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 Увод 

 Граж дан ско то наб лю де ние в по ли ци я та пред став ля ва един от най-важ-
ни те про ек ти на Прав на прог ра ма на Инсти тут “Отво ре но об щес тво” – Со-
фия. Той съ че та ва в се бе си ме ха ни зъм на граж дан ско учас тие и проз рач ност 
на дър жав но то уп рав ле ние, със за щи та на ос нов ни те пра ва на чо ве ка. То ва са 
ос нов ни прин ци пи от фи ло со фи я та на Инсти ту та. Тях но то при ла га не на прак-
ти ка съв местно от доб ро вол ци, неп ра ви тел стве ни ор га ни за ции, струк ту ри на 
Ми нис тер ство то на вът реш ни те ра бо ти и ор га ни на мес тна власт, пред став ля ва 
ис тин ско пре диз ви ка тел ство, но и прак ти чес ки урок за труд нос ти те, с ко и то е 
из пъл нен пъ тят към пос ти га не на вър хо вен ство на за ко на в Бъл га рия.

 Ме то дът на наб лю де ние бе ше раз ра бо тен въз ос но ва на опи та на Ве ли-
коб ри та ния. Той бе ше въ ве ден за пър ви път в Бъл га рия по про ект на Пле вен ски 
об щин ски фонд – Чи та ли ща, фи нан си ран от Инсти тут “Отво ре но об щес тво” през 
2004 го ди на. Ре зул та ти те от то зи про ект бя ха оце не ни и през 2005–2006 го ди на 
ме то дът бе ше адап ти ран и при ло жен в де вет те Ра йон ни по ли цей ски уп рав ле-
ния на те ри то ри я та на град Со фия, в пар тньор ство с Ге не рал на ди рек ция “По-
ли ция”, Сто лич на ди рек ция “По ли ция” и Сто лич на об щи на.  Пред вид ус пе ха на 
про ек та в Со фия и Пле вен, през 2007 и 2008 го ди на Инсти тут “Отво ре но об щес-
тво”  раз ши ри прак ти ка та на граж дан ско наб лю де ние в гра до ве те Вар на, Бур гас 
и Плов див и про дъл жи про ек та в Со фия и Пле вен. 

 Нас то я щи ят док лад съ дър жа ос нов ни те из во ди от наб лю де ни е то, про-
ве де но през 2007–2008 го ди на, оцен ка за сте пен та на спаз ва не на меж ду на род-
ноп рав ни и вът реш ноправ ни стан дар ти за за щи та на пра ва та на за дър жа ни те от 
по ли ци я та ли ца  и обоб ща ва ос нов ни те пре по ръ ки за по доб ря ва не на ра бо та та 
на по ли ци я та в то зи ас пект. Пре по ръ ки те и кон ста та ци и те са плод на сис тем на-
та ра бо та на доб ро вол ци те и ко ор ди на то ри те по про ек та. Те са об съж да ни със 
слу жи те ли на по ли ци я та на раз лич ни ни ва и да ват до бър пог лед вър ху ос нов ни-
те ор га ни за ци он ни и уп рав лен ски проб ле ми на сис те ма та. 

 Всич ки док ла ди от пре диш ни те ета пи на наб лю де ни е то са пуб ли ку ва ни 
в ин тер нет, на у еб стра ни ца та на Инсти ту та – www.osi.bg. Срав не ни е то им през 
го ди ни те по каз ва, че ос нов ни те проб ле ми на по ли ци я та са трай ни, а нап ре дък в 
тях но то раз ре ша ва не се пос ти га бав но и са мо по от но ше ние на оп ре де ле ни ог-
ра ни че ни об лас ти.  Пуб ли ку ва ме и раз прос тра ня ва ме ре зул та ти те от то ва наб-
лю де ние с на деж да та, че те ще пос лу жат ка то ос но ва за об съж да не и при е ма не 
на не об хо ди ми за ко но да тел ни и ад ми нис тра тив ни про ме ни за по доб ря ва не на 
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стан дар та на за щи та на ос нов ни те пра ва на чо ве ка по вре ме на за дър жа не в по-
ли ци я та и ще съ дей стват за по доб ря ва не на ма те ри ал ни те ус ло вия на ра бо та в 
по ли ци я та. 

 То зи док лад съ дър жа и ос нов ни те из во ди от со ци о ло ги чес ко из след ва-
не, ко е то бе ше про ве де но сред по ли цаи и доб ро вол ци - учас тни ци в про ек та. 
Ре зул та ти те от из след ва не то по каз ват, че об рат но на раз прос тра не но то схва-
ща не, оси гу ря ва не то на по ве че проз рач ност в ра бо та та на по ли ци я та всъщ ност 
уве ли ча ва одоб ре ни е то и склон нос тта на граж да ни те да съ дей стват на по ли ци-
я та при из пъл не ние на ос нов ни те й фун кции. Та ка ста ва яс но, че пос ти га не то на 
по ве че проз рач ност и от чет ност в ра бо та та на по ли ци я та не е прос то пра зен 
ло зунг, а и сред ство за по доб ря ва не на ефек тив нос тта в ней на та ра бо та.

 Инсти тут “Отво ре но об щес тво” из ра зя ва ис кре на та си бла го дар ност на 
Фон да ция “SOS-се мей ства в рис к”, Вар на, Фон да ция за гри жи в об щнос тта “Ди-
ва”, Плов див, Асо ци а ция “Де мет ра”, Бур гас, и Сдру же ние “Пле вен ски общес твен 
фонд ЧИТАЛИЩА” в Пле вен  и спе ци ал но към Ге не рал на ди рек ция “По ли ци я” 
на Ми нис тер ство то на вът реш ни те ра бо ти за кон струк тив но то и пол зот вор но 
партньор ство!

Иванка Иванова
Директор на Правна програма
Институт “Отворено общество”  
София
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 Част I
 

 I.РЕ ЗЮ МЕ

 Про ект „Граж дан ско наб лю де ние в по ли ци я та” се осъ щес твя ва от Инсти-
тут „Отво ре но об щес тво” – Со фия, по одоб ре на от Ге не рал на ди рек ция „По ли-
ци я”1 ме то до ло гия и це ли из граж да не на до ве рие меж ду по ли ци я та и мес тна та 
об щност и оси гу ря ва не на проз рач ност на по ли цей ска та ин сти ту ция. В ос но ва та 
си прак ти ка та на граж дан ско наб лю де ние се из ра зя ва във въз мож нос тта граж-
да ни да по се ща ват мес та та за за дър жа не в РПУ без пред ва ри тел но пре дуп реж-
де ние.
 От наб лю да ва ни те об що 14  по ка за те ля2 по про ек та по пет е кон ста ти ра но 

по доб ре ние в срав не ние с на ча ло то на про ек та през юли 2007 г. Те са свър за ни 
с ин фор ми ра нос тта на за дър жа ни те за пра ва та им, оси гу ря ва не на хра на в рам-
ки те на 24-ча со во то за дър жа не, от но ше нието на по ли цей ски те слу жи те ли към за-
дър жа ни те ли ца, во де не то на до ку мен та ци я та и под дър жа не то на хи ги е на в РПУ. 
 Час тич но по доб ре ние има по шест от по ка за те ли те.  То ва са по доб ря ва-
не на ма те ри ал но-би то во то със то я ние и обо руд ва не на мес та та за за дър жа не, 
обо со бя ва не на об служ ва щи по ме ще ния и на от дел ни по ме ще ния за нас та ня-
ва не на мъ же, же ни, не пъл но лет ни и др. Въп ре ки час тич ния нап ре дък сро кът 

01.01.2009 г. за от стра ня ва не на не съ от вет стви я та с нор ма тив ни те изис ква-

ния на Инструк ция № Iз-2451/29.12.2006 г. ня ма да бъ де спа зен и то ва оз на ча-

ва, че на прак ти ка от на ча ло то на след ва ща та го ди на го ля ма та част от сгра ди-

те на РПУ в наб лю да ва ни те гра до ве ня ма да от го ва рят на прав на та рам ка. Все 
още има РПУ, ко и то не раз по ла гат със спе ци ал но обо со бе ни по ме ще ния за раз-
пит, по ра ди ко е то раз пи ти те на за дър жа ни те ли ца про дъл жа ват да се про веж-
дат в ста и те на доз на те ли те или дру ги по ме ще ния, ко и то не са пред наз на че ни 
за та зи цел. Час тич но раз ви тие е ре гис три ра но и по от но ше ние на кри те ри и те 
„Дос тъп до прав на по мощ” и  „Сиг на ли за зло у пот ре ба със си ла”.
 По три от по ка за те ли те ня ма про мя на. То ва са ус ло ви я та на ра бо та на 
по ли ца и те, оси гу ря ва не на ме ди цин ска по мощ и пре во дач на за дър жа ни те. 
 Ка то нов ак ту а лен проб лем се очер та ва го ля мо то те ку чес тво на кад ри 

в струк ту ри те на по ли ци я та на те ри то ри я та на Сто лич на ди рек ция  „По ли ци я”. 

Лип са та на дос та тъ чен щат во ди до по ви ша ва не на стре са по ра ди по-го ля ма-

та на то ва ре ност на слу жи те ли те, на ма ля ва не на мо ти ва ци я та им за ра бо та в 

МВР и се от ра зя ва пря ко вър ху ка чес тво то на по ли цей ска та ра бо та, тъй ка то 

опит ни и обу че ни кад ри на пус кат сис те ма та.

1 За це ли те на то ва из ло же ние ще бъ дат из пол зва ни на и ме но ва ни я та на струк ту ри те на МВР пре ди про ме ни те 

от ДВ, бр. 69 от 2008 г. в ЗМВР, тъй ка то те бя ха ва лид ни през две тре ти от про ек тна та ре а ли за ция.
2  Виж При ло же ние 1 за де тай лно опи са ние на кри те ри и те.
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 ІІ. ПРЕД СТА ВЯ НЕ НА ПРО ЕКТ „ГРАЖ ДАН СКО 

 НАБ ЛЮ ДЕ НИЕ В ПО ЛИ ЦИ Я ТА”

 Про ект „Граж дан ско наб лю де ние в по ли ци я та” се осъ щес твя ва от Инсти-
тут „Отво ре но об щес тво” – Со фия, по одоб ре на от Ге не рал на ди рек ция „По ли-
ци я” ме то до ло гия и це ли из граж да не на до ве рие меж ду по ли ци я та и мес тна та 
об щност и оси гу ря ва не на проз рач ност на по ли цей ска та ин сти ту ция. В ос но-
ва та си прак ти ка та на граж дан ско наб лю де ние се из ра зя ва във въз мож нос тта 
граж да ни да по се ща ват мес та та за за дър жа не в РПУ без пред ва ри тел но пре дуп-
реж де ние. Про ек тът се ре а ли зи ра в гра до ве те Со фия, Плов див, Вар на, Бур гас и 
Пле вен. 
 Граж дан ски те наб лю да те ли са доб ро вол ци, ко и то са пре ми на ли през се-
лек ция и обу че ние в ме то да на граж дан ско наб лю де ние. Еки пи от граж дан ски 
наб лю да те ли осъ щес твя ват наб лю де ние в РПУ въз ос но ва на пред ва ри тел но 
одоб рен гра фик, ин фор ма ция за кой то имат са мо учас тни ци те в про ек та. Доб-
ро вол ци те осъ щес твя ват наб лю де ние вър ху мес та та за за дър жа не, го во рят със 
за дър жа ни те (ко га то са съг лас ни) за ус ло ви я та за за дър жа не то им, наб лю да ват 
об що то от но ше ние на съ от вет но то зве но към граж да ни те. В ко му ни ка ци я та си 
с по ли цей ски те слу жи те ли доб ро вол ци те мо гат да об съж дат проб ле ми те във 
връз ка с от но ше ни я та граж да ни–по ли ция и да пред ла гат спо со би за по доб ря-
ва не на сът руд ни чес тво то. Въз ос но ва на осъ щес тве ни те наб лю де ния доб ро вол-
ци те по пъл ват екип ни док ла ди. Екип ни те док ла ди от ра зя ват фак ти, кон ста ти ра-
ни по вре ме на наб лю де ни е то. 
 Еже ме сеч но ко ор ди на то рът на про ек та из гот вя обоб ще ни док ла ди, ка то 
ко пие от тях се пре да ва на ди рек то ра на съ от вет на та Облас тна ди рек ция „По ли-
ци я” и на граж дан ски те наб лю да те ли. На  все ки три ме се ца се из гот вят три ме сеч-
ни ана ли тич ни док ла ди, ко и то ос вен на ОДП се пре да ват и на дру ги за ин те ре со-
ва ни стра ни и се по пу ля ри зи рат сред об щес тве нос тта. 
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 ІIІ. СТА ТИС ТИ КА ЗА ОСЪ ЩЕС ТВЕ НИ НАБ ЛЮ ДЕ НИЯ

 ЗА ПЕ РИ О ДА ЮНИ 2007 Г. – АВ ГУСТ 2008 Г.

 В рам ки те на пе ри о да сеп тем ври 2007 г.–ав густ 2008 г. са из вър ше ни об-
що 8003  по се ще ния в 41 РПУ на те ри то ри я та на гра до ве те Со фия, Плов див и 
Пле вен и Облас тна ди рек ция „По ли ци я” във Вар на и Бур гас.
 Наб лю де ни я та на граж дан ски те наб лю да те ли през от чет ния пе ри од са 
нап ра ве ни в раз лич но вре ме, ка то 587 по се ще ния са в ин тер ва ла 7.00 и 19.00 
ча са и 213 – в ин тер ва ла 19.00 и 7.00 ча са. Бро ят на по се ще ни я та през ра бот ни-
те дни е 544, а през по чив ни те дни са осъ щес тве ни 256 по се ще ния. За пе ри о да 
на осъ щес твя ва не на про ек та са про ве де ни ин тер вю та с об що 249 за дър жа ни 
ли ца. По се ще ни я та са из вър шва ни без пред ва ри тел но уве до мя ва не на ръ ко вод-
ство то и слу жи те ли те на РПУ, в раз лич но вре ме и от раз лич ни еки пи граж дан ски 
наб лю да те ли съг лас но ме то до ло ги я та на про ек та и пра ви ла та за из вър шва не на 
граж дан ски те наб лю де ния.

3 Виж При ло же ние 2 за по-под роб на ин фор ма ция по от но ше ние на из вър ше ни те наб лю де ния.



Снимка: Георги Димитров
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 ІV. КОН СТА ТА ЦИИ НА ГРАЖ ДАН СКИ ТЕ НАБ ЛЮ ДА ТЕ ЛИ. 

 ПРОБ ЛЕМ НИ ОБ ЛАС ТИ.

 1. Дос тъп до прав на по мощ

  Инфор ми ра ност на за дър жа ни те ли ца за пра во то им на без плат на 
прав на по мощ

 В пе ри о да на осъ щес твя ва не на про ек та се очер та ва яс на тен ден ция на 
по доб ря ва не на ин фор ми ра нос тта на за дър жа ни те ли ца за пра во то им на 
без плат на прав на по мощ по вре ме на по ли цей ско то за дър жа не за 24  ча са. 

Граж дан ски те наб лю да те ли ре гис три рат нап ре дък в то ва от но ше ние и в РПУ на 
те ри то ри я та на Со фия и Плов див, къ де то в на ча ло то на про ек та (юни 2007 г.) на 
за дър жа ни те ли ца не се ра зяс ня ва ше ус тно въз мож нос тта за по лу ча ва не на без-
плат на прав на по мощ. То ва по ло жи тел но раз ви тие се дъл жи на взе ти те под вни-
ма ние кон ста та ции в ме сеч ни те обоб щени док ла ди от ръ ко вод ство то на реги о-
нал ни те ди рек ции и ак тив на та ро ля на де жур ни те офи це ри в то ва от но ше ние.

  Ре гис три ра ни по се ще ния на ад во кат 

 В РПУ на те ри то ри я та на Пле вен и Плов див за це лия пе ри од на осъще-
ствя ва не то на про ек та не е ре гис три ра но ни то ед но по се ще ние на слу же бен 
или упъл но мо щен ад во кат към мо мен та на по се ще ни я та на граж дан ски те 

наб лю да те ли. На те ри то ри я та на ОДП – Бур гас, в Кни га та за про ве де ни те свиж-
да ния, по лу че ни те ве щи и хра ни тел ни про дук ти са ре гис три ра ни мно жес тво по-
се ще ния на ад во ка ти в РПУ,  но тъй ка то то ва не е спе ци а лен ре гис тър за пре дос-
та вя не то на прав на по мощ, в не го не се от ра зя ва да ли ад во ка ти те са до го вор ни 
или слу жеб ни. По то зи на чин не мо же да се кон ста ти ра ка къв ад во кат пре дос-
та вя прав на по мощ на за дър жа но то ли це и пре дос та ве на ли е в край на смет ка 
прав на по мощ, или не. За пе ри о да юни 2007–ав густ 2008 г. в Со фия са от че те ни 
две по се ще ния на упъл но мо ще ни за щит ни ци и три слу чая, в ко и то за дър жа ни те 
ли ца са из чак ва ли прис ти га не то на де жур ни ад во ка ти. 
 Ре гис три ра ни са два слу чая, в ко и то е оси гу ре на слу жеб на за щи та в РПУ 
във Вар на, ко е то пред став ля ва час ти чен нап ре дък по по ка за те ля „дос тъп до 

прав на по мощ” в срав не ние с на ча ло то на про ек та.
 Лип са та на ин фор ма ция за по се ще ни я та на ад во ка ти те, ко га са уве до ме-
ни, ко га са се яви ли в РПУ, ка къв ад во кат е по же ла ло за дър жа но то ли це се дъл жи 
на про пуск в нор ма тив на та уред ба, рег ла мен ти ра ща до ку мен та ци я та по за дър-
жа не то. Ня ма изис ква не за во де не на спе ци а ли зи ран ре гис тър или фор му ляр, 
чрез кой то да се кон ста ти ра да ли по ли цей ски ят слу жи тел се е свър зал с ад во кат 
и да ли той е от ка зал по ня как ва при чи на. 
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Доб ра прак ти ка:
В 4-то РПУ в Плов див е въ ве де на сис те ма, чрез ко я то се ре гис три ра в кол ко ча-

са е бил из ви кан ад во ка тът и ка къв е не го ви ят от го вор.  Ако за дър жа но то ли це 

е по со чи ло, че же лае упъл но мо щен или слу же бен ад во кат, след обаж да не по 

те ле фо на от стра на на за дър жа но то ли це или по ли цей ския слу жи тел съ от вет-

на та об рат на връз ка от ад во ка та и ча сът на не го во то по се ще ние се за пис ват в 

дек ла ра ци я та за за поз на ва не с пра ва та на за дър жа но то ли це.

 
  На ли чие на раз лич ни прак ти ки по от но ше ние на пре дос та вя не то на 

прав на по мощ в РПУ

 От ре а ли зи ра не то на про ек та ста ва яс но, че лип сва един на прак ти ка 
за пре дос та вя не на прав на по мощ в рам ки те на 24-ча со во то по ли цей ско за-

дър жа не.

 Про це ду ри те са раз лич ни до ри в РПУ в един и същ град. Раз ли чи я та са по 
от но ше ние на то ва, къ де се съх ра ня ват спи съ ци те с де жур ни те ад во ка ти, да ли 
за дър жа ни те ли ца имат дос тъп до тях, или са мо по ли цей ски те слу жи те ли, с ко го 
се осъ щес твя ва кон такт  – с де жу рен ад во кат или с ад во кат ския съ вет. Раз лич ни 
прак ти ки има и по от но ше ние на то ва, кой осъ щес твя ва кон такт със съ от вет ния 
ад во кат ски съ вет или де жу рен ад во кат – за дър жа но то ли це или по ли цей ски ят 
слу жи тел.
 В на ча ло то на про ек та в РПУ в Со фия чес то лип сват ак ту ал ни спи съ ци с 
де жур ни ад во ка ти, пре дос та ве ни от Адво кат ска та ко ле гия. Към ав густ 2008 го-

ди на във всич ки по се те ни РПУ има спи съ ци. Изклю че ние пра ви РПУ във Вар-
на, къ де то при по ис ква не от стра на на граж дан ски те наб лю да те ли по ли цей ски те 
слу жи те ли сре щат труд нос ти с на ми ра не то на те зи спи съ ци. То ва пос та вя въп ро-
са, как на прак ти ка се осъ щес твя ва из бо рът на слу же бен ад во кат за за дър жа ни те. 

