ЦЕНТЪР НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗГРАД
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
през 2002 година
Повече от пет години Центърът на неправителствените организации в Разград сътрудничи и
взаимодейства успешно с неправителствени и граждански организации, създава условия за
тяхното технологичното и информационното осигуряване, предоставя им техническа помощ и
консултации по въпроси от правен, финансов и управленски характер.
По време на участието на Георги Милков в Мултинационален тренинг за лидерство в Съединените
американски щати дейността на Центъра на НПО през 2002 г. бе основно съсредоточена за подобряване
взаимодействието с местната полиция.
Резултатите от съвместната дейност на Центъра на НПО с Регионалната дирекция на вътрешните работи
при реализиране на проект “Заедно решаваме” възвърна част от загубеното доверие на обществото към
работата на полицията и подобри взаимодействието между полицейските служители и представителите на
етническите групи.
Натрупания опит през последните четири години и реализирането на осем проекта утвърдиха престижа
на нашата организация в Третия сектор и допринесоха за устойчиво развитие на местните общности в град
Разград и региона.
НАШИТЕ УСПЕХИ ПРЕЗ 2002 г.:
Проект “Заедно решаване”, финансиран от Фондация “Отворено общество”, гр. София, октомври
2001 – септември 2002 г.
“План за положителни действия на полицията с етническите групи в Разград”, приет на Обществен
форум, 22 май 2002 г. Планът регламентира обществените отношения на полицейските служби в гр.
Разград и етническите групи.
Обществен форум “Заедно решаваме”, гр. Разград, 22 май 2002 г. Общественият Форум е безспорен
резултат за едноименния проект. Регионалната дирекция на вътрешните работи в гр. Разград прие
като важен публичен документ “Плана за положителни действия на полицията и етническите групи”.
Уеб-страница на проект “Заедно решаваме”: http://zaedno-reshavame.hit.bg
Дипляна за проект “Заедно решаваме” (тираж 1200 броя) с полезна информация за правата на
гражданите и правомощията на полицейските служители, важни телефони и ролята на полицията в
защита на националните малцинства и уязвимите групи в обществото.
Брошура за проект “Заедно решаваме”(тираж 1200 броя). Брошурата разпространихме сред повече
от 190 ключови фигури и институции в гр. Разград и цялата страна.
Регионалната дирекция на вътрешните работи със съдействието на Центъра на неправителствените
организации издаде карта на град Разград. Картата информира за разположението на всички
училища в Разград, приемни на полицейските инспектори, телефони за спешни случаи.
Предназначена е за първокласниците от всички разградски училища.
Благодарствени писма от Цветелина Узунова – Директор на правителствената информационна
служба и полк. Павлин Димитров - заместник-директор на Национална служба “Полиция”. Те ни
поздравяват за инициативите, които повишават авторитета на полицията и подпомагат добрия й
диалог с обществеността. Получихме тяхното уверение за подкрепа и съдействие. В писмото се казва
“Успешно реализираният от Вашата организация проект несъмнено е оказал голяма помощ при
работата на местната полиция с етническите общности в област Разград”.
Поздравителен адрес от Директора на РДВР Монтана за успешно реализирания проект “Заедно
решаваме” и изразено желание да бъдат информирани за подобни инициативи.
Участие на Георги Милков – Председател на Центъра на НПО в Мултинационален тренинг за
лидерство в Съединените американски щати.
Участие в национална конференция “Полиция в близост до обществото”, 10 декември в гр. София,
организирана от Министерството на вътрешните работи и Фондация “Отворено общество”.
Покана от Регионален екологичен център за Централна и източна Европа, София за участие в два
обучителни семинара по екологични въпроси.
ПРОЕКТ “ЗАЕДНО РЕШАВАМЕ”
От месец октомври 2001г. до месец септември 2002г. Центърът на неправителствените организации в
Разград и Регионалната Дирекция на Вътрешните Работи – Разград съвместно реализираха проект “Заедно
решаваме”, финансиран от Фондация “Отворено общество” – София. Проектът продължи идеите на успешно
реализирания през 2000 г. проект “Увеличаване на обществената подкрепа за полицията в Разград".
Целта на проект “Заедно решаваме” бе да се мотивират районните инспектори и служителите на РДВР
Разград да работят по-ефективно с етническите групи, да се засили общественото доверие към полицията в
резултат на подобреното взаимодействие между полицейските служители и етническите групи.
ПОСТИГНАТИ УСПЕХИ:
•
В резултат на продължителен консултативен процес изготвихме “План за положителни действия на
полицията и етническите групи в Разград”. Той бе обсъден и приет на Обществен Форум. на
22.05.2002 г. в хотел “Разград” от шестдесет и девет представители на различни обществени групи,
общности и институции, лидери на етнически групи, представители на държавна и местна власт,
бизнессреди, журналисти, граждански активисти.
•
През месец юли сфомирахме Група за подкрепа на полицията, която е представителна за всички
етнически общности и работи за подобряване взаимодействието на полицията с представителите на
етническите общности. Групата е част от “Плана за положителни действия на полицията и
етническите групи в Разград”.
