
Проект "Увеличаване на обществената подкрепа за полицията в Разград" 
 

януари 2000 г. – август 2000 г. 
 

Целта на проекта е засилване на общественото доверие към полицията, чрез осъществяване на 
граждански контрол и подобряване на механизмите за информиране на обществеността.  

В рамките на проекта предвиждаме да бъдат отворени постоянни приемни за граждани в Разград, 
организиране на информационни срещи за представяне на проекта в общините от област Разград, 
откриване на "Телефон на гражданите", организиране на обществен форум за представяне на опита и 
обсъждане на предложения за промени в системата за обществена комуникация на РДВР, тренинги за 
служители от РДВР в област Разград за работа с малцинствени групи, комуникативни умения и за 
функциониране на гражданското общество и граждански права, създаване на условия за работа на 
говорителя на РДВР в Разград, радио и телевизионни предавания за полицията.  

Усилията ни са насочени повече граждани да научат за дейността на полицията, възможностите за 
сътрудничество в борбата срещу престъпността в различните й проявления. 

 
Идеите и приоритетите на проекта са:  

• Полицията трябва да промени своя обществен образ и да функционира като съвременна институция 
от западен тип. Подобряване на механизмите на полицията за информиране на обществеността - 
използването на глобалната информационна мрежа Интернет създава възможности голям брой 
граждани да се информират за действията на полицията и да поставят своите въпроси. 

• Засилено участие на различните обществени и малцинствени групи в процеса на реформи в 
полицията. Подобряване ефективността на взаимодействието между обществеността и полицията - 
формиране на позитивно обществено мнение към дейността на полицията в област Разград. 

• Започване процеса на ефективното решаване на въпросите на етническите взаимоотношения като 
най-общо част от проблема за изработването на добра политика като цяло – за добри човешки 
взаимоотношения, добри комуникативни умения, висококачествено обслужване и уважение към 
всички, независимо от произхода им.  

• Да се създадат условия на полицейските служители да се запознаят по-добре с особеностите на 
общуването между хора от различни култури. На полицейските служители трябва да се обясни, че в 
определени типове поведение, изрази или жестове не се влага агресивност или обида.  

• Засилване на гражданския контрол върху действията на полицията, чрез повишаване прозрачността, 
отчетността и достъпа до информация – създаване на благоприятни условия местните средства за 
информация да ползват достоверна информация от РДВР.  

• Подобно на другите държавни институции, полицията трябва да осигури справедливо третиране на 
членовете на малцинствените общности, със съблюдаване на човешките права и по начало не по-
различно от третирането на всички останали общности.  

 
Полицията трудно формулира своите  послания към обществото, затова нашите  усилия ще  бъдат 

насочени да се подпомага процеса на комуникативност, като се стремим повече обществени и 
малцинствени групи да бъдат интегрирани към усилията за  реформи  в полицията. Не функционират 
добре механизмите на полицията за информиране на обществеността. Не е ефективен гражданския 
контрол върху действията на полицията - прозрачност, отчетност и достъп до информация. Слаба е 
ефективността на взаимодействие между обществеността и полицията.  

 

Проектът се финансира от Фондация “Отворено общество“ – София 

 