  Ли мит на те ле фон ни те обаж да ния в РПУ

 От на ча ло то на про ек та през ме сец юли 2007 г. не се наб лю да ва про-
мя на по от но ше ние на проб ле ма със съ щес тву ва щи те ли ми ти на те ле фон ни 

обаж да ния в РПУ на те ри то ри я та на всич ки наб лю да ва ни РПУ. Те ле фон ни те 
ли ми ти са оп ре де ле ни на ба за та на не ак ту ал на към мо мен та инструк ция от 1993 
го ди на, ко е то чес то во ди до упот ре ба та на лич ни те мо бил ни те ле фо ни на по-
ли цей ски те слу жи те ли или на за дър жа ни те ли ца. Ре гу ляр на прак ти ка е да се 
доп ла щат раз ли ки те меж ду оп ре де ле ния ли мит и про ве де ни те раз го во ри от 
де жур ни те те ле фо ни от стра на на по ли цей ски те слу жи те ли. Те зи ог ра ни че ния 
въз пре пят стват свър зва не то как то с ад во ка ти, та ка и с род ни ни на за дър жа ни те 
ли ца. 
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  Лип са на обо со бе ни по ме ще ния за свиж да ния и сре щи с ад во кат

 Ма со ва та лип са на обо со бе ни по ме ще ния за свиж да не и сре щи с ад во-
кат в РПУ е пред пос тав ка за на ру ша ва не на тай на та на ко рес пон ден ци я та меж-
ду ад во кат и кли ент и пос та вя под съм не ние ефек тив нос тта на пре дос та вя на та 
прав на по мощ. Въп ро сът за лип са та на обо со бе ни по ме ще ния за свиж да не и 
сре щи с ад во кат ще бъ де раз гле дан по-под роб но в част „Орга ни за ция и уп рав ле-
ние на по ме ще ни я та”.

  Не е фек ти вен ме ха ни зъм за ко ор ди на ция меж ду адво кат ски те съ ве-
ти и по ли ци я та при пре дос та вя не то на прав на по мощ

 Във Вар на и в Со фия граж дан ски те наб лю да те ли от бе ляз ват ка то проб-
лем съ щес тве но то за ба вя не при оси гу ря ва не то на слу же бен за щит ник. Съг-
лас но по лу че на та ин фор ма ция слу жеб ни те ад во ка ти чес то от каз ват, оп рав да-
вай ки се с ан га жи ра ност, от със твие от гра да или не от го ва рят на те ле фон но то 
поз въ ня ва не. То ва на ла га да се тър си друг ад во кат от спи съ ка, ко е то, от своя 
стра на, во ди до за ба вя не, на то вар ва не с те ле фон ни раз го во ри, а не ряд ко, до ка-
то то ва про дъл жа ва, нас тъп ват и об сто я тел ства за ос во бож да ва не на за дър жа-
но то ли це.

След про ве де ни ин тер вю та с по ли цей ски те слу жи те ли в РПУ – Мал ко Тър но-

во, доб ро вол ци те са ус та но ви ли, че в РПУ имат проб лем с оси гу ря ва не то на 

де жур ни ад во ка ти. То ва се дъл жи на фак та, че в гра да има мал ко ад во ка ти и се 

пол зват ус лу ги те на ад во ка ти от Бур гас, ко и то не ви на ги се от зо ва ват. До при-
к люч ва не то на про ек та не са взе ти мер ки от стра на на ОДП – Бур гас, и на 
мес тна та ад во кат ска ко ле гия да бъ де про ме не на та зи прак ти ка.

  Лип са на убе де ност от стра на на по ли цей ски те слу жи те ли в сми съ ла 
от пре дос та вя не на прав на по мощ в рам ки те на по ли цей ско то за дър жа не за 

24  ча са 

 Проб лем при пре дос та вя не то на прав на по мощ на задър жа ни те ли ца 
пред став ля ва фак тът, че са ми те по ли цей ски слу жи те ли в не ма лък брой слу чаи 
са ми са убе де ни, че за 24  ча са ня ма сми съл да се ви ка де жу рен ад во кат. В РПУ в 
Со фия при ин тер вю с по ли цей ски слу жи тел по по вод за дър жа но ли це де жур ни-
ят офи цер твър ди, че се на ла га да бъ де из ви кан ад во кат са мо ко га то се пов диг не 
об ви не ние на за дър жа но то ли це. В Плов див наб лю да те ли те от бе ляз ват, че чес та 
прак ти ка е доз на те лят да ви ка ад во кат то га ва, ко га то за дър жа но то ли це ще бъ де 
под ло же но на раз пит, или в слу чаи, ко га то са ми ят той пре це ни за удач но.
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 Всич ки те зи проб лем ни об лас ти во дят до из во да, че въп ре ки час тич-
ния нап ре дък дос тъ път до прав на по мощ при по ли цей ско то за дър жа не все 

още е ог ра ни чен. Кон ста ти ра ни те проб ле ми по от но ше ние пре дос та вя не то на 
прав на по мощ на за дър жа ни те ли ца са в на ру ше ние на чл. 6, т. 3 от Евро пей ска-
та кон вен ция за за щи та на пра ва та на чо ве ка и ос нов ни те сво бо ди, в кой то е 
за пи са но, че „Вся ко ли це, об ви не но в кри ми нал но прес тъп ле ние, има в час тност 
след ни те пра ва… да се за щи та ва лич но или да пол зва ад во кат по свой из бор; 
ако не раз по ла га със сред ства за зап ла ща не на ад во кат, да му бъ де пре дос та ве-
на без плат но слу жеб на за щи та, ко га то го изис кват ин те ре си те на пра во съ ди е-
то”. На ру ша ва се и чл. 30 от Кон сти ту ци я та на Ре пуб ли ка Бъл га рия, кой то гла си, 
че „Все ки има пра во на ад во кат ска за щи та от мо мен та на за дър жа не то му или 
на прив ли ча не то му ка то об ви ня ем”, как то и член 63 от За ко на за Ми нис тер-
ство то на вът реш ни те ра бо ти, в кой то се каз ва: „От мо мен та на за дър жа не то 
си ли це то има пра во на за щит ник.” Спо ред чл. 14 на Инструк ция № І 3-2451 от 
29.12.2006 г. за ре да за дей ствие на по ли цей ски те ор га ни при за дър жа не на ли-
ца в струк тур ни те зве на на МВР, за обо руд ва не то на мес та та за нас та ня ва не на 
за дър жа ни ли ца и ре да в тях „Не за бав но след за дър жа не то ли це то се за поз на ва 
с ос но ва ни я та за за дър жа не то му и пред ви де на та в за ко на от го вор ност и му се 
ра зяс ня ват не го ви те пра ва”, ка то ал. 2. гла си: „...(пра во то) на ад во кат ска за щи-
та и пра во да по ис ка наз на ча ва не на за щит ник по ре да на За ко на за прав на та 
по мощ”.

 2. Дос тъп до ме ди цин ска по мощ

 През це лия пе ри од на осъ щес твя ва не на про ек та за дър жа ни те ли ца 
са би ли уве до мя ва ни за пра во то си на ме ди цин ска по мощ и по ли цей ски те 

слу жи те ли са съ дей ства ли за пре дос та вя не то й. Във всич ки РПУ на те ри то ри-
я та на ОДП – Вар на и Бур гас, Со фия, Пле вен и Плов див оси гу ря ва не то на ме ди-
цин ска по мощ ста ва чрез цен тро ве те за спеш на ме ди цин ска по мощ и спеш-

ни те от де ле ния към мно гоп ро фил ни те бол ни ци (ЦСМП). За дър жа ни ли ца с 
фи зи чес ки трав ми, как то и та ки ва в кри зис но здра вос лов но със то я ние обик но-
ве но се кон во и рат от по ли цей ски те слу жи те ли до спе шен цен тър. След ме ди-
цин ска та ин тер вен ция по ли цей ски те слу жи те ли кон во и рат ли це то об рат но до 
съ от вет но то РПУ. По ли цей ски те слу жи те ли твър дят, че вмес то на лич ни те ле ка-
ри се раз чи та ос нов но на цен тро ве те за спеш на и не от лож на по мощ до ри и ко-
га то за дър жа ни те ли ца имат ле ки оп лак ва ния, ко е то на то вар ва бюд же та на МВР. 
То ва во ди и до не ре гу ляр но по пъл ва не на Кни га та за из вър ше ни те ме ди цин ски 
прег ле ди, тъй ка то ле ка ри те бър зат за след ва що по вик ва не. 

 Основ ни не ре ше ни проб ле ми по от но ше ние на оси гу ря ва не то на ме-

ди цин ска по мощ ос та ват:
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 Лип са та на под за ко но ва рег ла мен та ция, ко я то да уреж да въп роса за то-
ва, кой ле кар тряб ва да бъ де по тър сен и кой след ва да зап ла ти прег ле да 
при ли ца, по лу ча ва щи пос то ян но ле че ние (ди а бе ти ци, ас тма ти ци и пр.), 
ко и то при за дър жа не би тряб ва ло да бъ дат кон сул ти ра ни от съ от ве тен 
спе ци а лист. Прег ле дът мо же да се зап ла ти как то от НЗОК, ко га то ли це то 
е оси гу ре но и се по тър си об щопрак ти ку ващ ле кар, при когото то е ре-
гис три ра но, та ка и от бюд же та на МВР, тъй ка то съ щес тву ва ве дом стве на 
ме ди цин ска служ ба.   

 Зап ла ща не то на ле ка ри те, ко га то ста ва въп рос за здрав но не о си гу ре ни 
ли ца.

 Нас та ня ва не то на нар ко за ви си ми или за раз но бол ни в об щи те по ме ще-
ния по ра ди лип са та на дос та тъч но по ме ще ния за нас та ня ва не на за-
държани ли ца.

 Лип са та на пред паз ни сред ства – ме ди цин ски ръ ка ви ци и/или ме ди цин-
ски мас ки, ко и то да са на раз по ло же ние на слу жи те ли те при ра бо та със 
за раз но бол ни ли ца.

 За дър жа не то на ли ца в със то я ние на нев ме ня е мост по ра ди пси хич но 
раз строй ство.

 В ре зул тат на пред при е ти те мер ки в от го вор на пре по ръ ки те по про ек та 
на те ри то ри я та на ОДП – Бур гас, е въ ве де на доб ра прак ти ка, ко я то мо же да бъ де 
из пол зва на ка то ре ше ние в слу ча и те, в ко и то се за дър жат здрав но не о си гу ре ни 
ли ца.

От 13 де кем ври 2007 г. при из вър шва не на ме ди цин ски прег лед на за дър жа но 

ли це в Спеш но от де ле ние към „МБАЛ – Бур гас” АД се по пъл ва блан ка от ле ка-

ря, из вър шил прег ле да. Та зи блан ка пред став ля ва та лон за ме ди цин ски пре-
г лед за ус та но вя ва не на здрав ния ста тус на за дър жа ни ли ца по чл. 63 от 
ЗМВР. Тя се съх ра ня ва в до си е то на все ки за дър жан. То зи ме ха ни зъм об хва ща 

и здрав но не о си гу ре ни те ли ца. Та ло нът за прег лед е у ед нак вен и се за ве ря ва 

с из хо дящ но мер на бол ни ца та. 

 Мул тип ли ци ра не то на та зи прак ти ка би мог ло да ре ши проб ле ма, до-
ка то бъ дат под гот ве ни про ме ни в нор ма тив на та уред ба по от но ше ние на пре-

дос та вя не то на ме ди цин ска по мощ на за дър жа ни те ли ца в РПУ. В рам ки те на 
осъ щес твя ва не то на про ек та Пос то ян на та ко ми сия за чо веш ки пра ва и по ли цей-
ска ети ка към МВР за поч на под гот вя не то на про мя на в За ко на за здрав но то оси-
гу ря ва не, къ де то към съ щес тву ва щи те раз по ред би се пред виж да да се до ба вят 
и не о си гу ре ни те за дър жа ни ли ца, ко е то ще ре ши нор ма тив но проб ле ма с не у ре-
де ни те от но ше ния по зап ла ща не на пре дос та ве ни те ус лу ги. За съ жа ле ние та зи 

про мя на все още не е факт. 



18

ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ В ПОЛИЦИЯТА

 Нас та ня ва не то на за раз но бол ни, за дър жа ни в об щи те по ме ще ния за за-
дър жа не, из ла га на риск жи во та и здра ве то на ос та на ли те за дър жа ни и на са-
ми те по ли цей ски слу жи те ли и е в на ру ше ние на член 24, точ ка 4 от Инструк ция 
№ Із-2451 от 29 де кем ври 2006 г., в  коя то се каз ва: „Изпад на ли в кри за, пси хич но 
бол ни, за раз но бол ни, буй ства щи, ре ци ди вис ти и ли ца, за ко и то има дан ни, че 
са из вър ши те ли на теж ко прес тъп ле ние, се нас та ня ват от дел но от дру ги за-
дър жа ни ли ца.” Въп ре ки мно гок рат ни те пре по ръ ки по про ек та в ни то ед но от 

наб лю да ва ни те по про ек та РПУ на раз по ло же ние на слу жи те ли те ня ма лич ни 

пред паз ни сред ства – ме ди цин ски ръ ка ви ци и/или ме ди цин ски мас ки. 

Ка то доб ра прак ти ка се от чи та про тек ла та иму ни за ция на по ли цей ски слу жи-

те ли сре щу ви ру са на хе па тит в РПУ на те ри то ри я та на Со фия. 

 Не ре шен ос та ва и проб ле мът със за дър жа не то на ли ца в със то я ние на 
нев ме ня е мост по ра ди пси хич но раз строй ство, ко и то тряб ва да бъ дат нас та ня-
ва ни от дел но от дру ги те и е нуж но да бъ дат ос ви де тел ства ни. Въп ре ки мно го-
к рат ни те пре по ръ ки в док ла ди те по про ек та про це ду ра та за ос ви де тел ства не, 
опи са на под роб но в гла ва та „Пси хич но здра ве” към За ко на за здра ве то, не се 
при ла га. При ус та но вя ва не на не а дек ват ност в по ве де ни е то и бе ле зи за пси-
хич но раз строй ство, ко е то мо же да бъ де из вър ше но от съ от вет ния слу жи тел на 
МВР, ли це то тряб ва да се тран спор ти ра до близ ка та пси хи ат рич на служ ба – пси-
хо дис пан сер, пси хи ат рич на бол ни ца, пси хи ат рич но от де ле ние към об ща бол ни-
ца. То ва мо же да ста не и с тран спорт на Спеш на ме ди цин ска по мощ4. 
 По ли цей ски те слу жи те ли на те ри то ри я та на ОДП – Вар на, спо де лят за 
зат руд не ния при оси гу ря ва не на ме ди цин ска по мощ на за дър жа ни нар ко за ви-
си ми ли ца. Спо ред тях в по доб ни слу чаи тър сят еки пи те на „Бър за по мощ”, но 
ня ма нор ма тивна уред ба, която да рег ла мен ти ра на чи на на дей ствие в та ки ва 
си ту а ции.

 3 . Оси гу ря ва не на хра на на за дър жа ни те ли ца

 В на ча ло то на про ек та на за дър жа ни те ли ца се оси гу ря ва хра на в об що-
п ри е то то вре ме от бюд же та на РПУ във Вар на и в Со фия, а в Плов див – чрез лич-
ни сред ства или от род ни ни и близ ки. Проб лем но бе пре дос та вя не то на хра на в 
РПУ в Пле вен и Бур гас.
 В от го вор на нап ра ве ни те кон ста та ции от граж дан ски те наб лю да те ли 
със за по вед на минис тъ ра на вът реш ни те ра бо ти  до на чал ни ци те на РПУ бе съз-

4 Чл. 4, т. 3. от На ред ба 25 от 1999 г. и На ред ба за из ме не ние и до пъл не ние на На ред ба № 29 от 1999 г. за ос нов ни те 

изис ква ния, на ко и то тряб ва да от го ва рят ус трой ство то, дей нос тта и вът реш ни ят ред на ле чеб ни те за ве-

дения за бол нич на по мощ, дис пан се ри те и до мо ве те за ме ди ко-со ци ал ни гри жи (обн. ДВ, бр. 108 от 1999 г., изм. ДВ, 

бр. 80 от 2000 г., бр. 61 от 2001 г.; доп. бр. 99 от 2003 г.).
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да де на не об хо ди ма та ор га ни за ция за оси гу ря ва не то на хра на на за дър жа ни те 
ли ца в съ от вет ствие с чл. 43 от Инструк ция № Iз-2451/29.12.2006 г., кой то гла си: 
„На вся ко за дър жа но ли це се оси гу ря ва хра на в об щоп ри е то то вре ме за за кус-
ка, обяд и ве че ря съг лас но пра вил ни ка за вът реш ния ред в по ме ще ни я та за за-
дър жа не и съг лас но ме то ди ка, указ ва ща ре да на за чис ля ва не и от чис ля ва не за 
хра не не на за дър жа ни и кон во и ра ни от слу жи те ли на МВР ли ца на ос но ва ния, 
пред ви де ни в ЗМВР и НПК.” Към мо мен та на за дър жа ни те ли ца се оси гу ря ва 
хра на в об щоп ри е то то вре ме във всич ки наб лю да ва ни РПУ на те ри то ри я та 

на ОДП – Вар на и Бур гас, и в гра до ве те Со фия, Плов див и Пле вен. 
 Основ ни не ре ше ни проб ле ми по от но ше ние на пре дос та вя не то на хра-
на на за дър жа ни те ли ца ос та ват:

 коли чес тво то и ка чес тво то на пре дос та вя на та хра на по ра ди край но не-
дос та тъч ни те це ле ви бюд жет ни сред ства. Пред ви де ни те сред ства са 
как то след ва: за пъл но лет ни ли ца – 2.54 лв.; за ма ло лет ни/не пъл но лет-
ни – 3.81 лв.; за чуж ден ци – 3.81 лв., ка то су ми те са за за кус ка, обяд и 
вече ря;  

 въвеж да не то на до ку мен та ция, в ко я то да се от бе ляз ват пре дос тавя не то 
и от ка зът на за дър жа но то ли це да по лу чи хра на.  

В док лад от граж дан ско наб лю де ние във Вар на е от бе ля за на кон ста та ци я та, 

че в Кни га та за по лу че ни хра ни тел ни про дук ти от един ме сец не е от ра зя ва но 

пол зва не то на та ки ва от за дър жа ни те. „Пос лед но за пи са ният ка то за дър жан 

не бе ше по лу чил за кус ка и обяд. Де жур ни ят ка за, че за дър жа ният е от ка зал, 

но той не се бе ше раз пи сал за то ва.” В друг слу чай граж дан ски наб лю да те ли 

са по со чи ли в екип ния си док лад, че за две за дър жа ни ли ца, ко и то са би ли ос-

во бо де ни към мо мен та на по се ще ни е то, не е из пи са на хра на, как то и че не е 

от ра зе но, че за дър жа ни те са я от ка за ли.

Доб ра прак ти ка: В 1-во РПУ в Со фия има Кни га за раз да де на та хра на на за-

дър жа ни те ли ца и про то кол към нея. В не го хра на та се от чи та на па ке ти за 

не пъл но лет ни и въз рас тни. Раз да ва не то на хра на на за дър жа ни те ли ца ста ва 

след под пис ва не то на при ем но-пре да ва те лен про то кол и из гот вя не то на то-

чен и под ро бен опис. Раз да ва се три пъ ти – на  за кус ка, обяд, ве че ря. Па ке ти те 

съ дър жат два броя кро а са ни и во да, ка то пакетът за не пъл но лет ни включ ва и 

ваф ли.



Снимка: Василена Вълчанова
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 4. Оси гу ря ва не на пре во дач на за дър жа ни те 

 чуж дес тран ни ли ца

 Проб лем но е оси гу ря ва не то на пре во дач на за дър жа ни те ли ца из вън 

фа за та на до съ деб но то про из вод ство в ту рис ти чес ки те ку рор тни цен тро ве 

ка то Вар на и Бур гас през це лия пе ри од на осъ щес твя ва не на про ек та. 
 Във Вар на по ли цей ски те слу жи те ли тър сят по мощ та на ту ро пе ра то ри, 
ко и то чес то от каз ват да из вър шват те зи ус лу ги, тъй ка то зап ла ща не то е двой но 
по-мал ко от оби чай но то. Те се оп рав да ват и с го ля ма та си ан га жи ра ност през 
ак тив ния ту рис ти чес ки се зон. Все по-ак ту а лен ста ва проб ле мът с на ми ра не то 
на пре во дач, ли цен зи ран за из вър шва не на пре во ди от ру мън ски език, пред вид 
при то ка на ру мън ски ту рис ти във Вар на. Те зи проб ле ми чес то за ба вят про це са 
на ра бо та в РПУ или от па да пот реб нос тта от та зи пре во да чес ка ус лу га, тъй ка то 
за дър жа но то ли це е ве че ос во бо де но.
 В РПУ в об ласт Бур гас, ако ли це то е в стра на та без ту ро пе ра тор ска фир-
ма, се из пол зват пре во да чи на до го вор ни на ча ла.

