Проект “Модел Успешна полиция Разград” е
съвместна инициатива на Центъра на НПО и РДВР Разград

Уважаеми господин Адемов,
Центърът на НПО в Разград успешно реализира от 2000г. проекти за подпомагане реформата в местната
полиция и увеличаване доверието на гражданите. Нашата организация има дългогодишен опит в укрепване
капацитета на полицията и усвояването на активни техники за комуникация с гражданите и е полезен
партньор в работата на комисиите за обществен ред и сигурност.
Важен проблем се открои достъпа на етническите малцинства до информация, полицейско обслужване и
възможности за кандидатстване за работа в полицейските служби. Независимо е напредъка все още
резултатите не са особено окуражителни.
Обръщаме се към Вас за да Ви запозная с нашия опит и да предложа идеи за парламентарно
въздействие за подобряване на полицейските практики.
Ще ни бъде приятно да отделите време да Ви запознаем с повече информация, както и да се
срещнете с Групата за подкрепа на полицията.
Представителите на етническите малцинства продължават да имат трудности в комуникацията с
полицейските служители. Не е улеснен достъпът до информация: регистриране на жалби и оплаквания,
кандидатстване за работа в полицията, защита на правата и свободите на гражданите. Липсва ясен
регламент за обработка на постъпилите сигнали и оплаквания, както и информация за резултатите от тази
дейност.
Имам удоволствието да Ви представя и два доклада за други проекти.
За нас е важно всяко авторитетно мнение и с удоволствие приемаме предложения и препоръки.
29.03.2004г.
гр. Разград

С уважение Георги Милков

Изводи:
Групата за подкрепа на полицията осигури широка подкрепа на дейността на местната
полиция и повиши доверието на гражданите към институцията;
Полицията и Центърът на НПО в Разград разпространяват полезна информация за
възможностите за гражданска подкрепа и съдействие.
Необходимо и местните власти да подпомогнат процеса, защото личната мотивация на
гражданите да подкрепя дейността на местната полиция не достатъчно силна.
Постигнати бяха положителни резултати при обучението на полицейските служители и
тяхното взаимодействие с представителите на етническите групи в област Разград;
Предварителното обучение на кандидати от етническите групи за работа в полицията е
сполучлива форма за повишаване на ефективността от дейността на полицията и е наложително
да се организират други такива инициативи;
Повишена е убедеността на кандидатите от етническите групи, че могат да бъдат полезни
за опазване на обществения ред и сигурността на гражданите в районите с висока концентрация
на малцинства;
Местната полиция очаква от гражданите по-голяма съпричастност, активност и участие в
националните инициативи на Министерството на вътрешните работи и
при реализиране на
Стратегията “Полицията в близост до обществото”.
Полицията в Разград предоставя на гражданите възможности за повишаване на тяхната
осведоменост чрез: информация за дейността на областната и местните комисии за обществен ред
и сигурност, средствата за масова информация, отчети и пресконференции.
Препоръки:
Необходимо е Групата за подкрепа на полицията да бъде активен местен участник при
реализиране на Стратегията “Полицията в близост до обществото”;
Полицията в Разград да подобри механизмите за прозрачност, отчетност и обратна връзка
с гражданите;
Да се оптимизира системата за кандидатстване в полицията и повишаване на
прозрачността и информацията за процедурите за работа в полицията, особено за кандидатите от
етническите групи;
Да се окуражава участието в обучителни модули на жените от системата на полицията;
В цикълът за обучение на полицейски служители да участват едни и същи полицаи, за да
могат максимално да прилагат придобитите знания и умения във взаимодействието си с
гражданите и представителите на етническите групи.