•
Обучителните тренинги “Ефективно общуване в мултикултурните взаимоотношения” и “Положителни
професионални стандарти на поведение на полицейските служители в условията на мултикултурно
общество” бяха насочени към развиване умението за общуване на полицейските служители в
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мултикултурен контекст и запознаване с особеностите на общуването между хора от различни
култури.
В семинарите “Придобиване на социални комуникативни умения” и ”Провеждане на граждански
инициативи” участваха лидери на малцинствени групи от областта. Чрез тях те развиха своите
комуникативни възможности, придобиха умения за вземане на правилни решения.
Изготвихме дипляна “Защо е нужна полицията?”, която представя реализацията на проекта. Тя
включва телефонните номера на полицейските управления в цялата област, информация за правата
на човека и на полицаите, за правомощията на органите на Националната полиция.
През месец февруари 2002г. в Деня на отворените врати предоставихме възможност на ученици от
няколко училища в гр. Разград и с. Стражец да се запознаят с трудната и отговорна работа на
полицейските служители. Организирахме посещение на Службата за противопожарна безопасност
към РДВР и демонстрация на уменията на полицейски кучета, които са преминали през специално
обучение.
Редовно провеждахме срещи с представители на етническите общности в гр. Разград. На тях
обсъждахме взаимоотношенията между полицейските служители и етническите малцинства,
анализирахме възможностите за сътрудничество, предлагахме решаване на възникнали проблеми.
Осъществихме наблюдение на местните вестници “Екип7” и “Гледища” как отразяват дейността на
полицията. Попълвахме карти за всяка статия във връзка с дейността на полицията. Публикувани са
деветдесет материала. В преобладаващата част от тях е изразено положително мнение за дейността
на полицията в Разград, почти не се срещат материали, съдържащи отрицателна оценка.
Изготвихме брошура за резултатите от проект “Заедно решаваме”
Дейностите по проект “Заедно решаваме” отразявахме с публикации и репортажи в местните медии –
вестници “Екип 7” и “Гледища” и Кабелни телевизии “Евроком” и “Ден”.

В резултат на ефективното сътрудничество с РДВР Разград постигнахме сериозни резултати от
реализацията на проекта: Регионалната Дирекция на Вътрешните Работи в Разград прие като публичен
документ “План за положителни действия на полицията и етническите групи в Разград”, който регламентира
взаимодействието на етническите групи с полицията. Това е част от проблема за изработването на добра
политика – за добри човешки взаимоотношения, добри комуникативни умения, висококачествено обслужване
и уважение към всички, независимо от произхода им. Създадохме условия за граждански контрол върху
работата на полицията. Постигнахме засилено участие на различните обществени и етнически групи в
процеса на реформи в полицията чрез осъществяване на широк консултативен процес, който се
осъществяваше с помощта на специалисти.
ПАРТНЬОРИ В РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА
Успехът на проект “Заедно решаваме” е благодарение на партньорство с Регионалната дирекция на
вътрешните работи гр. Разград. С тяхно съдействие постигнахме напредък в отношенията на полицията и
представителите на етническите общности. Служителите на полицията споделиха, че са доволни от
съвместната работа и постигнатите резултати и с удоволствие биха продължили да се развиват в насока към
подобряване взаимодействието полицията с представителите на малцинствата. Полезна помощ ни оказаха
подп. Радослав Иванов - Директор на РДВР, подп. Ненко Гигов - Началник на РПУ гр. Разград, Деко
Найденов - говорител на РДВР и Росица Мичева - психолог. Партньори от други институции са Садък Алчев Главен секретар на Областна администрация - Разград, Евгения Кочанова - Председател на Областен съвет
по етнически и демографски въпроси, Периха Акифова - Директор на Регионална дирекция “Социално
подпомагане” гр. Разград, Теосвета Лазарова - Директор на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Разград,
които ни подкрепяха и съдействаха в реализирането на проекта. Местните медии - вестниците “Екип 7” и
“Гледища” и двете кабелни телевизии “Ден” и “Евроком” отразяваха всяка наша дейност по проекта.
МУЛТИНАЦИОНАЛЕН ТРЕНИНГ ЗА ЛИДЕРСТВО
YMCA Blue Ridge Assembly, NC, USA
През 2002 г. Георги Милков участва за втори път в Мултинационален тренинг за лидерство в
Съединените Американски Щати. Той участва като доброволец в обучителния екип на доброволците за
лятната програма за съветници в детски лагери в Ню Йорк през май 2002 г. Обучението бе част от дейността
на YMCA ICCP на YMCA of Great New York. Повече информация на адрес: www.ymcaiccp.org/Planet2002.htm.
Участието в тренинга бе възможно като резултат от споразумение за сътрудничество, конференция Открития
2001 и след престой на Георги в YMCA Blue Ridge Assembly, NC, USA през 2000г. С придобитите лидерски
умения Георги Милков ще подобри сътрудничеството между гражданските организации, местните власти,
бизнес средите и гражданите, ще разшири позициите на организацията в цялата област Разград.