 В РПУ – Ца ре во, „пол зват ус лу ги те на учи тел от мес тно то учи ли ще, но то ва 

не му се зап ла ща”. По ра ди та зи при чи на по ли цей ски те слу жи те ли спо де лят, че 

ряд ко мо гат да оси гу рят пре во дач.

 В РПУ – Кар но бат, на пре во да чи те се пла ща са мо ако има от пус на ти сред-

ства при раз пре де ле ни е то на па ри те за ме се ца в РПУ.

 Оси гу ря ва не то на пре во дач ста ва на слу ча ен прин цип или на доб ро вол-
ни на ча ла и със за къс не ние, ко е то пос та вя под съм не ние ефек тив нос тта и ка-
чес тво то на пре во да. Лип са та на ясен ме ха ни зъм и под за ко но ва рег ла мен та ция 
за то ва, как ста ва наз на ча ва не то на пре во дач в слу ча и те, ко га то за дър жа ни те не 
раз би рат бъл гар ски език, во ди до на ру ше ния на чл. 5 (2) от Евро пей ска та кон-
вен ция за за щи та на пра ва та на чо ве ка и ос нов ни те сво бо ди: „На все ки арес ту-
ван тряб ва не за бав но да бъ дат съ об ще ни на раз би ра ем за не го език ос но ва ни я та 
за арес ту ва не то му и всич ки об ви не ния, ко и то му се пре дя вя ват.” В до пъл не ние 
лип са та на сво ев ре мен но оси гу ря ва не на пре вод про ти во ре чи на изис ква не то 
на чл. 63 (3) от ЗМВР, кой то гла си: „Ко га то за дър жа но то ли це не вла дее бъл гар ски 
език, то не за бав но се ин фор ми ра за ос но ва ни я та за за дър жа не то му на раз би-
ра ем за не го език.” На ру ша ва се и чл. 15 от  Инструк ция № Із-2451/29.12.2006 г., 
съг лас но кой то за дър жа но то ли це след ва да се за поз нае с ос но ва ни я та за за дър-
жа не то му, пред ви де на та в за ко на от го вор ност и пра ва та, ко и то има, на „раз би-
ра ем за не го език с по мощ та на пре во дач или тъл ков ник”.
 Проб ле ми те с оси гу ря ва не то на за дър жа ни те ли ца на дос тъп до пре во-
дач се дъл жат ос нов но на лип са та на яс на рег ла мен та ция, как се из вър шва за-
п ла ща не то на ус лу га та. Нуж но е прак ти ка та за пре дос та вя не на пре во дач в 
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рам ки те на до съ деб но то про из вод ство да бъ де при ло же на и в рам ки те на 
по ли цей ско то за дър жа не за 24  ча са. Не об хо ди мо е да се съз да де ме ха ни зъм 
за наз на ча ва не и зап ла ща не на пре во да чи на за дър жа ни те чуж ден ци чрез 
сключ ва не то на до го во ри с ли цен зи ра ни пре во да чес ки аген ции, а не да се 
раз чи та на спо ра дич на та по мощ на доб ра во ля от стра на на ту ро пе ра тор ски-

те фир ми. 
 Въп ре ки от пра ве ни те пре по ръ ки в док ла ди те през це лия пе ри од на осъ-
щес твя ва не на про ек та от ръ ко вод ства та на ОДП – Бур гас и Вар на, не са взе ти 
мер ки за от стра ня ва не на на ру ше ни я та в от го вор на кон ста та ци и те на наб лю да-
те ли те. 

 5. Сиг на ли за зло у пот ре ба със си ла 
 от стра на на по ли цей ски слу жи тел

 За це лия пе ри од на осъ щес твя ва не на про ек та ня ма дан ни за зло у по-
т ре ба със си ла от стра на на по ли цей ски те слу жи те ли в по се ща ва ни те РПУ на 
те ри то ри я та на ОДП – Вар на, Плов див и Пле вен. В по ве че то слу чаи ин тер вю-
и ра ни те за дър жа ни ли ца оп ре де лят от но ше ни е то на по ли цей ски те слу жи те-

ли ка то „про фе си о нал но” и „лю без но”.

 В пе ри о да юни 2007 г.–ав густ 2008 г. са по да де ни об що 6 сиг на ла за зло-
у пот ре ба със си ла от стра на на по ли цей ски те слу жи те ли на те ри то ри я та на 
ОДП – Бур гас и Со фия (5 в Со фия, 1 в Бур гас). На ба за та на по да де на та ин-
фор ма ция от наб лю да те ли те в ме сеч ни те док ла ди по про ек та СДП из вър ши 
про вер ка, ко я то не ус та но ви зло у пот ре ба със си ла по че ти ри от по да де ни те 
сиг на ли, а по един от тях, ка са ещ неп ра во мер на упот ре ба на бе лез ни ци, до 
мо мен та ня ма по да де на ин фор ма ция. От ОДП – Бур гас, съ що ня ма дан ни за 

про вер ка по сиг на ла за зло у пот ре ба със си ла.
 На ба за та на кон ста та ци и те на граж дан ски те наб лю да те ли и про вер-
ки те, из вър ше ни от стра на на по ли ци я та  в рам ки те на про ек та, мо же да бъ да 
нап ра вен из водът, че зло у пот ре ба та със си ла от стра на на по ли ци я та е все 

по-ряд ко сре ща на прак ти ка в рам ки те на 24-ча со во то за дър жа не. Въп ре ки 
то ва тряб ва да има ме пред вид след ни те ня кол ко фак то ра, ко га то пра вим то зи 
из вод:

 обрат на та връз ка от стра на на по ли ци я та не да ва ин фор ма ция за про-
це ду ра та на раз след ва не на по да де ни те от граж дан ски те наб лю да те ли 
сиг на ли за зло у пот ре ба със си ла. То ва пос та вя под съм не ние ка чес тво то 
на из вър ше но то раз след ва не;

 мно го чес то има обек тив ни преч ки за про веж да не на кон фи ден ци ал но 
ин тер вю със за дър жа но то ли це (сгра ди те на РПУ не пре дос та вят въз-
мож ност или по ли цей ски те слу жи те ли са в пре ка ле на бли зост до за дър-
жа ния, ко га то с не го се про веж да ин тер вю); 
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 лип са та на об рат на връз ка по да ден сиг нал от стра на на по ли ци я та мно-
го чес то е след ствие на не въз мож нос тта да се иден ти фи ци ра за дър жа-
но то ли це по ра ди не дос та тъч ни те дан ни, ко и то пре дос та вят граж дан-
ски те наб лю да те ли;

 няма не за ви сим ме ха ни зъм за раз след ва не на сиг на ли те за неп ра во мер-
но по ве де ние от стра на на по ли цей ски слу жи те ли, ко е то до ня къ де ком-
про ме ти ра дан ни те от про ве де ни те про вер ки. 

Раз след ва ни сиг на ли за зло у пот ре ба със си ла

Б. С., кой то е бил за дър жан във 2-ро РПУ (док лад от ме сец юли 2007 г.), твър ди 

пред наб лю да те ли те, че е бит от „не у ни фор мен мъж”. След по да ден сиг нал от 

стра на на наб лю да те ли те СДП из вър ши про вер ка и пре дос та ви до пъл ни тел-

на ин фор ма ция по слу чая. Ли це то е би ло прег ле да но от екип на Спеш на ме-

ди цин ска по мощ. Уста но ве но е, че в слу чая се ка сае за аб сти нен тен син дром 

вслед ствие на хе ро и но ва за ви си мост. Не са ус та но ве ни сле ди от зло у пот ре-
ба със си ла.  
 В док лад от яну а ри 2008 г. в град Со фия е от бе ля зан слу чай, при кой то 

за дър жа но ли це се е оп ла ка ло, че сре щу не го е ока за но фи зи чес ко на си лие 

от стра на на дру ги те за дър жа ни и по ли ца и те във 2-ро РПУ. Ли це то пър во на-

чал но е за дър жа но в 1-во РПУ за 24  ча са, къ де то по вре ме на за дър жа не то 

му друг екип от наб лю да те ли са про веж да ли наб лю де ние. По ду ми те му той и 

ос та на ли те за дър жа ни са би ли пре дуп ре де ни да вни ма ват как во го во рят пред 

граж дан ски те наб лю да те ли. След по да ден сиг нал от стра на на наб лю да те ли те 

СДП из вър ши про вер ка и пре дос та ви до пъл ни тел на ин фор ма ция по слу чая. 

Твър де ни я та на за дър жа но то ли це за ока за но фи зи чес ко на си лие от стра-
на на по ли цей ски слу жи те ли не са пот вър де ни.

 В 5-о РПУ при по се ще ние на граж дан ски наб лю да те ли на 18 юни за дър жа-

но ли це твър ди, че е би ло би то от по ли цей ски те слу жи те ли. Про вер ка та на 
СДП не пот вър жда ва зло у пот ре ба със си ла.

  На 30 юли в 08 РПУ граж дан ски наб лю да те ли ин тер вю и рат за дър жан мъж, 

кой то ня ма в се бе си  ко пие от дек ла ра ция за за поз на ва не с пра ва та в рам ки те 

на 24-ча со во то за дър жа не. Въп рос но то ли це за я вя ва пред наб лю да те ли те, че 

спрямо не го е би ло уп раж не но фи зи чес ко на си лие. Ли це то не е склон но да 

по яс ня ва, тъй ка то се при тес ня ва от по ли цей ски те слу жи те ли, сто я щи на о ко-

ло. Наз на че на от СДП ко ми сия не ус та но вя ва дан ни за уп раж не но фи зи чес-
ко на си лие спря мо ли це то.
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Сиг на ли, по ко и то не е пре дос та ве на ин фор ма ция от стра на на по ли ци я та

 По вре ме на по се ще ние, осъ щес тве но през ме сец ав густ 2007 г. във 2-ро 

РПУ в Со фия, доб ро вол ци те са ин тер вю и ра ли за дър жан, чи и то кит ки са би ли 

на ра не ни от пре ка ле но стег на ти те бе лез ни ци. 

 На 25  но ем ври 2007 г. във 2-ро РПУ в Бур гас граж дан ски те наб лю да те ли 

са ста на ли сви де те ли на за дър жа ни ли ца, ко и то са би ли раз пит ва ни, а ве щи те 

им са би ли раз пи ле ни по по да. След то ва са до ве де ни и зас та ве ни да зас та нат 

с ли це към сте на та във фо а йе то на РПУ. Доб ро вол ци те от бе ляз ват: „...ста нах ме 

сви де те ли на гру бо и пре неб ре жи тел но от но ше ние от стра на на по ли цей ския 

слу жи тел”. За дър жа ни те ли ца са би ли от ром ски про из ход. Граж дан ски те наб-

лю да те ли са раз бра ли, че ед но то ли це е нег ра мот но, тъй ка то по ли цей ски ят 

слу жи тел му е про чел до ку мен та, кой то му е из гот вил в мо мен та, и го е на-

ка рал да се раз пи ше. Не са има ли из да де на за по вед за за дър жа не, но не им 

е би ло раз ре ше но да на пус нат РПУ. По ли цей ски ят слу жи тел е обяс нил, че са 

за дър жа ни за сне ма не на обяс не ния. 

 Зло у пот ре ба та със си ла по вре ме на за дър жа не то е в на ру ше ние на чл. 3 
от Евро пей ска та кон вен ция за за щи та на пра ва та на чо ве ка и ос нов ни те сво бо-
ди, ко я то пос та вя заб ра на на из те за ни я та – „Ни кой не мо же да бъ де под ло жен на 
из те за ния или не чо веш ко или уни зи тел но от но ше ние или на ка за ни е”, как то и на 
чл. 29 (1) от Кон сти ту ци я та на Ре пуб ли ка Бъл га рия – „Ни кой не мо же да бъ де под-
ла ган на мъ че ние, на жес то ко, без чо веч но или уни жа ва що от но ше ние, как то и на 
на сил стве на аси ми ла ци я”. Неп ра во мер на та упот ре ба на си ла по вре ме на за дър-
жа не то е в на ру ше ние и на чл. 9 на Инструк ция № Iз-2451/29.12.2006 г., кой то гла си: 
„Дей стви я та на по ли цей ски те ор га ни из ключ ват из вър шва не, про во ки ра не или 
то ле ри ра не на ка къв то и да би ло акт на из те за ние, не чо веш ко или уни зи тел но 
от но ше ние или на ка за ние, как то и про я ви на дис кри ми на ция спря мо за дър жа ни-
те ли ца.”

 6. Чо веш ки ре сур си в РПУ 

 В рам ки те на про ек та се от крои още един съ щес твен за Со фия проб лем, 
ка са ещ сла ба та мо ти ва ция за ра бо та в сис те ма та на МВР и ви со ко то те ку че-

ство на по ли цей ски те слу жи те ли, ко е то се от ра зя ва пря ко на ка чес тво то на по-
ли цей ска та ра бо та. В ре зул тат от про ве де ни ин тер вю та с по ли цей ски те слу жи-
те ли от  „Охра ни тел на по ли ци я” на те ри то ри я та на СДП ста на яс но, че то ва се 
дъл жи най-ве че на ви со ка та на то ва ре ност на слу жи те ли те на ре да, неп ре къс-
на ти те ви со ки ни ва на стрес, нис ко то зап ла ща не и не въз мож нос тта на РПУ да 
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пок ри ят с щат ни брой ки об щи ни те, ко и то вли зат в със та ва им на об служ ва не, 
по ра ди го ля мо то те ку чес тво. 
 Фак тор за ко руп цията и ви со ко то те ку чес тво е сред на та чис та зап ла та 
на по ли ца и те, ко я то е 500 ле ва. След кон кур са за пос тъп ва не в по ли ци я та те 
пре кар ват 6 ме се ца на обу че ние, през ко е то вре ме по лу ча ват 195 ле ва зап ла та. 
Спо ред ин тер вю и ра ни те по ли цаи в мо мен та ва кан тни те щат ни брой ки са око ло 
25 %. Точ но по та зи при чи на все по-ма лък е проб ле мът с не дос ти га на го ри во то 
за ав то мо би ли те, за що то ня ма слу жи те ли, кой то да пат ру ли рат с тях. Пред проб-
лем е из пра ве но и ре но ви ра но то 4-то РПУ в Со фия, ко е то се нуж дае от 40 щат ни 
брой ки, за да за ра бо ти ефек тив но.
 Проб лем пред став ля ва и зна чи тел на та раз ли ка при на то вар ва не то на 

по ли ци я та в раз лич ни те РПУ в Со фия и про вин ци я та. Спо ред ин тер вю и ра ни те 
по ли цей ски слу жи те ли от СДП ме то до ло ги я та за раз пре де ле ни е то на щат ни те 
брой ки в по ли ци я та не е про ме ня на от края на 80- те го ди ни на ми на лия век и се 

нуж дае от ця лос тна ко рек ция по ра ди уве ли че ния брой на сто лич но то на се ле-
ние и уве ли ча ва щия се раз мер на об щи ни те, вли за щи в об хва та на об служ ва не 
на сто лич ни те де вет РПУ. Вът реш на та ор га ни за ция в РПУ съ що тряб ва да бъ-

де ко ри ги ра на. В мо мен та за за дър жа ни те ли ца от го ва ря един стве но де жур ни-
ят по ли цей ски офи цер, кой то оба че но си от го вор ност за още мно го дей нос ти, 
вклю чи тел но при ема на граж да ни и про пус ка тел ния ре жим в РПУ. 
 Не въз мож нос тта да се об служ ват ефек тив но РПУ на те ри то ри я та на 
СДП се дъл жи и на го ля ма та на то ва ре ност на по ли ци я та с нес вой стве ни дей-

нос ти, ка то  раз на ся не на съ деб ни при зов ки, про ба ци он на служ ба, съ деб на ох-
ра на, ох ра на та на ма со ви ме роп ри я тия (кон цер ти, де мон стра ции, про тес ти, ми-
тин ги, шес твия, ма чо ве). По ли цаите ох ра ня ват по 5-6 фут бол ни ма ча на сед ми ца 
през се зо на в из вън ра бот но вре ме, ка то по лу ча ват зап ла ща не за из вън ре ден 
труд. Всич ко то ва во ди, от ед на стра на, до на ма ля ва не на ефек тив но то вре ме за 
по чив ка на по ли ца и те и уве ли ча ва стре са на ра бот но то мяс то, а от дру га стра на, 
до из раз ход ва не на бюд же та на МВР за зап ла ща не на из вън ре ден труд за ох ра на 
на ма чо ве. До пъл ни те лен проб лем пред став ля ва и фак тът, че с из клю че ние на 
На ци о нал ния ста ди он „Ва сил Лев ски”, всич ки дру ги ста ди о ни не съ от вет стват на 
ми ни мал ни те стан дар ти за си гур ност, ко е то до пъл ни тел но ус лож ня ва ох ра ни-
тел на та дей ност на по ли цей ски те слу жи те ли. 

 7. Орга ни за ция и уп рав ле ние на по ме ще ни я та

 В на ча ло то на про ек та (юни 2007 г.) са мо две РПУ, 6-то и 9-то РПУ в Со-
фия, от всич ки наб лю да ва ни 41  РПУ по про ек та от го ва рят в най-го ля ма сте-
пен на нор ма тив ни те изис ква ния за дос та тъ чен брой на лич ни по ме ще ния и 
обо руд ва не.  Към ав густ 2008 г. та зи брой ка се е уве ли чи ла с още че ти ри РПУ 
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– 4-то РПУ в Со фия,  и РПУ – Ка ме но в Бур гас, 1-во и 3-то РПУ на те ри то ри я та 
на ОДП – Плов див, ко е то пред став ля ва час ти чен нап ре дък по от но ше ние на 
ма те ри ал на та ба за в РПУ. Ре мон ти, ко и то ще до ве дат до обо со бя ва не на об-
служ ва щи по ме ще ния и до пъл ни тел ни по ме ще ния за за дър жа не, про ти чат в 
1-во РПУ в Пле вен, в 5-то РПУ в Плов див и в 1-во РПУ във Вар на.

 В 1-во РПУ в Пле вен за поч на лият ре монт пред виж да из граж да не на до-
пъл ни те лен етаж вър ху част от пок ри ва на РПУ, под мя на на дог ра ма, ре монт 
на сер виз ни по ме ще ния, топ ло и зо ла ция, под мя на на ВиК ин ста ла ция, ел. ин-
ста ла ция, бо я дис ва не и дру ги ре мон тни дей нос ти. Пър ви ят етаж от ре мон ти-
ра на та сгра да се обо со бя ва за за дър жа ни те ли ца спо ред всич ки изис ква ния на 
Инструк ция № Із-2451 от 29.12.2006 г. Във 2-ро РПУ ре мон тни те дей нос ти включ-
ват ре монт на са ни тар ни по ме ще ния, дог ра ма, вън шна фа са да.
 В 4-то РПУ в Бур гас в пе ри о да на ре а ли зи ра не на про ек та са из гра де-
ни до пъл ни тел ни по ме ще ния за за дър жа ни ли ца, а на мяс то то на зак ри то то 
3-то РПУ е съз да де но РПУ – Ка ме но, ко е то от го ва ря на пъл но на нор ма тив ни-

те изис ква ния. На пър вия етаж на сгра да та е из гра ден са мос то я те лен блок за 
за дър жа ни ли ца, със то ящ се от че ти ри клет ки за нас та ня ва не на за дър жа ни от 
мъж ки, жен ски пол, пъл но лет ни и не пъл но лет ни ли ца от два та по ла. По ме ще ни-
я та са обо руд ва ни съг лас но Инструк ция № Iз-2451/09.12.2006 г., вклю чи тел но и 
със сис те ма за ви де о наб лю де ние.
 В 4-то, 6-то и 9-то РПУ се наб лю да ва тен ден ция на по доб ря ва не на ма-

те ри ал на та ба за по ра ди про тек ли те ре мон ти, ко и то включ ват под мя на на пар-
ни ин ста ла ции, пре бо я дис ва не на ко ри до ри, ка би не ти и обо руд ва не на но ви 
по ме ще ния за за дър жа не и об служ ва щи по ме ще ния. В 1-во и в 5-ро РПУ са из-
вър ше ни коз ме тич ни ре мон ти, включ ва щи ос ве жа ва не на по ме ще ния в РПУ, но 
не и из граж да не то или обо руд ва не то на но ви. В сгра да та на 8-о РПУ към ме сец 
ав густ про ти ча вън шен и вът ре шен ре монт. 

