ПЛАН
за положителни действия на полицията и етническите групи в Разград
приет на обществен форум в Разград, 22 май 2002г.
Гражданското общество трябва да бъде инициатор и главен двигател за изпълнение на обществени
действия, които да водят до подобряване на работата на полицията с етническите групи. Формулата за
успех може би се крие в принципа на партньорство между полиция и лидери на общности, съчетани с
граждански контрол.
РДВР гр. Разград приема като важен публичен документ “Плана за положителни действия на
полицията и малцинствата”, който регламентира обществените отношения на полицейските
служби в област Разград и етническите групи.
Центърът на неправителствените организации в Разград координира процеса по реализиране
и подобряване на “Плана за положителни действия на полицията и малцинствата”, организира
всички форуми и процеса по включване на участниците в тях.
Действия на РДВР гр. Разград:
А/ Действия на РДВР Разград, насочени към външната среда:
Приемните за граждани:
−
Организиране на срещи с районните инспектори в приемните /поне веднъж на три месеца/. В
срещите ще бъдат поканени и лидери на етническите групи. Предмет на срещите са текущи
проблеми във връзка с работата на полицията в съответните региони (проблеми, които нямат
секретен характер), възможностите за подпомагане работата на полицията в конкретни случаи и по
принцип от местните граждани и други актуални въпроси. По време на първите срещи и доколкото
това е необходимо, да се разясняват пред гражданите техните права и задължения във връзка с
отношенията им със служители на полицията, както и правата/правомощията и задълженията на
полицейските служители;
−
Да се организира обща приемна заедно с пет държавни институции, която да заработи до три
месеца от приемане на Плана;
−
Веднъж на три месеца приемните да се посещават от по-висш офицер от полицията;
−
В организираните приемни да бъдат включени представители на различни местни и държавни
структури, в зависимост от разглежданата тематика. Представители на прокуратурата е желателно
да присъстват по време на приемните.
−
В приемните часове, освен работа по проблеми на гражданите да се популяризира ефекта от
взаимодействие на полицията с гражданите, възможностите как гражданите могат и трябва да
съдействат на полицията. Гражданите не винаги знаят как и кога трябва да сигнализират и как
полицията гарантира тяхната анонимност. Могат да се обсъждат и конкретни форми на
взаимодействие по конкретен повод или проблем. Например - общи действия за контрол върху
ученическия час или предлагане на алкохолни напитки на непълнолетни младежи и т.н.
−
Да се разясняват последиците от направените престъпления. Полицаите да разясняват реда за
оплакване и жалби, включително срещу самите тях. Полицаят да умее да предразполага хората да
говорят, да използва достъпен език за общуване.
−
По подходящ начин да бъде обявявана информация за работни места в полицията; Информация за
права и задължения на гражданите; Информация за права и задължения на полицаите.
Информация за обществеността:
- информационни материали: По преценка на службата за връзки с обществеността на РДВР да се
разработват и разпространяват информационни материали, които подпомагат взаимодействието на
полицията с гражданите и изпълнението на задълженията на полицейските служители. Например материали за правата на гражданите и правомощията на полицията, информация за кандидатстване за
работа в полицията, за висшите полицейски училища. Материалите трябва да улеснява тяхното
възприемане от всички граждани – достъпен език, визуализация, подходяща стилистика и т.н. Да се
направи ефективна схема за разпространение.
- информация за медиите: По преценка на службата за връзки с обществеността
на РДВР периодично
да се подготвя за медиите “жива”, интересна и актуална информация, която популяризира дейността на
полицията и нейната роля в обществото и информира гражданите за успехите и затрудненията в работата.
Повече информация за превантивните мерки и профилактични действия срещу престъпността. По-чести
срещи на РДВР с медиите. Популяризиране на положителното в дейността на полицията и нейната роля в
обществото.
Взаимодействие с учебните заведения:
Компетентни представители от РДВР да участват при провеждане на “Час на класа”. В училищата да се
изнасят лекции и се използват образователни филми.