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
“ПОЛИЦИЯ В БЛИЗОСТ ДО ОБЩЕСТВОТО”
София, декември 2002 г.
През декември 2002 г. в гр. София се проведе Втора национална конференция “Полицията в близост до
обществото”. Домакини на конференцията бяха Министерството на вътрешните работи и Фондация “Отворено
общество” София.
В конференцията участваха: Георги Петканов - Министър на вътрешните работи, Райна Гаврилова Изпълнителен директор на Фондация “Отворено общество”, Генерал Бойко Борисов - Главен секретар на МВР,
Генерал Васил Василев - Директор на Национална служба “Полиция”, Иванка Иванова - координатор на
Правната програма на Фондация “Отворено общество”, представители на неправителствени организации,
които имат опит в реализирането на проекти в партньорство с Регионални дирекции на вътрешните работи в
страната. Председателят на Центъра на неправителствените организаци Георги Милков, сподели опита и
постигнатите успехи в реализиране на проект “Заедно решаваме”. В конференцията участваха и подп.
Радослав Иванов - Директор на РДВР Разград, подп. Валери Лалев - Директор на служба “Полиция” и Деко
Найденов, които са наши парнтьори по проекта.

На конференцията бяха представени одобрените от Фондация “Отворено общество” проекти в
партньорство с РДВР. Обсъдено бе и развитието на процеса на сътрудничество между полицията и
неправителствените организации за повишаване на общественото доверие и подкрепата на гражданите за
полицията.
ПРОЕКТ “МОДЕЛ “УСПЕШНА ПОЛИЦИЯ РАЗГРАД”
През 2003 г. Центърът на неправителствените организации реализира проект “Модел “Успешна полиция
Разград”, финансиран от Фондация “Отворено общество” София. Той е продължение на успешно
реализираните през 2001-2002 г. два проекта: “Увеличаване на обществената подкрепа на полицията в
Разградско област” и “Заедно решаваме”. Партньор отново е Регионалната дирекция на вътрешните работи в
гр. Разград.
Целта на проекта е увеличаване на възможностите за участие на етническите групи във формиране на
политиката на местната полиция в област Разград, подобряване капацитета и професионализма на
полицейските служители в малките общини и населените места чрез образователни програми, като част
“План за положителни действия на полицията и етническите групи”.
Основните задачи на проекта са: продължаване на работа на Групата за подкрепа на полицията;
усъвършенстване на консултативния процес за установяване на стандарти за независимо наблюдение,
контрол и оценка на работата на полицията; провеждане на еднодневни посещения на етнически групи в
полицейските служби, информационни срещи и форуми; обучение на полицаи от РДВР Разград;
подготвително обучение на представители от малцинствен произход и др.
Резултатите, които очакваме от реализирането на проекта са: осъществяване на “Плана за положителни
действия на полицията и етническите групи”; признаване на Групата за подкрепа на полицията като
равноправен субект в Съвета по етнически и демографски въпроси към Областна администрация Разград и
утвърждаването и като конструктивен партньор на полицията; увеличаване на знанията за етническите групи
у полицейските служители; подобряване на нагласата на ръководството на полицията да създава повече
възможности за представители на етническите групи да могат да работят като нейни служители, създаване на
модел “Успешна полиция Разград” и популяризирането му сред обществеността.
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА:
Дейността по проект “Заедно решаваме” е отразена в местните вестници “Гледища” и “Екип 7” с
дванадесет публикации. Дванадесет репортажа бяха излъчени и по местните кабелни телевизии
“Ден” и “Евроком”.
Успешното и активно сътрудничество по проект “Заедно решаваме” на Центъра на НПО с Областния
съвет по етнически и демографски въпроси към Областния управител бе представено в годишния
отчет на съвета за 2002 г. Като важен успех в годишния доклад на Областния съвет по етнически и
демографски въпроси в Разград е отбелязано създаването на Група за подкрепа на полицията.
Краен отчет, информационните материали, дипляна и брошура по проект “Заедно решаваме”
разпространихме сред около 80 ключови фигури в гр. Разград и цялата страна. Положителните
успехи по проекта достигнаха до представители на държавна и местна власт, посолства, фондации и
неправителствени организации, медии, общественост.
Промените, които настъпиха в последните години в България промениха изискванията на обществото към
дейността на полицейските служители. Гражданите открито заявиха желание да съдействат на полицията и
да помогнат за решаването на проблемите, свързани с престъпността, поддържането на обществения ред и
оказване помощ на хората в критични ситуации. Ще продължи диалога за подобряване на
взаимоотношенията между полицията и малцинствата, за защитата на правата и достойнството на хората,
принадлежащи към етническите малцинства.
Центърът на неправителствените организации в Разград ще бъде инициатор и главен двигател
за изпълнение на обществените действия за подобряване работата на полицията с етническите
групи, за повишаване обществената подкрепа и авторитета на полицията.
Организацията ще продължава да осигурява информационно, консултантско и техническо
обслужване на неправителствени организации, местни власти и граждани, да разпространява
опит, познания и друга информация в сферата на организационното изграждане и практическото
функциониране на организациите с идеална цел в гр. Разград и региона.