Основ ни проб ле ми по от но ше ние на ма те ри ал на та ба за в РПУ ос та ват:

 лип са та на дос та тъ чен брой по ме ще ния за нас та ня ва не то в от дел ни 
клет ки на ма ло лет ни и не пъл но лет ни за дър жа ни ли ца, за дър жа ни же ни, 
как то и за раз но бол ни, буй ства щи, ре ци ди вис ти; 

 лип са та на об служ ва щи по ме ще ния – стаи за во де не на раз пит, за сре-
щи с ад во кат, са ни тар но-хи ги ен ни по ме ще ния и та ки ва за об ра бот ка на 
до ку мен та ци я та по за дър жа не; 

 оста ря лата ма те ри ал на ба за и не а дек ват ното обо руд ва не на мес та-

та за нас та ня ва не на за дър жа ни ли ца и на лич ни те об служ ва щи по-

ме ще ния – лип са та на нар или лег ло за по чив ка, дос тъп до ес тес тве на 
свет ли на, доб ра вен ти ла ция, тех ни ка за ви де о наб лю де ние, тем пе ра ту ра 
ми ни мум 18 гра ду са в мес та та за за дър жа не. По ме ще ни я та за ма ло лет-
ни и не пъл но лет ни не ви на ги имат обо руд ва ни лег ла, сиг нал ни бу то ни, 
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обе зо па се ни стък ла и т.н. По от но ше ние на на лич ни те об служ ва щи по-
ме ще ния най-чес то лип сват не под виж но зак ре пе ни ме бе ли, тех ни ка за 
а у ди о за пис и др.;

 лоши ус ло вия за ра бо та на по ли цей ски те слу жи те ли.

 Па раг раф 4 на пре ход ни те и зак лю чи тел ни те раз по ред би на  Инструк-

ция № Із-2451/29.12.2006 г. рег ла мен ти ра, че не съ от вет стви я та с нор ма тив-

ни те изис ква ния с из клю че ние на ми ни мал ни те са ни тар но-хи ги ен ни стан-

дар ти, се от стра ня ват в срок до 01.01.2009 г., кой то спо ред кон ста та ци и те на 

граж дан ски те наб лю да те ли ня ма да бъ де спа зен. По про ект „Мо дер ни за ция и 
по ви ша ва не на ефи кас нос тта на бъл гар ска та по ли ция: поли цей ско раз след ва-
не и за чи та не на чо веш ки те пра ва на за дър жа ни те”, част от Прог ра ма ФАР, бя ха 
пред ви де ни сред ства за ре но ви ра не то на РПУ в съ от вет ствие с нор ма тив ни те 
изис ква ния. Въп ре ки то ва Бъл га рия не ус пя да ус вои чрез об щес тве ни по ръч ки 
по ло ви на та от пред ви де ни те сред ства, въз ли за щи на 1 275 000 ев ро, ко е то оз на-
ча ва, че в ед ва 22  РПУ от об що 185 ще бъ дат  про ве де ни ре мон ти.

 Лип са на дос та тъ чен брой по ме ще ния за нас та ня ва не на за дър жа ни 

ли ца в РПУ 

 Кон ста та ци и те на граж дан ски те наб лю да те ли со чат, че в по ве че то слу чаи 
РПУ раз по ла гат с ед но или две по ме ще ния за нас та ня ва не на за дър жа ни ли ца. Те 
не са дос та тъч ни, за да от го во рят на нор ма тив ни те изис ква ния за нас та ня ва не 
в от дел ни по ме ще ния на за дър жа ни от жен ски пол, ма ло лет ни и не пъл но лет ни, 
за раз но болни5, ре ци ди вис ти и дру ги. За да бъ дат спа зе ни всич ки изис ква ния по 
от но ше ние на мес та та за за дър жа не, ед но РПУ тряб ва да има око ло 7 раз лич ни 
клет ки.
 Все още има РПУ, ко и то не раз по ла гат с от дел ни по ме ще ния за ма ло лет-

ни/не пъл но лет ни ли ца, ко е то на ла га тран спор ти ра не то им до РПУ, ко е то раз по-
ла га с та ки ва.  По ме ще ния лип сват в 1-во, 2-ро, 3-то и 7-о РПУ Со фия, в 1-во РПУ в 
Пле вен, РПУ – Мал ко Тър но во в ОДП – Бур гас, РПУ – Акса ко во във Вар на. В Плов-
див са мо 1-во и 3-то РПУ имат обо со бе ни по ме ще ния за ма ло лет ни и не пъл но-
лет ни ли ца. При за дър жа не то им в РПУ, в ко е то ня ма та ко ва по ме ще ние, те би ват 
кон во и ра ни до дом за вре мен но за дър жа не на ма ло лет ни и не пъл но лет ни към 
МВР. За лип са та на дос та тъч но по ме ще ния го во рят и кон ста та ци и те на граж дан-
ски те наб лю да те ли в РПУ – Айтос, къ де то „по ме ще ни е то за ма ло лет ни/не пъл но-
лет ни се из пол зва от доз на те ли те за ра бо тен ка би нет”, и в РПУ – По мо рие, къ-
де то „при нас та ня ва не на ма ло лет но/не пъл но лет но ли це в ста я та ин спек тор 
„Дет ска педа го ги чес ка стая” се на ла га да я на пус не за ед но с офис апа ра ту ра та, 
ко я то пол зва”. 

5 Проб ле мът с нас та ня ва не то на за раз но бол ни и пси хич но бол ни в об щи те по ме ще ния бе раз гле дан в част  2 „Дос-

тъп до ме ди цин ска по мощ”., стр. 16
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 Лип са та на дос та тъч но по ме ще ния на ла га же ни те да бъ дат нас та ня ва-
ни в по ме ще ния за ма ло лет ни/не пъл но лет ни, ако в тях ня ма нас та не но ли це, 
в ко ри до ра на РПУ или да бъ дат тран спор ти ра ни до РПУ с по ве че по ме ще ния. 
Въп ре ки ог ра ни че ни я та на ма те ри ал на та ба за тряб ва да бъ де под чер та но, че 
ли ца та от раз ли чен пол се нас та ня ват в от дел ни по ме ще ния и не се до пус ка ед-
нов ре мен но нас та ня ва не на ли ца от раз ли чен пол в ед но и съ що по ме ще ние.
 Ко га то по ме ще ни е то за за дър жа не е са мо ед но, въз ник ва проб лем при 
за дър жа не на ня кол ко ли ца по ед но и съ що вре ме. В та ки ва слу чаи се прак ти ку ва 
нас та ня ва не то им на пей ка в ко ри до ра под пря ко наб лю де ние на по ли цей ски те 
слу жи те ли или тран спор ти ра не на ли це то/ата в дру го РПУ, къ де то има сво бод-
но по ме ще ние за за дър жа не. В те зи слу чаи ли ца та не се нас та ня ват в спе ци ал но 
обо со бе ни за цел та по ме ще ния, ко е то е на ру ше ние на чл. 5 (1) от  Инструк ция 
№ Із-2451/29.12.2006 г. – „В струк тур ни те зве на на МВР се обо со бя ват мес та за 
нас та ня ва не на за дър жа ни ли ца, ко и то включ ват: 1. по ме ще ния за за дър жа не.” 
   

 Лип са на об служ ва щи по ме ще ния

 От стар ти ра не то на про ек та през юни 2007 г. до мо мен та бро ят на РПУ, 
ко и то раз по ла гат с всич ки нор ма тив но изис ку е ми об служ ва щи по ме ще ния, 

се е уве ли чил са мо с две. За да мо же да фун кци о ни ра спо ред нор ма тив ни те 
изис ква ния, ед но РПУ тряб ва да има по не 6 об служ ва щи по ме ще ния. От об що 41 
 РПУ, наб лю да ва ни по про ек та, са мо шест РПУ имат на лич ни обо со бе ни по ме ще-
ния за свиж да не и сре щи с ад во кат, раз пи ти, при ем и об ра бот ка на до ку мен та-
ция. То ва са 1-во и 3-то РПУ в Плов див, РПУ – Ка ме но в ОДП – Бур гас, и 4-то, 5-о, 
6-о и 9-о РПУ в Со фия. На те ри то ри я та на ОДП – Вар на и Пле вен,  ед но и съ що 
об служ ва що по ме ще ние се из пол зва за раз лич ни це ли – свиж да не и сре щи с ад-
во кат, во дят се раз пи ти, при ем и об ра бот ка на до ку мен та ция. 
 От всич ки по се те ни РПУ по про ек та спе ци ал но обо со бе на стая за раз пит 
има един стве но в РПУ – Ру ен, РПУ – Ка ме но, и в РПУ – Не се бър, в 1-во и 3-то РПУ 
в Плов див, 4-то, 5-о, 6-о и 9-о РПУ в Со фия. В рам ки те на  пос лед но то три ме се чие 
на про ек та в 1-во РПУ на те ри то ри я та на ОДП – Бур гас, е обо со бе на стая, в ко я то 
се про веж дат раз пи ти те на за дър жа ни те ли ца, но и свиж да ни я та и сре щи те с ад-
во кат. По ме ще ни е то е ре мон ти ра но коз ме тич но и не от го ва ря на изис ква ни я та 
на ин струк ци я та за спе ци ал но обо руд ва не. 
 В РПУ, ко и то не раз по ла гат със спе ци ал но обо со бе ни по ме ще ния за раз-

пит, се из пол зват ста и те на доз на те ли те или дру ги по ме ще ния, ко и то не са пред-
наз на че ни за та зи цел. В РПУ – Про ва дия, към ОДП – Вар на, раз пи ти те се про веж-
дат в за се да тел на за ла. На те ри то ри я та на ОДП – Бур гас, за та зи цел се из пол зва 
стая, ко я то по ли ца и те на ри чат „клуб” и ко я то на по до бя ва учи лищ на стая. 
 Лип са та на обо со бе ни по ме ще ния за про веж да не на раз пи ти и из пол зва-
не то на ка би не ти те на опе ра тивни слу жи те ли и дру ги по ме ще ния е в на ру ше ние 
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Снимка: Явор Николов



30

ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ В ПОЛИЦИЯТА

на чл. 76 (1)  от Инструк ция №Із-2451/29.12.2006 г., кой то гла си, че: по ме ще ни я та 
за во де не на раз пит тряб ва да са зву ко и зо ли ра ни и да раз по ла гат с га ран ти ра-
но ос нов но и ава рий но ос вет ле ние, ка то съ щев ре мен но от го ва рят на след ни те 
ус ло вия: ня мат зас тра ши те лен вид, поз во ля ват на всич ки, учас тва щи в про це-
са на раз пит, да са сед на ли на сто ло ве от един и същ тип и стан дарт, сто лът 
и ма са та на раз пит ва ния са не под виж но зак ре пе ни за по да и/или сте ни те, има 
апа ра ту ра за осъ щес твя ва не на пъ лен елек тро нен а у дио- и ви де о за пис на во де-
ния раз пит, ко я то за дъл жи тел но се из пол зва за кон трол по спаз ва не то на ре-
да по пре би ва ва не на за дър жа но то ли це и за чи та не на пра ва та му, ня ма по до-
з ри тел ни пред ме ти ка то дър ве ни пал ки, дръж ки от мет ли, бу хал ки, ме тал ни 
пръ то ве, пар че та от плъ тен елек три чес ки ка бел, ими та ция на ог нес трел ни 
оръ жия или но жо ве и дру ги пред ме ти, ко и то мо гат да бъ дат из пол зва ни с цел 
на си лие или да съз да дат впе чат ле ние за зап ла ха спря мо за дър жа ни те ли ца.
 В на ча ло то на про ек та през юни 2007 г. ня ма обо со бе ни по ме ще ния за 

свиж да не и сре щи с ад во кат в РПУ на те ри то ри я та на Вар на, Бур гас и Пле вен. 
Към нас то я щия мо мент са из гра де ни та ки ва в РПУ – Ка ме но в Бур гас, и в 5-о РПУ 
във Вар на. Обо со бе ни са по ме ще ния и в 1-во и 3-то РПУ в Плов див и в 4-то и 6-о 
РПУ в Со фия, ко е то пред став ля ва час ти чен нап ре дък по по ка за те ля, наб лю да ван 
по про ек та.
 В РПУ, в ко и то ня ма та ки ва по ме ще ния, сре щи те се про веж дат в сво бод-
ни те ка би не ти на доз на те ли те, ста и те за ин струк таж,  „клу бо ве те” или във фо а йе-
то на РПУ. 
 Лип са та на обо со бе ни по ме ще ния за свиж да не и сре ща с ад во кат и из-
пол зва не то на ка би не ти те на опе ра тивни слу жи те ли и дру ги по ме ще ния е в на-
ру ше ние на чл. 30 (5) от Кон сти ту ци я та на Ре пуб ли ка Бъл га рия, кой то гла си, 
че все ки има пра во да се сре ща на са ме с ли це то, ко е то го за щи та ва. Тай на та 
на тех ни те съ об ще ния е неп ри кос но ве на. Про веж да не то на сре щи те с ад во кат 
в по ме ще ния ка то „клу ба” или фо а йе то на РПУ съз да ва риск от на ру ша ва не на 
тай на та на ко рес пон ден ци я та меж ду ад во кат и кли ент. Член 33 (3) от За ко на за 

ад во ка ту ра та гла си: „Раз го во ри те меж ду ад во кат и не гов кли ент не мо гат да се 
под слуш ват и за пис ват. Евен ту ал но нап ра ве ни те за пи си не мо гат да се из пол-
зват ка то до ка за тел стве ни сред ства и подле жат на не за бав но уни що жа ва не.” 
Не се спаз ва и чл. 77 от Инструк ция № Із-2451/29.12.2006 г., в кой то под роб но се 
рег ла мен ти ра, че по ме ще ни я та за свиж да не и сре ща с ад во кат се зву ко и зо ли рат 
и оси гу ря ват с га ран ти ра но ос нов но и ава рий но ос вет ле ние, ка то съ щев ре мен-
но от го ва рят на след ни те ус ло вия: сто ло ве те, ма си те и дру ги пред ме ти в тях 
са не под виж но зак ре пе ни за по да и/или сте ни те; оси гу ря ват кон фи ден ци ал ност 
на раз го во ра, ка то съ щев ре мен но съ щес тву ва въз мож ност за ви зу а лен кон трол 
от ох ра на та през ос тък ле на част на вра та та или по друг под хо дящ на чин.
 Ня ма ре гис три ра на про мя на по от но ше ние на спе ци ал но обо со бе ни те 
по ме ще ния за при е ма не на ли ца и об ра бот ка, ко и то все още лип сват в по-
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се ща ва ни те РПУ на те ри то ри я та на ОДП – Вар на и Пле вен. На те ри то ри я та на 
ОДП – Бур гас, та ки ва са на лич ни един стве но в 5-о РПУ и в РПУ – Ка ме но,  в Плов-
див – в 1-во и 3-то  РПУ, в Со фия – в 4-то, 5-о, 6-о, 8-о и 9-о РПУ.
 В РПУ, къ де то лип сват та ки ва по ме ще ния, прак ти ка та е да се из пол зват 
ко ри до рът или фо а йе то, как то и ста и те на де жур ни те по ли цей ски слу жи те ли. 
 Лип са та на обо со бе ни по ме ще ния за при е ма не на ли ца и об ра бот ка на 
до ку мен та ци я та и из пол зва не на ка би не ти те на опе ра тивни слу жи те ли и дру-
ги по ме ще ния е в на ру ше ние на нор ма тив ни те изис ква ния на  чл. 79 (3 и 4) от  
Инструк ция № Із-2451/ 29.12.2006 г., спо ред ко я то „в тях се мон ти рат не под виж-
но зак ре пе ни за по да мес та за ся да не (пей ки) с въз мож ност за за коп ча ва не с бе-
лез ни ци към тях. В по ме ще ни я та за при е ма не на ли ца и об ра бот ка на до ку мен-
та ци я та по за дър жа не се обо руд ва ра бот но мяс то с не об хо ди ма та тех ни ка и 
до ку мен та ция за об ра бот ка та и за дър жа не то на ли ца”.

 Оста ря ла ма те ри ал на ба за и не а дек ват но обо руд ва не на мес та та за 

нас та ня ва не на за дър жа ни ли ца и на лич ни те об служ ва щи по ме щения

 По ме ще ния за за дър жа не 

 С мал ки из клю че ния граж дан ски те наб лю да те ли кон ста ти рат ло шо ма те-
ри ал но-би то во със то я ние на по ме ще ни я та за нас та ня ва не на за дър жа ни ли ца. 
Нор ма тив ното изис ква не за на ли чи е то на мяс то за по чив ка – нар или лег ло, в 

по ве че то слу чаи не от го ва ря на обек тив на та дей стви тел ност. При ме ри в то ва 
от но ше ние са 1-во РПУ, 5-о РПУ, РПУ – Со зо пол, Ру ен, Айтос, Кар но бат и Сун гур-
ла ре на те ри то ри я та на ОДП – Бур гас, къ де то в по ме ще ни я та за за дър жа не има 
пей ка вмес то нар. В Плов див все още проб лем пред став ля ва по ме ще ни е то в 5-о 
РПУ, къ де то има един плас тма сов стол и един фот ьойл. Въп ре ки че по ме ще ни-
е то за за дър жа не в 4-то РПУ в Плов див е в мно го доб ро със то я ние, има са мо 
ед но мяс то за по чив ка и при за дър жа не то на по ве че от два ма ду ши един от тях 
спи на зе мя та, а дру ги те – сед на ли на съ от вет ния нар. В ре зул тат на про ти ча щи-
те ре мон тни дей нос ти проб ле мът с лип са та на мяс то за по чив ка в 1-во РПУ във 
Вар на ще бъ де пре о до лян, но в 5-о РПУ то ва про дъл жа ва да е на дне вен ред. 
Вмес то нар или лег ло за за дър жа ния, как то изис ква  чл. 59 (2) от  Инструк ция № 
Із-2451/2006 г., в по ве че то слу чаи в РПУ във Вар на има пей ка.
 По ра ди неп ри год ния сгра ден фонд на РПУ чест проб лем е оси гу ря ва-
не то на дос тъп до ес тес тве на свет ли на, вен ти ла ция и тем пе ра ту ра, ко я то да 

е ми ни мум 18 гра ду са. По вре ме на по се ще ни я та си в РПУ в Плов див граж дан-
ски те наб лю да те ли кон ста ти рат, че две от по ме ще ни я та за за дър жа не в 6-о РПУ 
ня мат дос тъп до ес тес тве на свет ли на и вен ти ла ция. Във 2-ро РПУ в Плов див има 
дос тъп до ес тес тве на свет ли на един стве но в по ме ще ни е то за за дър жа ни те ли ца 
от жен ски пол. От из вър ше ни те  наб лю де ния на те ри то ри я та на ОДП – Бур гас, 
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граж дан ски те наб лю да те ли ус та но вя ват, че в 1-во, 2-ро и 4-то РПУ и в РПУ – При-
мор ско, РПУ – По мо рие, РПУ – Айтос, РПУ – Сун гур ла ре, и РПУ – Мал ко Тър но во, 
лип сва вен ти ла ция и ес тес тве на свет ли на в по ме ще ни я та за за дър жа не. Дос тъп 
до ес тес тве на свет ли на лип сва и в по ме ще ни я та на 1-во, 3-то и 5-о РПУ в Со фия, 
ка то вен ти ла ци я та се из вър шва един стве но през ре шет ки те на клет ки те. По от-
но ше ние на вен ти ла ци я та в РПУ във Вар на се по соч ва, че тя не е на за до во ли тел-
но ни во в РПУ в Акса ко во, Дев ня и Про ва дия. 
 Те зи кон ста та ции са в на ру ше ние на чл. 69 от Инструк ция №Iз-
2451/29.12.2006 г., кой то гла си, че „по ме ще ни я та за за дър жа не се оси гу ря ват с 
пос то ян на вен ти ла ция и дос тъп до ес тес тве на свет ли на”.
 Граж дан ски те наб лю да те ли ре гис три рат и проб лем, свър зан с не съ от-
вет ствие на тем пе ра тур ни те изис ква ния за под дър жа не на ми ни мум 18 гра ду са 
в по ме ще ни я та за за дър жа не, осо бе но през зим ни те ме се ци. Мно го чес то то ва 
се дъл жи на фак та, че ки ли и те се на ми рат сре щу вход на та вра та на РПУ и ня ма 
въз мож ност да се поддър жа та зи ми ни мал на тем пе ра ту ра.  

В един от слу ча и те за дър жа но ли це в РПУ във Вар на през де кем ври 2007 г. е 

спо де лило, че не му е би ло оси гу ре но оде я ло и е било из ве дено от ки ли я та, 

за да пре но щу ва на ди ван пред нея, ка то му е би ла пре дос та ве на печ ка, за да 

се стоп ли. В еки пен док лад от де кем ври 2007 г. от 4-о РПУ във Вар на е от ра зе-

но, че в не де ля отоп ле ние не се пус ка. Въп ре ки че в ки ли и те на за дър жа ни те 

ли ца е не въз мож но да се под дър жа не об хо ди ма та тем пе ра ту ра през зим ния 

пе ри од, в РПУ на те ри то ри я та на Плов див са от че те ни слу чаи, в ко и то по ра ди 

по чив ни дни на до ма ки на в съ от вет но то РПУ на за дър жа ни те ли ца не са оси-

гу ре ни оде я ла.