Полицията може да бъде инициатор за осъществяване на по-чести срещи, разговори и други дейности с
учителите и учениците в местните училища. Да се установи сътрудничество с тях, което да подпомага
превенцията и ранното откриване на противообществени прояви и престъпления, да подпомага
изграждането на правното съзнание на учениците, както и да формира положителен образ на полицията
сред подрастващите.
Успешна форма за сътрудничество е създаване на клубове “Млад приятел на полицията” в училищата.
В средните училища да се предоставя повече информация за младежи, които имат желание да станат
служители на реда, като информацията за прием на ученици да се представя своевременно. Могат да бъдат
организирани обучителни курсове за подготовка за бъдещо професионално ориентиране към полицията.
Младежите да знаят предврително в разумен срок какви са изискванията за дадена професия.
Б/ Действия на РДВР Разград, насочени към оптимизиране на вътрешната среда:
Направени са предложения по време на Обществения форум, които са консултирани с ръководството на
РДВР гр. Разград. Тези действия са част от “План за положителни действия на полицията и етническите
групи”.

Всеки месец да се организира информационна среща на полицията с малцинствените групи не като
рутинна дейност. Ако тази практика се осъществи и е успешна, да продължи да се организира и в бъдеще;
Повишаване на правната култура с помощта на доброволци от НПО, социални работници, прокуратура
сред всички социални групи на обществото.
Действия на етническите групи:
−
Създава се “Група за подкрепа на полицията” с участието на лидери от различни етнически групи с
представители от всички общини от област Разград;
−
Групата работи за подобряване взаимодействието на полицията с етническите групи по места,
публикува становища, предложения и годишен доклад като официални документи;
−
Членовете на Групата са легитимирани от Центъра на НПО в Разград;
−
Групата за подкрепа на полицията се състои от 10 до 15 представители и заседава поне един път
всеки месец;
−
Да се организира обучение на младите лидери от малцинствен произход преди да започнат работа
по райони. РДВР да съдейства за организирането на курса на обучение;
−
Назначаване на нещатни служители (охранители);
−
Групата охранители се състои от трима представители на различни етноси. Те предоставят
информация на районния инспектор за нарушителите на обществения ред. При разпит на свидетел
да присъства представител от тази група, който да следи за спазване на процедурите и правата на
гражданите;
−
Съставът на групата да се обновява с 1/3 всяка година;
−
Групата ще се среща един път в месеца с ръководството на РДВР и ще го информира за
разискваните проблеми и за взетите решения;
−
Лидери от етническите групи да подпомагат срещите в приемните и при други случаи;
−
Центърът на НПО в Разград координира създаването и дейността на Групата;
−
Във всяка община има представител на Групата за подкрепа на полицията;
−
Групата има обявен телефон и e-mail за връзка.
Препоръчителни действия:
−
срещи на всеки три месеца с ръководството на РДВР за обсъждане и идентифициране на
проблемите в общуването и търсене на ефективни решения;
−
в текущата си дейност Групата може да се среща и с други полицейски служители на различни
нива и от други населени места;
−
подпомагане организацията на срещите в приемните;
−
разяснителна и образователна дейност с гражданите по места;
−
подпомагане на полицията при подготовката на информационни материали и кампании.
Правила на Групата за подкрепа на полицията
“План за положителни действия на полицията и етническите групи” е публичен документ,
разработен
с
участието
на
различни
общности
и
институции.
Той
регламентира
взаимодействието на малцинствените групи с полицията. Предварителният вариант бе подготвен
от експерти на проекта “Заедно решаваме”, който се реализира от месец септември 2001г. до
месец август 2002 г. След необходима дискусия “Планът за положителни действия на полицията
и етническите групи” ще се включи в дневния ред на обществото като система от общоприети
дейности за подобряване взаимодействието между полицията и представители на етническите
общности.

