителното обучение.  

 



Сформирана беше Комисия, която направи много прецизна селекция на подадените 
документи и одобри 40 младежи и девойки от етническите малцинства кандидати, които са 
силно мотивирани и желаят да работят в системата на МВР. От подадените документи 
комисията установи много силна мотивацията на кандидатите участие в подготвителното 
обучение за успешно кандидатстване за работа в полицията.  

Организирани бяха три двудневни тренинга, по време на които обучените младежи и девойки 
придобиха полезни знания и практически умения, повишиха своята мотивация, самочувствие, 
конкурентноспособност и желание за успешно представяне при кандидатстване за работа в 
полицията. Участниците в тренинга получиха полезни теоретични знания за дейността на 
полицията, запознаха се с правилата и процедурите при кандидатстване за работа в системата 
на МВР. Изработиха личен план за кадрова реализация. Разработиха варианти за успешно и 
приемливо поведение. 
 
Сертификат за участие в Подготвително обучение получи лично всеки участник. 

Преодолени са предразсъдъците и стереотипите, с които се сблъскват представителите на 
етническите малцинства при кандидатстване за работа в полицията: дискриминация, етнос; 
пренебрежително отношение; корупция; политическа обвързаност и корупция; подценяване. 

Отпечатан е Наръчник за успешно кандидатстване за работа в полицията. Изданието е в 
тираж 1000 бр., в удобен формат и се разпространява безплатно. То предоставя теоретичната 
информация и практическите съвети, които ще бъдат много полезно четиво за обучените 
младежи и девойки от етническите малцинства при кандидатстването им за работа в 
полицията; 
 
Центърът на НПО в Разград мултиплицира петгодишния си положителния опит от 
сътрудничеството с полицията в съседните области Търговище, Силистра и Шумен.  
 
Центърът на НПО изработи Стратегия за устойчивост на проект „Граждански послания за 
равенство”. Главната цел на стратегията е създаване на условия за устойчивост на 
постигнатите резултати и мултиплициране на добрите практики за успешно кандидатстване 
на младежи от етническите малцинства за работа в полицията. Идеята на стратегията е след 
приключване на проекта да продължим да поддържаме контакт с обучените кандидати по 
телефон, електронна поща, ще изпращаме материали и ще им оказваме необходимата 
подкрепа. 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. - 
приложение 
 

 