 Те зи фак ти сви де тел стват за про ти во ре чие с изис ква ни я та на чл. 71 от 
Инструк ция № Iз-2451/29.12.2006 г.: „В по ме ще ни я та за за дър жа не през отоп ля е-
мия се зон се оси гу ря ва ми ни мал на та тем пе ра ту ра 18  гра ду са по Цел зий.”
 В от го вор на нап ра ве ни те пре по ръ ки ОДП – Плов див, пред прие мер ки и 
в рам ки те на от чет ния пе ри од та ки ва слу чаи не бя ха ре гис три ра ни.
 При пър ви те по се ще ния по про ек та в 1-во и 2-ро РПУ в Пле вен ста ва яс-
но, че одеяла та, с ко и то раз по ла гат за дър жа ни те, са лич ни, дос та ве ни от близ ки-
те им. И в две те РПУ лип сват одеяла, ко е то е в на ру ше ние на чл. 59 (3) от  Инструк-
ция № Із-2451/29.12.2006 г.: „На за дър жа ни те ли ца за вре ме то на по чив ка през 
тъм на та част на де но но щи е то се оси гу ря ва за вив ка.” 
 В ре зул тат на съв мес тни те уси лия на граж дан ски те наб лю да те ли и ръ-
ко вод ство то на ОДП – Пле вен, и с фи нан со ва та под кре па на общи на Пле вен 

на за дър жа ни те в 1-во и 2-ро РПУ са оси гу ре ни за вив ки.
 Член 74 от Инструк ция № Із-2451/29.12.2006 г. въ веж да до пъл ни тел ни 
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изис ква ния към по ме ще ни я та за ма ло лет ни и не пъл но лет ни. Те тряб ва да са 
обо руд ва ни с лег ла, оком плектува ни с пос те лъ чен ин вен тар, ма са, шкаф за лич-
ни ве щи. Про зор ци те тряб ва да са обе зо па се ни и да има на лич но ви де о наб лю-
де ние и сиг нал ни бу то ни.
 По от но ше ние на ус ло ви я та в по ме ще ни я та за за дър жа не граж дан ски те 
наб лю да те ли по соч ват, че те зи за за дър жа не на ма ло лет ни/не пъл но лет ни са в 
по-доб ро ма те ри ал но със то я ние и ус ло вия за пре би ва ва не в срав не ние с по ме-
ще ни я та, пред наз на че ни за за дър жа не на пъл но лет ни ли ца.  Основ на сла бост по 
от но ше ние на обо руд ва не то ос та ва лип са та на сиг нал ни бу то ни в по ме ще ни я та.
 В от го вор на кон ста та ци и те на граж дан ски те наб лю да те ли в рам ки те 
на про ек та в ста я та за ма ло лет ни и не пъл но лет ни във 2-ро РПУ в Пле вен и 

във 2-ро РПУ във Вар на са мон ти ра ни сиг нал ни бу то ни в из пъл не ние на чл. 74 
от Инструк ция № Iз-2451/29.12.2006 г.: „По ме ще ни я та за за дър жа не на ма ло лет-
ни и не пъл но лет ни от го ва рят на след ни те до пъл ни тел ни ус ло вия: 4. в тях са 
мон ти ра ни сиг нал ни бу то ни на дос тъп но за за дър жа ни те ма ло лет ни и не пъл-
но лет ни мяс то.”
 От на ча ло то на про ек та досе га се наб лю да ва тен ден ция на по доб ря-

ва не на хи ги ен ни те ус ло вия в по ме ще ни я та на наб лю да ва ни те РПУ.   

 Обслуж ва щи по ме ще ния 

 При из вър шва не на ня кои от по се ще ни я та на те ри то ри я та на ОДП – Вар-
на, граж дан ски те наб лю да те ли от бе ляз ват, че в по ме ще ни е то, оп ре де ле но за 
раз пит, се на ми рат пред ме ти, с ко и то ли ца та мо гат да се на ра нят или да бъ дат 
на ра не ни – ка бе ли, ту ба с бен зин, лу ми нес цен тни тръ би. В срав не ние с на ча ло то 
на про ек та те зи по ме ще ния са по-доб ре обе зо па се ни и не се до пус ка ос та-
вя не то на пред ме ти, ко и то мо гат да са зап ла ха за за дър жа но то ли це или за 

слу жеб ни те ли ца. На ба зата на еже ме сеч ни те док ла ди от наб лю де ни я та и пре-
по ръ ки те в док ла ди те по про ек та ръ ко вод ства та на РПУ са пред при е ли мер ки 
по от стра ня ва не на ру ше ни е то на чл. 76(1), т. 5 от Инструк ция № Iз-2451/29.12.2006 г., 
спо ред коя то в по ме ще ни я та за раз пит „ня ма по дозрител ни пред ме ти ка то 
дър ве ни пал ки, дръж ки от мет ли, бу хал ки, ме тал ни пръ то ве, пар че та от плъ-
тен елек три чес ки ка бел, ими та ция на ог нес трел ни оръ жия или но жо ве и дру ги 
пред ме ти, ко и то мо гат да бъ дат из пол зва ни с цел на си лие или да съз да дат впе-
чат ле ние за зап ла ха спря мо за дър жа ни те ли ца”. 
 В по ве че то слу чаи граж дан ски те наб лю да те ли кон ста ти рат ло шо ма те-

ри ал но-би то во със то я ние на то а лет ни те в РПУ. Проб лем про дъл жа ва  да бъ де 
из пол зва не то на ед на и съ ща то а лет на от слу жи те ли и за дър жа ни ли ца. Про-
дъл жа ват да лип сват кон су ма ти ви ка то са пун, то а лет на хар тия, по чис тва щи пре-
па ра ти. 
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 Отбе ля зан е нап ре дък по от но ше ние на под дръж ка та на са ни тар но-
хи ги ен ни те по ме ще ния. Ръ ко вод ства та на РПУ от стра ня ват сво ев ре мен но 
пов ре ди или ло ша хи ги е на, кон ста ти ра ни и опи са ни в ме сеч ни те док ла ди от 

про ве де ни те граж дан ски наб лю де ния. 

 В 6-о РПУ в Плов див, не за ви си мо от ос та ре лия сгра ден фонд и по чив ни те 

дни на чис тач ка та, по ли цей ски те слу жи те ли са съз да ли ор га ни за ция и чрез 

на би ра не то на лич ни сред ства оси гу ря ват по чис тва не то на об що то хи ги ен но 

по ме ще ние. 

 Ви де о наб лю де ние 

 За раз ли ка от на ча ло то на про ек та граж дан ски те наб лю да те ли кон ста-
ти рат, че към ав густ 2008 г. в по ве че то РПУ им мон ти ра но ви де о наб лю де ние. 
Ка то ос но вен проб лем се очер та ва лип са та на нор ма тив но ус та но вен стан-

дарт за тех ния ре жим на ра бо та и раз по ло же ние.
 В РПУ – Пле вен, нап ри мер ка ме ри те пре да ват ин фор ма ция в ре ал но вре-
ме, но не за пис ват, до ка то в шес тте РПУ на те ри то ри я та на Плов див по вре ме на 
ви де о наб лю де ни е то се пра ви за пис, кой то се съх ра ня ва 1 ме сец вър ху ви де о ка-
се та. 
 В ня кои РПУ ка ме ри те са пос та ве ни пред по ме ще ни я та за за дър жа ни ли-
ца –  нап ри мер в 1-во РПУ, 4-то РПУ, РПУ – Ка ме но, РПУ – Ру ен, РПУ – Не се бър, и 
РПУ – При мор ско, до ка то на те ри то ри я та на ОДП – Вар на, са снаб де ни пре дим но 
по ме ще ни я та на ма ло лет ни/не пъл но лет ни.
 Въп ре ки че по ве че то РПУ са снаб де ни с ви де о тех ни ка, в рам ки те на про-
ек та са  ре гистри ра ни слу чаи, ко га то съ щес тву ва щи ка ме ри не ра бо тят по тех-
ни чес ки при чи ни или по ра ди из вър шва не на ре мон тни дей нос ти. В слу ча и те, 
ко га то ня ма ви де о наб лю де ние, за дър жа ни те ли ца са под неп ре къс нат ви зу а лен 
кон трол от стра на на де жу рен по ли цай.

 Ло ши ус ло вия на ра бо та на по ли цей ски те слу жи те ли

 В рам ки те на осъ щес твя ва не то на про ек та не се наб лю да ва нап ре дък 

по по ка за те ля „Усло вия на ра бо та на по ли ца и те”. В РПУ, в ко и то не е направен 
ре монт, по ли цей ски те слу жи те ли про дъл жа ват да ра бо тят в из клю чи тел но ло-
ши ус ло вия на труд по ра ди неп ри год ния сгра ден фонд и ос та ря ла та тех ни ка.
 
 Основ ни не раз ре ше ни проб ле ми ос та ват:

 недос тиг на кон су ма ти ви, кан це лар ски ма те ри а ли, го ри во за по ли цей-
ски те ав то мо би ли, ко и то мно го чес то по лица и те за ку пу ват с лич ни сред-
ства;



35

ИНСТИТУТ “ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО”

 недос тиг на ком пют ри и офис тех ни ка, с ко и то раз по ла гат по ли цей ски те 
слу жи те ли;

 лими ти на слу жеб ни те те ле фо ни в РПУ, по ра ди ко е то по ли ца и те из-
ползват лич ни те си те ле фо ни за свър зва не с близ ки и род ни ни на за дър-
жа ни те или ад во кат, или мо билни те те ле фо ни на за дър жа ни ли ца;

 лип са на сред ства за из да ва не то на но ви об раз ци на ре гис три и блан ки.

 8. Под дър жа не на до ку мен ти и ре гис три

  В рам ки те на про ек та в РПУ на те ри то ри я та на Пле вен и ОДП – Вар-

на, не са кон ста ти ра ни съ щес тве ни про пус ки при по пъл ва не на до ку мен та-

ци я та по за дър жа не. Не га тив на та прак ти ка на ко ри ги ра не на ве че впи са на 

в ре гистри те ин фор ма ция, кон ста ти ра на по от но ше ние на до ку мен та ци я та, 

во де на в РПУ на те ри то ри я та на Со фия и Плов див, е пре о до ля на в края на 

про ек та. В от го вор на нап ра ве ни те кон ста та ции се наб лю да ва по ло жи тел-

на про мя на и стрик тно опи са ние на ин фор ма ци я та в ре гис три те и кни ги те 

в РПУ, ко е то пред став ля ва по доб ре ние по по ка за те ля „Во де не на до ку мен та-

ци я та по за дър жа не”.

 При про веж да не то на пър ви те по се ще ния по про ек та през юли 2007 г. 
ед на от глав ни те кон ста та ции на граж дан ски те наб лю да те ли е, че ре гис три те не 
се во дят ре гу ляр но – прак ти ка, ко я то е пре о до ля на в края на про ек та.

Граж дан ски наб лю да те ли, по се ти ли на 6 но ем ври 2007 г. 3-то РПУ в ОДП – Бур-

гас, са кон ста ти ра ли, че из веж да не то до то а лет на на за дър жа ни те ли ца не се 

за пис ва в Кни га та за из веж да не на за дър жа ни те ли ца из вън мес та та за за дър-

жа не. В РПУ – Ру ен, в то зи ре гис тър не са на не се ни дан ни те на ня кол ко за дър-

жа ни ли ца, ко и то са би ли из веж да ни. При по се ще ние, из вър ше но в 4-то РПУ, 

граж дан ски те наб лю да те ли от бе ляз ват в екип ния си док лад: „При прег лед на 

Кни га та за за дър жа ни ли ца кон ста ти рах ме, че пос лед но то за дър жа но ли це е 

в мяс то то за за дър жа не от 2.30 ч. до 9.30. Не е би ло из веж да но, не е има ло свиж-

да не, вид но от Кни га та за из веж да не на за дър жа ни те ли ца из вън мес та та за 

за дър жа не.” При прег лед на дру ги те кни ги са кон ста ти ра ли оба че, че „ли це то 

е да ло пис ме ни обяс не ния, а съ що та ка е пре ми на ло през ме ди цин ски прег лед”.  

Те зи из веж да ния не са за пи са ни в Кни га та за из веж да не на за дър жа ни те ли ца 

из вън мес та та за за дър жа не.

 Кон ста ти ра ни те про пус ки по от но ше ние на до ку мен та ци я та по за дър жа-
не са свър за ни  глав но с не съ от вет ствия меж ду ре гис три те и за по ве ди те за за-
дър жа не.
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 В РПУ в Плов див про пус ки те при по пъл ва не то на запо ве ди за за дър жа-
не ка са ят лип са та на да та и час на за дър жа не то.  Има не съ от вет ствие с ча са на 

за дър жа не, по со чен в Кни га та за за дър жа ни ли ца. Мно го чес то ос но ва ни я та за 

за дър жа не се из пис ват не с ду ми, а са мо с чле на и точ ка та от За ко на за МВР. В 

пос лед ни те ме се ци на про ек та (юни–ав густ 2008 г.) са кон ста ти ра ни и про пус-

ки, ка са е щи лип са на под пис на за дър жа но то ли це и не съ от вет ствия в дек ла-

ра ци я та, по пъл не на от за дър жа но то ли це.  

 В 5-о РПУ в Бур гас е ус та но ве но, че в Кни га та за за дър жа ни ли ца лип сва 

но мер на за по вед № 126/05.12.07 г. и № 127/05.12.07 г. и има раз ми на ва не в ча-

са – в за по ве ди те е за пи са но 16.30 ч., а в Кни га та за за дър жа ни ли ца – 17.30 ч. 

 В пър ви те ме се ци от ре а ли зи ра не то на про ек та граж дан ски те наб лю да-
те ли кон ста ти рат не точ нос ти по от но ше ние во де не то на Кни га та за ме ди цин ски 
прег ле ди. 

 В Бур гас мно го чес то в то зи ре гис тър има при ло же ни фи шо ве от из вър-

шен ме ди цин ски прег лед, но в кни га та лип сват дан ни за прег ле да но то за дър-

жа но ли це – ка то нап ри мер но ме ра та на за по вед та за за дър жа не, да та и час. 

В 1-о РПУ граж дан ските наб лю да те ли ус та но вя ват, че Кни га та за ме ди цин ски 

прег ле ди не е водена ре гу ляр но от 14 ав густ до 13  де кем ври 2007 г.

 В Кни га та за ме ди цин ски прег ле ди в Со фия не се за пис ва но мер на за по-

вед за за дър жа не.

 След нап ра ве ни те пре по ръ ки в ме сеч ни те докла ди е от бе ля за на по ло жи-
тел на тен ден ция и ре гис три те и до ку мен та ци я та се по пъл ват все по-при леж но 
и вни ма тел но.
 Един от проб ле ми те, ко и то ос та ват ак ту ал ни и към края на про ек та, е, 
че дек ла ра ци и те за за поз на ва не с пра ва та са ста ри фор му ля ри, ко и то не от го ва-
рят на нор ма тив ни те изис ква ния и не га ран ти рат всич ки пра ва на за дър жа ни те. 
Друг проб лем пред став ля ва не съ от вет стви е то на на лич ни те кни ги с но ви те фор-
му ля ри, ко е то во ди до лип са та на ин фор ма ция в ня кои гра фи от до ку мен та ци я-
та по за дър жа не. По ра ди ре дов но кон ста ти ра на та лип са на офис кон су ма ти ви в 
РПУ дру го чес то сре ща но на ру ше ние е упот ре ба та на раз чер та ни тет рад ки или 
на ряд ни днев ни ци вмес то стан дар тния фор мат на ре гис три.

Екип, из вър шил наб лю де ние в РПУ – По мо рие, е ус та но вил, че ня ма Кни га за 

за дър жа ни ли ца, а се из пол зва на ря ден днев ник, в кой то се за пис ват три те 

име на и ЕГН на за дър жа но то ли це, а съ що и име на та на по ли цей ския слу жи тел, 

кой то го ох ра ня ва. 
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 Те зи кон ста та ции са в на ру ше ние на  Инструк ция № Із-2451/29.12.2006 г., 
ко я то рег ла мен ти ра как тряб ва да се во дят ре гис три те по за дър жа не в РПУ.
 Друг ак ту а лен проб лем, кой то по соч ват граж дан ски те наб лю да те ли, е, 
че  Инструк ция № Із-2451/29.12.2006 г. рег ла мен ти ра твър де мно го ре гис три, кои-
то тряб ва да бъ дат во де ни в рам ки те на 24-ча со во то за дър жа не. Тъй ка то ня ма 
слу жи тел, кой то да от го ва ря са мо за та зи дей ност, пре ко мер но то пре пис ва не 
на ед на и съ ща ин фор ма ция във всич ки ре гис три во ди до за ба вя не и греш ки.  
В рам ки те на про ек та бе съз да де на ра бот на гру па от граж дан ски наб лю да те ли 
и по ли цей ски слу жи те ли, ко я то прег ле да и ана ли зи ра во де на та до ку мен та ция 
и пред ло жи про ек ти на до ку мен ти, це ля щи ней но то оп ти ми зи ра не (виж гла ва  
„Пре по ръ ки” и При ло же ния 3, 4, 5 и 6). От об що 7 кни ги, ко и то се по дър жат за це ли-
те на 24-ча со во то за дър жа не, граж дан ски те наб лю да те ли пре по ръч ват да ос та-
нат са мо 4.  Изгот ве ни са но ви про ек ти на Кни га за  за дър жа ни ли ца ( При ло же ние 
3), Кни га за из веж да не на за дър жа ни те ли ца из вън мес та та за за дър жа не (При-
ло же ние 6), про то кол за раз да де на хра на и пред ло же ние за про мя на на Кни га та 
за из зе ти те, по лу че ни те и раз ход ва ни те су ми от/за за дър жа ни те ли ца. То зи ре-
гис тър се за паз ва, но под дру го име – Кни га за раз ход ва ни су ми от/за за дър жа ни 
ли ца със спе ци ал ни нуж ди. Под спе ци ал ни нуж ди се има пред вид здра вос лов-
ното със то я ние на ли ца та, при ко е то те имат нуж да от спе ци ал ни ле кар стве ни 
ме ди ка мен ти (например за дър жа но то ли це е ди а бе тик и има нуж да от ин су лин) 
или спе ци фич на хра на по ра ди ди е та. За да се сдо бие с тях, за дър жа но то ли це 
пре дос та вя па рич ни сред ства на по ли цей ски слу жи те ли, ко и то тряб ва да ги за-
ку пят, и то ва се от ра зя ва в Кни га та за раз ход ва ни су ми от за дър жа ни ли ца със 
спе ци ал ни нуж ди.
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Снимка: Василена Вълчанова
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 V. ПРЕ ПО РЪ КИ

 Дос тъп до прав на по мощ

 Да се ус та но ви прак ти ка та да има един де жу рен ад во кат или ад во кат ска 
кан то ра, ко я то да об служ ва оп ре де ле но РПУ. Та ка ще се звъ ни на един 
те ле фо нен но мер и ще се га ран ти ра при със тви е то на ад во кат.

 Пра во то на без плат на прав на по мощ да бъ де под роб но и раз би ра е мо 
ра зяс ня ва но на за дър жа ни те ли ца ус тно. 

  Инструк ция № Із-2451/29.12.2006 г. да се при ве де в съ от вет ствие със За-
ко на за прав на та по мощ и да се у ед нак ви про це ду ра та за пре дос та вя не 
на прав на по мощ.

 Дос тъп до ме ди цин ска по мощ

 При пре дос та вя не то на не от лож на по мощ да се въ ве де про мя на в За ко-
на за здрав но то оси гу ря ва не, ко я то да об хва ща и здрав но не о си гу ре ни-
те ли ца. 

 По ли цей ски те слу жи те ли да бъ дат обу ча ва ни по оп ре де ля не на жи во то-
зас тра ша ва що със то я ние, ко е то изис ква спеш на кон сул та ция чрез цен-
тро ве те за спеш на ме ди цин ска по мощ. 

 Да се раз прос тра ни доб ра та прак ти ка от ОДП – Бур гас, за из ра бот ва не на 
еди нен та лон за прег лед на за дър жа ни те ли ца.

