
 
РЕЗЮМЕ 

 

От 2000 г. Центърът на НПО в Разград работи за засилване участието на етническите 
малцинства в дейността на местната полиция и повишаване на тяхната мотивация и 
желание за работа в системата на МВР.  

В резултат на изследване на процеса, Центърът на НПО в Разград направи няколко 
основни извода:  

- Сериозен интерес и желание сред младите хора от етническите малцинства за работа 
в полицията; 

- Слаба мотивация и песимизъм сред младежите, скрита съпротива и ограничен 
достъп до информация от страна на полицейските служби; 

- Съществуват предразсъдъци и стереотипи от миналото към етническите групи и  
скептицизъм към етническите турци, роми, помаци и други представители на 
малцинствата.  

Философията на нашия проект е ориентирана към засилване участието на етническите 
малцинства в увеличаване на мултиетническото многообразие на полицейските 
служби.  

Прилагането на Стратегията “Полиция в близост до обществото” в МВР предостави 
възможност за подобряване на полицейското обслужване на кварталите и местата, 
населени предимно с ромско и турско население. Това обстоятелство изисква сериозни 
промени в посока по-широко представителство на всички етнически групи в 
полицейската институция.  

Не случайно, обхватът за реализиране на проект „Граждански послания за равенство”  е 
насочен към райони, за които е характерна силна концентрация на етнически 
малцинства - Разград, Силистра, Шумен и Търговище.  Характерно за регионите са 
високата безработица, слабо икономическо развитие, ниската степен на образование, 
слабата професионална квалификация, както и специфичната култура.  Много сериозен 
е проблема с владеенето на български език. Разпространено е мнението, че за хората 
полицаят в селото е като кмет. Недоброто владеене на български език затруднява 
комуникацията на представителите на етническите малцинства с полицейските 
служители.  

Основната цел на проект  „Граждански послания за равенство” е обучение на 40 
младежи и девойки от различните етнически малцинства от областите Разград, Шумен, 
Търговище и Силистра с цел повишаване на тяхната информираност за човешките и 
гражданските им права, осигуряване на необходимите им знания, умения и подготовка 
за успешното им кандидатстване за работа в полицията.  

В рамките на проекта бяха организирани: широка информационна кампания за 
набиране на кандидати за участие в Подготвителното обучение: 8 Информационни 
срещи в осем общини в област Разград, Шумен, Търговище и Силистра с участието на 
повече от 400 човека; 3 обучителни тренинга; срещи и с кметове на населени места, 
лидери на етнически малцинства, представители на местна власт и религиозни водачи; 
Информационни дискусии на кандидатите с ръководни служители от РДВР за 
разясняване на процедурата за кандидатстване за работа в полицията; Публичен 
конкурс за подбор на кандидатите за участие в Подготвителното обучение; отпечатан е 
Наръчник с полезна информация за успешно кандидатстване на представители на 
етническите малцинства за работа в полицията в тираж 1000 броя, който се 
разпространява безплатно сред младите хора; Обществен Форум в края на проекта 
публично ще бъдат представени резултатите от проекта.  