 За слу чаи, ко га то ле че ни е то не тряб ва да бъ де пре къс ва но (напр. при 
хро нич но бол ни ли ца), ако за дър жа ни ят има ме ди ка мен ти в се бе си, те 
да бъ дат съх ра ня ва ни от слу жи те ли те на РПУ и на ли це то да бъ де пре-
дос та ве на са мо съ от вет на та до за. Ако за дър жа ни ят ня ма ме ди ка мен ти 
в се бе си, те ра пи я та по вре ме на за дър жа не то тряб ва да се оп ре де ля от 
ме ди цин ско ли це по про фи ла на за бо ля ва не то чрез ле ка ри – кон сул-
тан ти, или об щопрак ти ку ва щи ле ка ри, ка то се въ ве де/до го во ри та ка ва 
здрав на ус лу га.

 В дек ла ра ци я та за за поз на ва не с пра ва та по вре ме на за дър жа не да бъ де 
до ба ве на точ ка, че за дър жа но то ли це пок ри ва с лич ни сред ства ме ди-
цин ския прег лед при лип са на кон ста ти ра ни здра вос лов ни проб ле ми.

 При ос во бож да ва не на за дър жа ни те ли ца те са ми да ре гис три рат ста ту-
са на здра вос лов но то си със то я ние (доб ро/ло шо) в раз пис ка та на за по-
вед та за за дър жа не.

 Ме ди цин ски те ли ца да по пъл ват пра вил но и чет ли во ре гис три те, ко и то 
имат от но ше ние към ра бо та та им, и да се под пис ват. 

 Да се оси гу рят обу че ние и съ от вет ни ма те ри ал ни сред ства за ра бо та със 
за раз но бол ни, нар ко за ви си ми и пси хич но бол ни за дър жа ни. 
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 Във връз ка със за дър жа не то на пси хич но бол ни ли ца:

 Изпол зва не ус лу ги те на де жур ни те пси хи ат ри в съ от вет ния пси хо дис пан-
сер или дру го спе ци а ли зи ра но за ве де ние по про фи ла на за бо ля ва не то, 
ко и то при нуж да да бъ дат по ви ка ни за прег лед и ос ви де тел ства не на ли-
це то. То ва да ста ва в при със тви е то на близ ки хо ра на за дър жа ни те ли ца.  

 По пъл ва не то на до ку мен та ци я та при за дър жа не то на ли ца, за ко и то има 
съм не ния за пси хич ни от кло не ния и раз строй ства на съз на ни е то, да бъ-
де из вър шва но от/или в при със тви е то на де жу рен спе ци а лист. 

 Ако след из вър шен ме ди цин ски прег лед се на ла га тран спор ти ра не на 
ли ца та до за ве де ние за пси хи ат рич на по мощ, то ва да ста ва  в при съст-
ви е то на  де жу рен спе ци а лист – пси хи а тър или за веж дащ от де ле ние в 
пси хо дис пан сер.

 Да се ре ор га ни зи рат по ме ще ни я та за за дър жа не съ об раз но нор ма тив-
ни те изис ква ния, има щи за цел:

  o пред паз ва не от за раз ни па ра зит ни и ин фек ци оз ни 
   за боля ва ния и
  o оси гу ря ва не на бе зо пас ност по от но ше ние на рис ка от 
   аг ре сия и ав то аг ре сия при пси хо тич ни ли ца. 

 Се гаш на та прак ти ка пси хич но бол ни те ли ца да бъ дат от кар ва ни  и нас та-
ня ва ни в за ве де ния за от рез вя ва не тряб ва да бъ де прек ра те на. 

 Оси гу ря ва не на хра на на за дър жа ни те ли ца

 Да се въ ве де блан ка (виж При ло же ния 4 и 5), ко я то да от ра зя ва вся ко 
пре дос та вя не и/или от каз на хра на на за дър жа но то ли це. 

 Да бъ де ак ту а ли зи ран раз ме рът на хра но де ня на за дър жа ни те пъл но-
лет ни и не пъл но лет ни, ка то за то ва се пред ви дят съ от вет ни те бюд жет ни 
сред ства от МВР.

 Оси гу ря ва не на пре во дач на за дър жа ни те чуж дес тран ни ли ца 

 Да се въ ве де под за ко но ва рег ла мен та ция  за пре дос та вя не на пре во дач 
на за дър жа ни те чуж дес тран ни ли ца.

 Да се из ра бо тят ин фор ма ци он ни ма те ри а ли на раз лич ни ези ци за пра ва-
та по вре ме на 24-ча со во то за дър жа не с те ле фон на съ от вет но то по сол-
ство или кон сул ство, ко и то да бъ дат из пол зва ни, до ка то бъ де оси гу рен 
пре во дач в РПУ.

 Да се пред ви дят сред ства за зап ла ща не на пре во да чес ки ус лу ги в РПУ. 
 Да се из ра бо тят спи съ ци с пре во да чи от раз лич ни ези ци, ко и то да бъ дат 

на раз по ло же ние на слу жи те ли те от РПУ в ку рор тни те зо ни.
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 Сиг на ли за зло у пот ре ба със си ла 
 от стра на на по ли цей ски слу жи тел

 Да се наз на чи на щат слу жи тел, от го ва рящ един стве но за при е ма на 
граж да ни, по да де ни те жал би сре щу неп ра во мер но по ве де ние на по ли-
цей ски слу жи те ли и тях на та об ра бот ка. 

 Да се мо дер ни зи ра сис те ма та за при ем на жал би от граж да ни.
 Да се оси гу ри по-го ля ма проз рач ност на сис те ма та за раз след ва не на на-

ру ше ния от стра на на по ли цей ски слу жи те ли. 
 Да се спаз ват стрик тно изис ква ни я та на ин струк ци я та по от но ше ние на 

ор га ни за ци я та на по ме ще ни я та за раз пит.
 Да се въ ве де ви део- и а у ди о за пис на раз пи ти те.
 Бъл га рия да при е ме и ра ти фи ци ра Фа кул та тив ния про то кол към Кон-

вен ци я та на ООН за пре дот вра тя ва не на из те за ни я та, ко я то пред виж да 
съз да ва не то на на ци о нал ни ме ха низ ми по пре вен ция.

 Орга ни за ция и уп рав ле ние на по ме ще ни я та

 Да се раз ра бо ти ця лос тна стра те гия за пла ни ра не на сград ния фонд на 
РПУ за оп ре де лен пе ри од от вре ме по кри те рии ка то го ле ми на на об-
служ ва ни те об щи ни, брой за дър жа ни ли ца от пред ход ни го ди ни, обем 
на во де на та до ку мен та ция (брой док лад ни за пис ки, пре пис ки и др.). Ка то 
част от стра те ги я та да се из ра бо ти ме ха ни зъм за кон трол над ка чес тво то 
на про веж да ни те ре мон ти и в как ва сте пен от го ва рят на фун кци о нал ни-
те нуж ди на РПУ.

 Бро ят на изис ку е ми те по ме ще ния в РПУ да се оп ре де ля въз ос но ва на 
по-гор ни те кри те рии.

 Да бъ дат ре мон ти ра ни и обо со бе ни изис ку е ми те по ме ще ния за за дър-
жа не и об служ ва щи по ме ще ния в РПУ, ко и то раз по ла гат с ма те ри ал на 
ба за с дос та тъч но прос тран ство. За та зи цел мо гат да се из пол зват по ме-
ще ни я та на след стве ни те арес ти и су те рен ни по ме ще ния, в ко и то могат 
да бъдат оси гу рени дос та тъч но прос тран ство и из кус тве на свет ли на.

 По ра ди не дос ти га на по ме ще ния за за дър жане в съ щес тву ва щия сгра-
ден фонд да се въ ве де мо делът на  „из не сен арес т” със спе ци а ли зи ра на 
ох ра на, къ де то да се кон во и рат за дър жа ни те ли ца.  

 До ка то бъ де ре шен проб ле мът с обо со бя ва не то на об служ ва щи те по ме-
ще ния, те зи, ко и то се из пол зват в мо мен та, да бъ дат мак си мал но обе-
зо па се ни, ка то не се до пус ка в тях да се ос та вят пред ме ти, ко и то би ха 
мог ли да пред став ля ват зап ла ха за си гур нос тта. 

 Да бъ де въ ве ден еди нен стан дарт за ре жим на ра бо та и мон таж на тех ни-
ката за ви део наб лю де ние.
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 Да бъ дат оси гу ре ни и пос та ве ни нор ма тив но изис ку е ми те ка ме ри за ви-
де о наб лю де ние.

 Да се пре мах не ог ра ни че ни е то на из хо дя щи те те ле фон ни обаж да ния в 
РПУ по от но ше ние на оси гу ря ва не то на прав на и ме ди цин ска по мощ, 
оси гу ря ва не на пре во дач и уве до мя ва не на близ ки на за дър жа но то лице. 

 Да се обо со бят при ем ни за граж да ни из вън сгра ди те на РПУ в сът руд-
ни чес тво със съ от вет ни те об щи ни. Да се уре ди за ко но во въп ро сът със 
соб стве нос тта на при ем ни те.

 В бюд же та на РПУ да се уве ли чи пе ро то за тех ни чес ки по со бия, кан це-
лар ски ма те ри а ли, кон су ма ти ви и пре па ра ти за хи ги е ни зи ра не. 

 Да се под но вят офис тех ни ка та и ме бе ли те в по ли цей ски те уп рав ле ния.
 По отно ше ние на про пус ка тел ния ре жим  да се въ ве де елек трон на сис-

те ма с кар ти за дос тъп на по ли цей ски те слу жи те ли те.
 Изпъл не ни е то на   Инструк ция № Із-2451/29.12.2006 г. да се оси гу ри фи-

нан со во и ре сур сно. 

 Под дър жа не на до ку мен ти и ре гис три

 Въз ос но ва на пред ло же ни я та на ра бот на гру па от по ли цей ски слу жи-
те ли и граждан ски наб лю да те ли да се въ ве дат из ра бо те ни те про ек ти на 
ре гис три, ко и то оп ти ми зи рат и ра ци о на ли зи рат ин фор ма ци я та, ко я то се 
съ би ра и съх ра ня ва във връз ка с по ли цей ско то за дър жа не (виж При ло-
же ния 3, 4, 5 и 6), как то след ва:
 o да се въ ве де нов фор мат на Кни га за за дър жа ни ли ца 
  (виж При ло же ние 3); 
 o да се въ ве де Кни га за из веж да не на за дър жа ни те ли ца на 
  мяс то то на Кни га та за из веж да не на за дър жа ни те ли ца из вън 
  мес та та за за дър жа не (виж При ло же ние 6);
 o да се за па зи Кни га та за ин спек ции, ка то се раз ши ри по ле то за 
  кон ста та ции;
 o да се за па зят всич ки блан ки по 24-ча со во то за дър жа не;
 o да от пад нат Кни га та за ме ди цин ски прег ле ди, Кни га та за 
  про ве де ни те свиж да ния и по лу че ни те ве щи и хра ни тел ни 
  про дук ти, Азбуч ник на за дър жа ни те ли ца.

 Да се въ веж дат ин фор ма ци он ни и ко му ни ка ци он ни тех но ло гии за ав то-
ма ти за ция на про це си те в РПУ. 
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 Чо веш ки ре сур си 

 Да се със та ви ме то ди ка за пе ри о дич но то оце ня ва не на раз пре де ле ние-
то на щат ни те брой ки в сис те ма та, ка то за обек ти вен кри те рий мо гат да 
слу жат ин ди ка то ри ка то брой за я ви тел ски ма те ри ал, брой пре пис ки, 
брой за дър жа ни ли ца, брой на на се ле ни е то на съ от вет на та те ри то рия. 

 Да се нап ра ви ця лос тен прег лед и прес трук ту ри ра не на те ри то ри ал на та 
ком пе тен тност на РПУ и брой на се ле ние, ко е то пок ри ват, за да се оси гу-
ри сход но на то вар ва не на от дел ни те те ри то ри ал ни по де ле ния на МВР. 

 В по-го ле ми те и на то ва ре ни гра до ве да се въз ста но ви щат на та по зи ция  
„на чал ник на арес т”, кой то от го ва ря спе ци ал но и са мо за за дър жа ни те 
ли ца на те ри то ри я та на да де но РПУ. То ва е ев ро пей ска прак ти ка, ко я то е 
съ щес тву ва ла в Бъл га рия, ко га то арес ти те са би ли към след стви е то. 

 С цел по доб ря ва не на ра бо та та на слу жи те ли те от РПУ  е нуж но по доб-
ря ва не ус ло ви я та на труд на по ли цей ски те слу жи те ли – ин фрас трук ту ра, 
об лек ла, ре дов но снаб дя ва не с кон су ма ти ви, без плат на хра на в оп ре де-
ле но то за то ва вре ме, по е ма не на ре жий ни раз хо ди. 

 С цел на ма ля ва не на на то ва ре нос тта на поли ци я та с нес вой стве ни дей-
нос ти ох ра на та на ми тин ги и де мон стра ции да се по е ме от Ди рек ция 
„Жан дар ме ри я”, а ох ра на та на фут бол ни ма чо ве те да се ор га ни зи ра от 
спор тни те фир ми и час тни ох ра ни тел ни фир ми. Дру го ре ше ние на проб-
ле ма е Бъл гар ски ят фут бо лен съ юз да въз ста но вя ва в бюд же та на МВР 
раз хо ди те за ох ра на на ма чо ве, ка то то ва да ста ва на ба за та на проз рач-
но и пуб лич но ог ла се но спо ра зу ме ние.
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 VI. ДОБ РИ ПРАК ТИ КИ

 Пос та вя не на вид но мяс то в 3-то, в 5-о, в 6-о, в 7-о и в 9-о РПУ в Со фия 
и в 3-то РПУ в Плов див на по пъл не ни об раз ци на до ку мен ти те, ко и то се 
из пол зват най-чес то от граж да ни те, и на спи съ ци с пра ва та и за дъл же-
ни я та на за дър жа ни те ли ца. Най-чес то те се пос та вят или в при ем ни те за 
граж да ни, или пред по ме ще ни я та за за дър жа не.

 По вре ме на ви де о наб лю де ни е то във 2-ро и в 1-во РПУ в Плов див се пра-
ви за пис, кой то се съх ра ня ва 1 ме сец вър ху ви де о ка се та. 

 На чал ни кът на 5-о РПУ в Бур гас е из дал за по вед, с ко я то за дъл жа ва де-
жур ния по ли цей ски слу жи тел да от го ва ря за из ряд но то по пъл ва не на 
всич ки кни ги и ре гис три по за дър жа не на ли ца та.

 В 1-во, 2-ро, 3-то, 5-о и 6-о РПУ в Со фия на вид но мяс то е пос та ве на ку тия 
за оп лак ва ния и пред ло же ния от стра на на граж да ни те. 

 В ня кои РПУ на те ри то ри я та на ОДП – Бур гас, раз по ла гат с дек ла ра ция за 
за поз на ва не с пра ва та, пре ве де на на ня кол ко ези ка.   

 В 4-то и 6-о РПУ в Плов див е въ ве де на сис те ма на до ку мен ти ра не на по-
се ще ни я та на ад во ка ти те и съ от вет но на тех ния от го вор при пър во на-
чал но то обаж да не от по ли цей ския слу жи тел или за дър жа но то ли це.
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Част II

ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ 

И СОЦИАЛНИ НАГЛАСИ

КЪМ РАБОТАТА НА ПОЛИЦИЯТА 

Oбоб щен док лад 
от пред ста ви тел ни из след ва ния
ок том ври 2007 – фев ру а ри 2008
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 РЕЗЮМЕ

По зи тив ни тен ден ции

• Про ек тът “Граж дан ско наб лю де ние в РПУ” е удов лет во рил доб ро вол ни-
те граж дан ски наб лю да те ли. Ре а ли за ци я та на дей нос тта им е пря ко свър-
за на със за поз на ва не то с по ли цей ска та ра бо та от бли зо, ко е то е и ос нов-
на та им мо ти ва ция за включ ва не в про ек та.

• Лич ни те наб лю де ния на ра бо та та на по ли ца и те в РПУ во дят до ряз ка 
про мя на на наг ла си те към по ли цей ска та ра бо та. Ку му ла тив ни ят от но си-
те лен дял на одоб ре ни е то се по ви ша ва от 57 % в на ча ло то на про ек та до 
80 % след пър ви те шест ме се ца.

• Зна чи тел но се по ви ша ват пред ста ви те, че по ли ца и те ви на ги се явя ват на 
сиг нал, че се явя ват на сиг нал бър зо, как то и че раз кри ват ви сок про цент 
от прес тъп ле ни я та.

• До ри при оне зи граж дан ски наб лю да те ли, ко и то не одоб ря ват по ли цей-
ска та дей ност, се наб лю да ва спад от 20 % в пред ста ва та, че по ли ци я та 
раз кри ва ни сък про цент от прес тъп ле ни я та.

• Ряз ко спа да пред ста ва та на граж дан ски те наб лю да те ли, че по ли ца и те 
тряб ва да по ла гат по ве че гри жи за за щи та пра ва та на граж да ни те. То ва 
мо же да се тъл ку ва ка то по ло жи тел на оцен ка за спаз ва не то на пра ва та 
на за дър жа ни те в РПУ.

• Граж дан ско то наб лю де ние в РПУ оказ ва из клю чи тел но сил но вли я ние 
вър ху наг ла са та на наб лю да те ли те, кои тряб ва да са ос нов ни те при о ри-
те ти на по ли ци я та. След пе ри од от 6-ме сеч но наб лю де ние на по ли цей-
ска та ра бо та, наг ла си те на граж да ни те се доб ли жа ват мак си мал но до 
наг ла си те на по ли цей ски те слу жи те ли, ма кар че в на ча ло то на про ек та 
са на пъл но раз лич ни.

• По доб ря ва не то на ма те ри ал но-тех ни чес ка та ба за е по соч ва но и от по ли-
ца и те, и от граж дан ски те наб лю да те ли, ка то най-важ на про мя на, от ко я-
то се нуж дае по ли ци я та.

• Наб лю де ни е то на ра бо та та на по ли ци я та зна чи тел но пов ли я ва го тов нос-
тта на граж дан ски те наб лю да те ли да да ват сви де тел ски по ка за ния в съ-
да и пред по ли ци я та. Изклю чи тел но сил но се пов ли я ва и наг ла са та за 
по да ва не на сиг нал за из вър ше но прес тъп ле ние.

• Пе ри о дът на наб лю де ние в РПУ оказ ва по ло жи те лен ефект вър ху наг ла-
са та да се учас тва в ня как ва фор ма на сът руд ни чес тво с по ли ци я та.

• Оцен ка та за по лез нос тта на граж дан ско то наб лю де ние, ко я то по ли ца и те 
пос та вят на про ек та, се е по ви ши ла с 6 % меж ду пър ва та и вто ра та въл на 
на из след ва не то, ко е то мо же да се тъл ку ва ка то мно го по зи тив но от но-
ше ние.
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• Оцен ка та за ефек та на граж дан ско то наб лю де ние вър ху ра бо та та на по-
ли ци я та ка то ця ло шест ме се ца след на ча ло то на про ек та е по-по зи тив-
на, от кол ко то очак ва ни я та им при стар та на про ек та.

• Спо ред по ли ца и те шест ме се ца след стар та на про ек та  граж дан ско то 
наб лю де ние е ока за ло из клю чи тел но по зи ти вен ефект вър ху пра вил но-
то во де не на кни ги те и ре гис три те, пра вил но то по пъл ва не на за по ве ди-
те за за дър жа не, оси гу ря ва не то на хра на на за дър жа ни те ли ца и за поз-
на ва не то на за дър жа ни те с пра ва та им. Ка то ця ло об ща та по ло жи тел на 
оцен ка зна чи тел но пре ви ша ва не га тив ни те оцен ки на про ек та. 

• Изклю чи тел но по зи тив на тен ден ция се наб лю да ва в оцен ка та на по ли-
ца и те вър ху край ния ефект от граж дан ско то наб лю де ние. При пър ва та 
въл на то би ва свър зва но най-ве че с по доб ря ва не на до ве ри е то и имиджа 
на по ли ци я та. При вто ра та въл на по ли ца и те по соч ват, че наб лю де ни е то 
е ока за ло най-го лям по ло жи те лен ефект вър ху проз рач нос тта на по ли-
цей ска та ра бо та, спаз ва не то на пра ва та на за дър жа ни те и по ли цей ска та 
от чет ност.

Не га тив ни тен ден ции

• Зна чи тел но се е по ви ши ла наг ла са та, че по ли ца и те тряб ва да оказ ват по-
до бър при ем на граж да ни те. То ва мо же да се ин тер пре ти ра ка то бе лег за 
проб ле ми с при е ма на граж да ни те в РПУ.

• На ли це е об щес тве но очак ва не, че тряб ва да се за си ли ро ля та на квар-
тал ни те по ли цаи. То зи тип ре фор ма поч ти не се проб ле ма ти зи ра от са-
ми те по ли цаи.

• По от но ше ние на по да ва не то на сиг на ли за прес тъп ле ния сви де тел ства-
не то пред по ли ци я та и сви де тел ства не то в съ да се наб лю да ва из клю чи-
тел но ви со ка не га тив на пред ста ва на по ли ца и те за граж да ни те. Граж-
дан ско то наб лю де ние по-ско ро не оказ ва по зи тив но вли я ние вър ху та зи 
наг ла са.

• Как то в на ча ло то на про ек та, та ка и шест ме се ца по-къс но де лът на по ли-
ца и те, ко и то зна ят за не го во то ре а ли зи ра не, е от но си тел но ни сък.

• Оцен ка та за ефек та на граж дан ско то наб лю де ние вър ху ра бо та та на по-
ли ци я та ка то ця ло спо ред наб лю да те ли те е по-нис ка, от кол ко то пър во-
на чал но то очак ва не.
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 1. МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

 1.1. Извад ка

 Изслед ва не то на со ци ал ни те наг ла си към ра бо та та на по ли ци я та се 
осъ щес тви на две ни ва. От ед на стра на, бя ха из след ва ни наг ла си те на ли ца та, 
участва щи ка то наб лю да те ли в ра йон ни те по ли цей ски уп рав ле ния, от дру га 
стра на, бя ха из след ва ни слу жи те ли те в РПУ, ко и то са пря ко ан га жи ра ни с дей-
нос ти те по по ли цей ско то за дър жа не.
 По ра ди дос та тъч но мал кия об хват и лес на та дос тъп ност на рес пон ден-
ти те из вад ка та на граж дан ски те наб лю да те ли е из чер па тел на. Тя об хва ща съ от-
вет но 132 ли ца (ок том ври 2007) и 120 ли ца (фев ру а ри 2008)  в пет те об лас ти, къ-
де то се ре а ли зи ра про ект “Граж дан ско наб лю де ние в РПУ”. Извад ка та има след-
на та струк ту ра:

Со ци ал но-де мог раф ски ха рак те рис ти ки
Дял ан ке ти ра ни ли ца (%)

Октом ври 2007 Фев ру а ри 2008

Пол

Мъ же 19,2 20.8

Же ни 80,8 79.2

Въз рас то ва гру па

18-24 г. 43,1 31.9

25-29 г. 16,9 20.2

30-34 г. 13,8 13.4

35-44 г. 15,4 22.7

45+ 10,8 11.8

Мес то жи ве е не

Со фия 22,0 19,2

Плов див 12,1 11,7

Вар на 23,5 31,7

Бур гас 30,3 20,8

Пле вен 12,1 16,7

 По ра ди спе ци фи ка та на по ли цей ска та ра бо та и по ве ри тел нос тта на ин-
фор ма ци я та от нос но щат ния със тав в ра йон ни те по ли цей ски уп рав ле ния след 
кон сул та ция с НС “По ли ци я” бе из ра бо тен мо дел на про пор ци о нал на из вад ка за 
из след ва ни те ре ги о ни. Извад ка та е из чер па тел на по от но ше ние на на чал ни ци те 
на ра йон ни те по ли цей ски уп рав ле ния и на на чал ни ци те на от де ли “Кри ми нал на 
по ли ция”, “ Ико но ми чес ка по ли ция” и “Охра ни тел на по ли ция”. По от но ше ние на 
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след ни те зве на в РПУ: (1) Опе ра тив на де жур на част; (2) По ли цей ски ин спек то ри 
и млад ши по ли цей ски ин спек то ри; (3) Слу жи те ли ка те го рия “Д” и “Е”  от сек тор 
“Пат рул но-пос то ва дей нос т” и (4) Опе ра тив ни ра бот ни ци от сек то ри  “кри ми нал-
на по ли ци я” и “и ко но ми чес ка по ли ци я”, из вад ка та е пред ста ви тел на по след ни-
те ха рак те рис ти ки: (а) ре ги он, (б) от де ли, учас тва щи в по ли цей ско то за дър жа не, 
и (в) ка те го рия слу жи те ли. Пла ни ра ни ят обем на та ка фор ми ра на та из вад ка към 
ок том ври 2007 включ ва ше 807 ли ца, ко е то в слу чая на из след ва не то оси гу ря-
ва мак си ма лен праг на сто хас тич на та греш ка 3,4 % при ни во на до ве ри тел ност 
95 %. Ре а ли зи ра ни ят обем на из вад ка та е 740 ли ца, ко е то ми ни мал но уве ли ча ва 
сто хас тич на та греш ка на из след ва не то на 3,5 %, ка то за паз ва ни во то на до ве ри-
тел ност. Въз пол звай ки се от спе ци фи ка та на ме то да на на би ра не на ем пи рич на-
та ин фор ма ция, слу жи те ли те от две РПУ във Вар на пре да ват на ре ги о нал ни те 
ко ор ди на то ри на про ек та не по пъл не ни ан кет ни кар ти. По то зи на чин приб ли-
зи тел но ед на чет върт от из вад ка та в гр. Вар на не е ре а ли зи ра на, ко е то во ди до 
спе ци фич но уве ли че ние на сто хас тич на та греш ка и по от но ше ние на та зи об-
ласт тя е в раз мер на 4,8 %. Ни во то на от ка за ли те да учас тват в из след ва не то в 
рам ки те на дру ги те че ти ри гра да не пре ви ша ва пред ва ри тел но пред ви де но то и 
по та зи при чи на сто хас тич на та греш ка при тях не е пов ли я на. За да се спра вим с 
по тенци ал но пов то ре ние на то зи пре це дент, при вто ро то из след ва не из вад ка та 
за гр. Вар на бе ше уси ле на. По то зи на чин при вто ра та въл на са ан ке ти ра ни 788 
ли ца.
 Струк ту ра та на ре а ли зи ра ни те по ли цей ски из вад ки имат след ния вид:

Со ци ал но-де мог раф ски ха рак те рис ти ки
Дял ан ке ти ра ни ли ца (%)

Октом ври 2007 Фев ру а ри 2008

Пол

Мъ же 93,6% 94,2%

Же ни 6,4% 5,8%

Въз рас то ва гру па

18-24 г. 1,7% 2,0

25-29 г. 10,3 7,8

30-34 г. 23 15,4

35-39 г. 25,4 25,6

40-44 г. 21,2 25,2

45-49 г. 11,7 15,5

50-54 г. 5,2 6,9

55-59 г. 1,6 1,6
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Со ци ал но-де мог раф ски ха рак те рис ти ки
Дял ан ке ти ра ни ли ца (%)

Октом ври 2007 Фев ру а ри 2008

Мес то жи ве е не

Со фия 28,2 25,0

Плов див 18,8 16,6

Вар на 14,9 20,9

Бур гас 31,1 31,6

Пле вен 7 5,8

 1.2. Ме тод за на би ра не на дан ни

 Ме то дът на на би ра не на ем пи рич на та ин фор ма ция е пря ка ано ним на ан-
ке та, ко я то рес пон ден ти те по пъл ват лич но, след ко е то я пос та вят в за пе ча тан 
неп роз ра чен плик. Пли ко ве те се съ би рат вку пом от ре ги о нал ни те ко ор ди на то-
ри на про ект “Граж дан ско наб лю де ние в РПУ” и се из пра щат в Инсти тут “Отво ре-
но об щес тво”. Ме то дът има за цел на пъл но да га ран ти ра ано ним нос тта на рес-
пон ден ти те, с цел пос ти га не на мак си мал на дос то вер ност на тех ни те от го во ри 
и из бяг ва не на от го во ри те спо ред со ци ал на та же ла тел ност пред вид те ма та на 
из след ва не то.
 Анкет ни те кар ти са два ви да (виж при ло же ние към част II). Ва ри ант 1 е 
пред наз на чен за граж дан ски те наб лю да те ли. В не го са вклю че ни до пъл ни тел ни 
въп ро си, ко и то ка са ят из след ва не на мо ти ва ци я та им за включ ва не то в про ек та. 
Ва ри ант 2 е пред наз на чен за по ли цей ски те слу жи те ли. В не го са вклю че ни до-
пъл ни тел ни въп ро си, има щи за цел да ус та но вят ни во то на лич на ини ци а ти ва и 
го тов нос тта за по е ма не на от го вор ност по от но ше ние на раз лич ни еле мен ти от 
по ли цей ска та ра бо та.
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 2. МОТИВАЦИЯ НА ГРАЖДАНСКИТЕ НАБЛЮДАТЕЛИ

 2.1. Източ ник на ин фор ма ция

 По от но ше ние на пър во на чал ния из точ ник на ин фор ма ция за про ек та 
“Граж дан ско наб лю де ние в РПУ”, из след ва не то от крои на рас на ло то зна че ние на 
ин тер нет сре да та. Уеб прос тран ство то е из точ ни кът на ин фор ма ция за 42,5 % 
от граж дан ски те наб лю да те ли. Ка то мно го ва жен фак тор в слу чая се от кро я ва и 
ин ди ви ду ал на та со ци ал на мре жа на рес пон ден ти те (ко ле ги и при я те ли) – 39,4%. 
По от но ше ние на про ек та на ци о нал ни те ме дии – те ле ви зии и пре са, са изиг ра ли 
поч ти нез на чи тел на ро ля. В об лас ти те Бур гас и Плов див ре ги о нал на та пре са е 
би ла фак тор, а във Вар на – “Ра дио Вар на”. Ре ги о нал ни те ко ор ди на то ри са изиг-
ра ли важ на ро ля по от но ше ние на ин фор ми ра не за про ек та в об лас ти те Вар на, 
Бур гас и Пле вен. В Со фия ва жен из точ ник е би ла ин фор ма ци я та, из не се на в СУ и 
УНСС.

Фиг. 1. Пър во на ча лен из точ ник на ин фор ма ция за про ек та (в %)
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 2.2. При чи ни за учас тие

 Инте рес но е да се от бе ле жи, че ос нов ни ят дви га тел на наб лю да те ли те за 
ре ше ни е то им да се вклю чат в про ек та не е тях на та граж дан ска по зи ция, а лю бо-
пит ство то им към ра бо та та на по ли ци я та - 42,4 %. На вто ро мяс то ид ва же ла ни е-
то да се под по мог не за щи та та на граж дан ски те пра ва – 35,6 %, ко е то мо же да се 
ин тер пре ти ра ка то на ли чие на наг ла са, че при по ли цей ско то за дър жа не граж-
дан ски те пра ва би ват на ру ша ва ни. На тре то мяс то по зна чи мост се от кро я ва же-
ла ни е то за нат руп ва не на прак ти чес ки опит в неп ра ви тел стве ния сек тор – 31,8 %, 
ко е то ве ро ят но се дъл жи на лип са та на опит в НПО при приб ли зи тел но две тре-
ти от наб лю да те ли те. За съ жа ле ние ак тив на та граж дан ска по зи ция, под кре пя ща 
по зи ци я та на по ли ци я та – под по ма га не бор ба та с прес тъп нос тта и опаз ва не то 
на об щес тве ния ред са в дъ но то на мо ти ва ци он ни те фак то ри (фиг. 2), ма кар че 
имен но те са от кро е ни ка то ре ал на та дей ност на по ли ци я та и при две те въл ни на 
из след ва не то (фиг. 3).

Фиг. 2. При чи ни да се вклю чи те ка то граж дан ски наб лю да тел? (в %)6

6 Отно си тел ни те дя ло ве пре ви ша ват 100 % по ра ди въз мож нос тта рес пон ден ти те да по соч ват до 3 въз мож ни 

от го во ра.
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Фиг. 3. Как въз при е ма те дей нос тта на по ли ци я та? (в %)

 Ня кол ко ме се ца след вхо дя що то из след ва не граж дан ски те наб лю да те ли 
се чув стват удов лет во ре ни от сво е то учас тие в про ек та (92,5 %), а час тич но ра зо-
ча ро ва ни са ед ва 3,4 %. Лю бо пит но е да се от бе ле жи, че съ щес тву ва при покри-
ва не меж ду то ва, ко е то е мо ти ви ра ло доб ро вол ци те да се вклю чат в про ек та и 
оно ва, ко е то смя тат, че са спе че ли ли от сво е то учас тие (табл. 1)

Таб ли ца 1.  Отно си тел ни дя ло ве на от го во ри ли те на въп ро са 

“Как во спе че лих те от сво е то учас тие в про ек та?”

За поз нах се отбли зо с ра бо та та на по ли ци я та 76,7

Смя там, че под по мог нах за щи та та на чо веш ки те пра ва 31,7

Про ве рих от чет нос тта на по ли цей ска та ра бо та 25,8

Нат ру пах прак ти чес ки опит в неп ра ви тел стве ния сек тор 20,8

Про ве рих проз рач нос тта на по ли цей ска та ра бо та 19,2

Съз да дох ин те рес ни со ци ал ни кон так ти 15,8

33,3

25,0

22,7

10,6

5,3

2,3

0,8

44,5

21,8

17,6

5,9

5,9

1,7

Като средство за
опазване на обществения

ред

Като средство за борба с
престъпността

Като средство за
опазване на законността

Като услуга срещу
платени данъци

Като основно право

Друго 

Като неизбежно зло
октомври 2007
февруари 2008

2,5
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Про ве рих  про фе си о на лиз ма на по ли цей ска та ра бо та 15,8

Съз да дох по лез ни со ци ал ни кон так ти 15,0

Нат ру пах прак ти чес ки опит ка то из сле до ва тел 9,2

Нат ру пах опит в сфе ра та на пра во то 8,3

Смя там, че под по мог нах опаз ва не то на об щес тве ния ред 5,8

Смя там, че под по мог нах бор ба та с прес тъп нос тта 2,5

Дру го 1,7

Ни що не спе че лих 0,8
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 3. ПРИОРИТЕТИ И ОЧАКВАНИЯ ОТ ПОЛИЦЕЙСКАТА ДЕЙНОСТ

 3.1. Оцен ка на дей нос тта на по ли ци я та

 Дей нос тта на по ли ци я та към на ча ло то на про ек та би ва оце ня ва на съв-
сем мал ко по-по зи тив но, от кол ко то не га тив но. Ку му ла тив ни ят от но си те лен дял 
на одоб ре ни е то е 57 %. В то ва от но ше ние сил но впе чат ле ние пра ви об сто я тел-
ство то, че след ка то са се за поз на ли с дей нос тта на по ли ци я та, граж дан ски те 
наб лю да те ли ряз ко про ме нят от но ше ни е то си към нея в по ло жи тел на по со ка. 
Към фев ру а ри 2008 г. ку му ла тив ни ят дял на одоб ре ни е то дос ти га 80 % (фиг.4)7.

Фиг. 4. Одоб ре ние/не о доб ре ние на дей нос тта на по ли ци я та (в %)

7 Инте рес но е, че до ве ри е то в по ли ци я та е по-ви со ко от стан дар тно от бе ля за но то до ве рие в МВР. От из след ванe 

на ИОО – Со фия към март 2008 г.  ста ва яс но, че ан ке ти ра ни те ли ца по каз ват по-ви со ко ни во на не о доб ре ние към 

дей нос тта на по ли ци я та, от кол ко то на одоб ре ние. Раз ли ка та меж ду ку му ла тив ни я про цент на одоб ре ни е то 

спря мо ку му ла тив ни я про цент на не о доб ре ни е  е приб ли зи тел но 10  пун кта. На пъл но одоб ря ват дей нос тта на 

по ли ци я та ед ва 5,8 % от ан ке ти ра ни те, а 30 % по-ско ро одоб ря ват. Съ щев ре мен но, дей нос тта на по ли ци я та 

на пъл но не одоб ря ват 21,3 %, а дру ги 25 % съ що по-ско ро не я одоб ря ват. Въп ре ки то ва тряб ва да се от бе ле жи, 
че одоб ре ни е то към дей нос тта на по ли ци я та е зна чи тел но по-ви со ко, от кол ко то ни во то на одоб ре ние на 
дей нос тта на Ми нис тер ство на вът реш ни те ра бо ти ка то ця ло, къ де то раз ли ка та меж ду одоб ре ни е то и 
не о доб ре ни е то е поч ти 20  пун кта. Ку му ла тив ни ят про цент на не о доб ре ни е то към МВР е 55 %, до ка то ку му ла-

тив ни ят про цент на одоб ре ни е то е 27,4 %. Раз ли ка та мо же да се дъл жи на ви со ко то не до ве рие към дру ги служ би 

на МВР или към по ли ти чес ко то ръ ко вод ство, но по до бен въп рос би бил спе ку ла ти вен, тъй ка то не бе пред ва ри-

тел но вклю чен в ме то до ло ги я та на нас то я що то из след ва не.
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 Зна чи ма по ло жи тел на про мя на се наб лю да ва и в при чи ни те за одоб ре-
ние то на по ли цей ска та ра бо та (фиг. 5). В на ча ло то на про ек та ос нов ни те фак то ри 
за одоб ре ни е то на дей нос тта на по ли ци я та са лю без нос тта и от зив чи вос тта на 
по ли ца и те при обаж да ни я та на граж да ни те. След ня кол ко ме се ца пря ко наб лю-
де ние на по ли цей ска та ра бо та зна чи тел но се по ви ша ват пред ста ви те, че по ли-
ца и те ви на ги се явя ват на сиг нал, явя ват се на сиг нал бър зо и раз кри ват ви сок 
про цент от прес тъп ле ни я та. Ма кар че одоб ре ни е то за ра ди “лю без нос тта” спа да, 
то ва не тряб ва да се тъл ку ва не га тив но, за що то се дъл жи на по ви ше но то по ло-
жи тел но от но ше ние към оне зи фак то ри, ко и то са пря ка ин ди ка ция за ви со ка 
ефек тив ност на по ли цей ска та ра бо та.

Фиг. 5. При чи ни за одоб ре ни е то (в %)

 При пър ва та въл на ка то един стве на по-зна чи ма при чи на за не о доб ре-
ние то на по ли цей ска та дей ност се от крои пред ста ва та за нис ка та раз кри ва емост 
на прес тъп ле ни я та. Ка то по ло жи тел на тен ден ция в то ва от но ше ние след ва да се 
от бе ле жи, че та зи пред ста ва спа да с 20 %. Уве ли ча ва не на от но си тел ния дял по 
от но ше ние на пред ста ва та, че по ли ца и те не ви на ги се от зо ва ват на обаж да ния, 
се от кро я ва ка то вто рия по зна чи мост проб лем при вто ра та въл на на из след ва-
не то.
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Фиг. 6. При чи ни за не о доб ре ни е то (в %)

 3.2. Отно ше ние на по ли ци я та към граж да ни те

 Ко га то ста ва ду ма за от но ше ни е то на по ли ци я та към граж да ни те, ос-
нов но то очак ва не на граж дан ски те наб лю да те ли при стар та на про ек та е, че 
по лици я та тряб ва да съз да ва чув ство за си гур ност – 56,5 %, да оси гу ря ва ред – 
45,8 %, да бъ де не под куп на – 42,7 % и да га ран ти ра за кон ност – 42 % (фиг. 7). Ка то 
по ло жи те лен факт в слу чая тряб ва да се от бе ле жи об сто я тел ство то, че наг ла си-
те на по ли ца и те имат от но си тел но сход на струк ту ра (фиг. 8): да съз да ва чув ство 
за си гур ност – 56,5 %, да оси гу ря ва ред – 46 %, да бъ де не под куп на – 44,2 % и 
да га ран ти ра за кон ност – 54,9 %. И при граж дан ски те наб лю да те ли, и при по ли-
ца и те се наб лю да ва на ма ле ние на от но си тел ния дял на оне зи, ко и то счи тат, че 
по ли ци я та тряб ва да га ран ти ра за кон ност. При граж дан ски те наб лю да те ли то ва 
на ма ле ние е за смет ка на уве ли че ни е то по от но ше ние на съз да ва не то чув ство 
за си гур ност, оси гу ря ва не то на ред и не под куп нос тта. При по ли ца и те то се дъл-
жи на уве ли че ни те по от но ше ние на очак ва не то да рес пек ти ра на ру ши те ли те.
 Осо бе но ин те рес но е, че наб лю да те ли те прик люч ват учас ти е то си в про-
ек та с по-ос тро съз на ние за спе ци фич ни те проб ле ми на рис ко ви те со ци ал ни 
гру пи (де ца, без дом ни, пси хич но бол ни, нар ко за ви си ми). В края на про ек та на-
рас тват очак ва ни я та на наб лю да те ли те по ли ци я та да по ла га спе ци ал ни гри жи 
за пред ста ви те ли те на те зи гру пи. Та зи наг ла са у наб лю да те ли те кон трас ти ра с 
наг ла са та на по ли ца и те, ко и то из глеж да не при поз на ват сво я та ак тив на ро ля по 
от но ше ние на рис ко ви те со ци ал ни гру пи. 
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Фиг. 7. Очак ва но от но ше ние на по ли ци я та към граж да ни те – 
спо ред граж дан ски те наб лю да те ли (в %) 

Фиг. 8. Очак ва но от но ше ние на по ли ци я та към граж да ни те – 
спо ред по ли ца и те (в %)
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 3.3. Очак ва ния към по ли ци я та

 Към на ча ло то на про ек та ос нов но то очак ва не на граж дан ски те наб лю-
да те ли към по ли ца и те е да за щи та ват пра ва та на граж да ни те – 58 %, ко е то, от 
своя стра на, е пря ко свър за но с мо ти ва ци я та за включ ва не в про ек та. Важ но е 
да се от бе ле жи, че при вто ра та въл на на из след ва не то то ва очак ва не спа да с 
по ве че от 20 % про цен та. Дру ги те съ щес тве ни очак ва ния от на ча ло то на про-
ек та: че тряб ва да се по ви ши бро ят на раз кри ти те прес тъп ле ния (53,4 %) и не-
об хо ди мос тта от бор ба с ор га ни зи ра на та прес тъп ност (45 %), за паз ват сво я та 
зна чи мост спо ред граж дан ски те наб лю да те ли. Не що по ве че, бор ба та с ор га ни-
зи ра на та прес тъп ност се прев ръ ща в ос но вен при о ри тет (50,8 %). Струк ту ра та 
на наг ла си те на по ли ца и те поч ти на пъл но се раз ли ча ва от та зи на граж дан ски те 
наб лю да те ли, ка то поч ти не се наб лю да ват зна чи ми раз ли ки в от го во ри те меж ду 
пър ва та и вто ра та въл на. Про мя на та на наг ла си те меж ду две те въл ни от кро я ва 
нов съ щес твен мо мент – не об хо ди мо е да се по доб ри при е мът на граж да ни те. 
При граж дан ски те наб лю да те ли та зи наг ла са се е уве ли чи ла с 15 %, а при по ли-
ца и те се е уд во и ла, ма кар че все още е в мал ки гра ни ци.

Фиг. 9. Очак ва ния към по ли ци я та – спо ред наб лю да те ли те (в %)
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Фиг. 10. Очак ва ния към по ли ци я та – спо ред по ли ца и те (в %)

 3.4. Же лан при о ри тет на по ли ци я та

 Раз ми на ва не меж ду со ци ал ни те пред ста ви на по ли ца и те и те зи на граж-
дан ски те наб лю да те ли се наб лю да ва и по от но ше ние на то ва, ка къв тряб ва да 
бъ де ос нов ни ят при о ри тет на по ли ци я та. Въп ре ки че и при две те въл ни и две те 
гру пи рес пон ден ти от кро я ват ка то най-съ щес твен при о ри тет по ви ша ва не то на 
си гур нос тта на граж да ни те, при ос та на ли те из след ва ни ка те го рии се наб лю да-
ва из вес тно раз ми на ва не в подреждането на при о ри те ти те. По от но ше ние на 
по ли ца и те при о ри те ти те из глеж дат яс ни и ста бил ни и ре зул та ти те от вто ра та 
въл на на пъл но пов та рят ре зул та ти те от пър ва та въл на.
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Фиг. 11. Же лан ос но вен при о ри тет на по ли ци я та – спо ред по ли ца и те (в %)

 От та зи глед на точ ка из клю чи тел но впе чат ле ние пра ви ряз ка та про мя-
на в при о ри те ти те на по ли ци я та спо ред граж дан ски те наб лю да те ли. До ка то при 
пър ва та въл на за щи та та на пра ва та на граж да ни те е счи та но за вто рия по зна-
чи мост при о ри тет, наб лю да те ли те ряз ко про ме нят сво я та наг ла са и при вто ра-
та въл на ка то вто ро по зна чи мост е от кро е но опаз ва не то на об щес тве ния ред. 
Всъщ ност мо же да се ка же, че при вто ра та въл на граж дан ски те наб лю да те ли в 
го ля ма сте пен доб ли жа ват сво е то мне ние до то ва на по ли ца и те. То зи факт мо же 
да се при е ма ка то пре ос мис ля не на ес тес тво то на по ли цей ска та ра бо та и про я-
ва на раз би ра не към по зи ци я та и при о ри те ти те на по ли ци я та.
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Фиг. 12. Же лан ос но вен при о ри тет на по ли ци я та – 
спо ред наб лю да те ли те (в %)

 3.5. Не об хо ди ми про ме ни в по ли ци я та

 Отно си тел но го ля мо е и раз ми на ва не то в наг ла си те за не об хо ди ми те 
про ме ни, ко и то тряб ва да се из вър шат, за да се по доб ри дей нос тта на по ли ци я та. 
И в на ча ло то на про ек та, и шест ме се ца по-къс но по ли ца и те виж дат сред ство то 
за по доб ря ва не на ра бо та та им най-ве че ка то по доб ря ва не на ма те ри ал но-тех-
ни чес ка та ба за и по ви ша ва не на зап ла ща не то на тру да им. В на ча ло то на про ек-
та, спо ред граж дан ски те наб лю да те ли, по доб ря ва не то на ра бо та та на по ли ца и те 
ми на ва и през три дру ги зна чи ми фак то ра: (1) ус та но вя ва не на пар тньор ство то 
меж ду по ли ци я та, об щин ски те ор га ни и на се ле ни е то; (2) по ви ша ва не на про фе-
си о нал на та ква ли фи ка ция на по ли ца и те; и (3) за сил ва не ро ля та на квар тал ни те 
по ли цаи. По ка за те лен оба че е фак тът, че и граж дан ски те наб лю да те ли пре це ня-
ват, че има не об хо ди мост от по доб ря ва не то на ма те ри ал на та ба за. Не що по ве че, 
шест ме се ца след на ча ло то на про ек та те от кро я ват имен но то ва ка то най-ва жен 
фак тор за по доб ря ва не на по ли цей ска та ра бо та. Ка за но ина че, то ва мо же да се 
ин тер пре ти ра ка то  не за ви си ма вън шна оцен ка на не об хо ди мос тта от до пъл ни-
тел но ин вес ти ра не на сред ства в по ли ци я та. Важ но е да се под чер тае оба че, че 
по ли ца и те изоб що не виж дат ре фор ма та през за сил ва не на ро ля та на квар тал ни-
те по ли цаи – не що, ко е то би от го во ри ло на об щес тве но то очак ва не.



64

ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ В ПОЛИЦИЯТА

Фиг. 13. Не об хо ди ми про ме ни в по ли ци я та – спо ред наб лю да те ли те (в %)

Фиг. 14. Не об хо ди ми про ме ни в по ли ци я та – спо ред по ли ца и те (в %)
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 4. СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ПОЛИЦИЯТА И ОБЩЕСТВОТО

 4.1. Сиг на ли зи ра не и сви де тел ски по ка за ния 
 при прес тъп ле ние

 При пър ва та въл на на из след ва не то го тов нос тта на граж да ни те да сиг на-
ли зи рат при прес тъп ле ние, как то и да да дат сви де тел ски по ка за ния е оце ня ва на 
ка то из клю чи тел но нис ка от стра на на по ли ца и те. Съг лас но тех ни те пред ста ви 
приб ли зи тел но 29,6 % би ха сиг на ли зи ра ли за прес тъп ле ние, 21,9 % би ха сви де-
тел ства ли пред по ли ци я та и ед ва 6,7 % от граж да ни те би ха сви де тел ства ли в съ-
да. Лю бо пит но то в слу чая е, че и край но не га тив на та оцен ка спа да и е за мес те на 
от не въз мож ност да се нап ра ви пре цен ка – осо бе но в тре та та си ту а ция, ко я то 
оти ва от въд ком пе тен ци и те на по ли ци я та.

Фиг. 15. Го тов ност да се сиг на ли зи ра за прес тъп ле ние – 
спо ред по ли ца и те, ок том ври 2007 (в %)
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Фиг. 16. Го тов ност да се сви де тел ства пред по ли ци я та – 
спо ред по ли ца и те, ок том ври 2007 (в %)

Фиг. 17. Го тов ност да се сви де тел ства пред съ да – 
спо ред по ли ца и те, ок том ври 2007 (в %)

 Ако се съ пос та вят те зи ре зул та ти с от го во ри те на граж дан ски те наб лю-
да те ли, се раз кри ва пот вър жде ние на ос нов на та тен ден ция: най-лес но се по-
да ва сиг нал за прес тъп ле ние (68 %), по-мал ко хо ра би ха сви де тел ства ли пред 
по ли ци я та (62,3 %) и най-мал ко рес пон ден ти би ха да ли сви де тел ски по ка за ния 
в съ да (52,7 %). Обръ щаме осо бе но вни ма ние на ос нов на та тен ден ция, а не на 
раз ме ра на от но си тел ни те дя ло ве, за що то се пред по ла га, че граж дан ски те наб-
лю да те ли – до ри са мо за ра ди учас ти е то си в про ек та – са ли ца с по-ан га жи ра на 
граж дан ска по зи ция и ин ди ка то ри те за тех ни те пред ста ви са със срав ни тел но 
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за ви ше ни по ка за те ли спря мо сред ни те по ка за те ли за стра на та. Въп ре ки то ва е 
важ но да се под чер тае, че раз ли ки те в пред ста ви те на по ли ца и те и наг ла си те на 
граж дан ски те наб лю да те ли във всич ки ка те го рии е по ве че от 50 %, ко е то е ясен 
бе лег, че по ли ца и те зна чи тел но под це ня ват го тов нос тта на граж да ни те да сът-
руд ни чат на ор га ни те на влас тта чрез по да ва не на сиг нал за прес тъп ле ние или 
да ва не на сви де тел ски по ка за ния пред по ли ци я та и съ да.

Фиг. 18. Го тов ност да се сиг на ли зи ра за прес тъп ле ние – 

спо ред наб лю да те ли те (в %)

Фиг. 19. Го тов ност да се сви де тел ства пред по ли ци я та – 
спо ред наб лю да те ли те, ок том ври 2007 (в %)
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Фиг. 20. Го тов ност да се сви де тел ства пред съ да – 
спо ред наб лю да те ли те, ок том ври 2007 (в %)

 По ра ди ви со кия дял на от го во ри те “не мо га да пре це ня” еки път на из-
след ва не то се от ка за от фор си ра на та ска ла и пред ло жи стан дар тна ска ла на Ли-
керт, с въз мож ност да се да де от го вор със сред на стой ност. То зи под ход до ве де 
до пре раз пре де ле ние на от го во ри те “не мо га да пре це ня” пре дим но в ка те го-
ри я та “ни то ви со ка – ни то нис ка” и от но си тел но про пор ци о нал но в ос та на ли те 
ка те го рии.

Фиг. 21. Склон ност за по да ва не на сиг на ли за на ру ша ва не 

на об щес тве ния ред спо ред по ли ца и те, фев ру а ри 2008 (в %)
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Фиг. 22. Склон ност да се сви де тел ства пред по ли ци я та – 
спо ред по ли ца и те, фев ру а ри 2008 (в %)

Фиг. 23. Го тов ност да се сви де тел ства пред съ да – 
спо ред по ли ца и те, фев ру а ри 2008 (в %)
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 4.2. Фор ми на сът руд ни чес тво

 Не га тив на та пред ста ва на по ли ца и те в из вес тна сте пен е оп рав да на, до-
тол ко ва до кол ко то в на ча ло то на про ек та приб ли зи тел но 17 % от граж дан ски-
те наб лю да те ли за я вя ват, че не би ха учас тва ли в ни как ва фор ма за съ дей ствие 
на по ли ци я та, а мо же да се очак ва, че то ва е стой ност до ри по-ви со ка от сред-
на та за стра на та. По доб на по зи ция са ма по се бе си ре фе ри ра към проб ле ма за 
мо ти ва ци я та на граж дан ски те наб лю да те ли и от кро я ва фак та, че част от тях не 
въз при е мат граж дан ско то наб лю де ние ка то фор ма на сът руд ни чес тво. Шест ме-
се ца по-къс но оба че от но си тел ни ят дял на наб лю да те ли те, ко и то не же ла ят да 
учас тват във фор ма на сът руд ни чес тво с по ли ци я та, ряз ко спа да до 4,2 %. Мо же 
да се пред по ло жи, че проб ле мът е свър зан с ре ги о нал на та спе ци фи ка на наб-
лю де ни е то, за що то не га тив ни те от го во ри са са мо в град Вар на и об ласт Бур гас. 
Оста на ли те от го во ри по каз ват ед но от но си тел но рав но мер но раз пре де ле ние 
на пред по чи та ни я та меж ду оне зи фор ми на сът руд ни чес тво, ко и то имат по-ско-
ро под кре пя ща фун кция, ка то се от да ва ле ко пред по чи та ние на граж дан ски те 
ор га ни за ции. 

Фиг. 24. Го тов ност за включ ва не във фор ми на сът руд ни чес тво – 

граж дан ски наб лю да те ли (в %)

 Ко га то ста ва ду ма за опи та, кой то по ли ца и те имат с раз лич ни фор ми на 
сът руд ни чес тво, се оказ ва, че око ло 3/4 имат опит с по не ед на фор ма на сът руд-
ни чес тво с по ли ци я та. От тях при стар та на про ек та ед ва 43 % зна ят за граж дан-
ски те наб лю да те ли, до ка то шест ме се ца по-къс но, 55,7 % ве че зна ят за ре а ли-
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зи ра не то на про ек та. Въп ре ки то ва то зи от но си те лен дял е зна чи тел но ни сък, 
ако очак ва ме граж дан ско то наб лю де ние да оказ ва вли я ние вър ху по ли цей ски те 
наг ла си и прак ти ки. Ако из клю чим граж дан ско то наб лю де ние от ана ли за, тъй ка-
то из след ва не то се ре а ли зи ра с по мощ та на ре ги о нал ни те ко ор ди на то ри и то ва 
пов ли я ва край ния ре зул тат, ва жен факт, кой то се от кро я ва е об сто я тел ство то, че 
по ли ца и те имат опит най-ве че с дър жав но-ад ми нис три ра ни те мес тни ко ми сии 
за об щес твен ред и об щес тве ни те съ ве ти за про фи лак ти ка на пра во на ру ше ни-
я та в учи ли ща та. Вед на га до тях се на реж да опи тът с ор га ни за ции за ра бо та с 
рис ко ви гру пи от на се ле ни е то – ве ро ят но по ра ди за си ле на та ак тив ност на ром-
ски те ор га ни за ции през пос лед ни те го ди ни. 

Фиг. 25. Опит с фор ми на сът руд ни чес тво – по ли цаи (в %)

 Ма кар че де лът на по ли ца и те, ко и то имат опит в ра бо та та със сдру же ния 
за съ дей ствие на по ли ци я та, не е мно го го лям, оцен ка та за тях на та по лез ност 
е най-ви со ка. Ви со ка оцен ка на сво я та по лез ност имат и мес тни те ко ми сии за 
об щес твен ред и си гур ност, ор га ни за ци и те за ра бо та с рис ко ви те гру пи и об-
ществе ни те съ ве ти за про фи лак ти ка на пра во на ру ше ни я та в учи ли ща та. По-
лез нос тта на про ек та “Граж дан ско наб лю де ние в по ли ци я та” е оце не на мно го 
нис ко. Шест ме се ца след на ча ло то на про ек та оцен ка та за не го ва та по лез ност 
се е по ви ши ла с приб ли зи тел но 6 %, ко е то мо же да се от че те ка то зна чи ма по-
ло жи тел на про мя на, тъй ка то в общ план поч ти всич ки по ли цей ски наг ла си от 
пър ва та въл на ос та ват неп ро ме не ни във вто ра та. Важ но е да се под чер тае, че и 
по ли цей ски те слу жи те ли, и наб лю да те ли те оце ня ват ус пеш нос тта на сът руд ни-
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чес тво то меж ду по ли ци я та и граж дан ски те ор га ни за ции чис то ин стру мен тал но 
– ос нов но от глед на точ ка на не пос ред стве ни те при о ри те ти на по ли цей ска та ра-
бо та, т.е. да ли сът руд ни чес тво то доп ри на ся или не за раз кри ва не и пре дот вра-
тя ва не на прес тъп ле ния. Са ми те по ли цей ски слу жи те ли изоб що не въз при е мат 
се бе си ка то по тен ци ал ни из вър ши те ли на прес тъп ле ния, как ви то на прак ти ка 
са зло у пот ре ба та със си ла и на ру ша ва не то на ос нов ни те пра ва на за дър жа ни те 
ли ца.  

Фиг. 26. По лез ност на фор ми те на сът руд ни чес тво (в %)

 При пър ва та въл на на из след ва не то, ма кар че са мо 27,2 % от по ли ца и те 
ня мат опит с фор ми на сът руд ни чес тво, 91,5 % от всич ки ан ке ти ра ни са от го-
во ри ли на въп ро са за ос нов ни те при чи ни, по ра ди ко и то ня мат опит с фор ми 
на сът руд ни чес тво. Та ка пред ста ве ни ят по-до лу ре зул тат ре гис три ра по-ско ро 
пред ста ва за по ве де ни е то на ко ле ги я та, от кол ко то лич нос тна наг ла са. По ли цаи-
те виж дат ка то ос но вен ви нов ник за то ва не за ин те ре со ва нос тта на граж да ни те 
– 67,4 %. Едва 38,6 % из тък ват лип са та на за ко но ва про це ду ра ка то въз мож на 
преч ка. Впе чат ле ние оба че пра ви об сто я тел ство то, че поч ти по ло ви на та от от-
го во ри ли те по ли цаи смя тат, че про ек ти те на граж дан ски те ор га ни за ции не ре-
ша ват ре ал ни проб ле ми в по ли ци я та, а приб ли зи тел но 11 % до ри дек ла ри рат, 
че про ек ти те на НПО въз пре пят стват из пъл не ни е то на пре ки те им за дъл же ния. 
При вто ра та въл на на из след ва не то ран жи ра не то се за паз ва, но от но си тел но 
про пор ци о нал на се на ма ля ват всич ки дя ло ве, ко е то мо же да се из тъл ку ва ка то 
по зи ти вен фе но мен.
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Фиг. 27. При чи ни за лип са на опит с фор ми на сът руд ни чес тво - 

по ли цаи (в %)
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 5. ЕФЕКТИВНОСТ НА ГРАЖДАНСКОТО НАБЛЮДЕНИЕ

 5.1. Вли я ние вър ху по ли цей ска та ра бо та ка то ця ло

 Към на ча ло то на про ек та очак ва не то на наб лю да те ли те за вли я ни е то на 
граж дан ско то наб лю де ние вър ху по ли цей ска та ра бо та е из ця ло по ло жи тел но. 
Счи та се, че то ще пов ли яе най-чув стви тел но за щи та та на граж дан ски те пра ва 
и кул ту ра та на об щу ва не с граж да ни те. Очак ва се чув стви тел но по доб ре ние в 
бър зи на та, ефек тив нос тта и ком пе тен тнос тта при оказ ва не на съ дей ствие или 
на ме са, как то по ви ша ва не на съп ри час тнос тта към проб ле ми те на граж да ни те. 
Шест ме се ца след на ча ло то на про ек та е на ли це зна чи тел но уве ли ча ва не на де-
ла на от го во ри ли те “не мо га да пре це ня”, ко е то в слу чая мо же да се при е ме ка то 
скрит от го вор “не пов ли я”. Пред ста ва та за за щи та та на граж дан ски те пра ва и 
кул ту ра та на об щу ва не с граж да ни те из глеж да ре а ли зи ра на.

Фиг. 28. Очак ва но вли я ние на граж дан ско то наб лю де ние вър ху 
по ли цей ска та ра бо та – спо ред наб лю да те ли те, ок том ври 2007 (в %)
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Фиг. 29. Вли я ние на граж дан ско то наб лю де ние вър ху по ли цей ска та 
ра бо та – спо ред наб лю да те ли те, фев ру а ри 2008 (в %)

 По доб но на граж дан ски те наб лю да те ли по ли ца и те очак ват, че ре а ли зи-
ра не то на про ек та ще ока же из клю чи тел но по ло жи те лен ефект вър ху кул ту ра та 
им на об щу ва не – 69,5 %. Отно си тел но по ло жи те лен ефект се очак ва да има и 
вър ху вън шния вид, съп ри час тнос тта към проб ле ми те на граж да ни те и за щи-
та та на граж дан ски те пра ва. Оцен ка та на по ли ца и те съ що е по-ско ро по ло жи-
тел на, кога то ста ва ду ма за бър зи на та, ефек тив нос тта и ком пе тен тнос тта при 
оказ ва не на съ дей ствие или на ме са. Въп ре ки то ва по от но ше ние на бър зи на та, 
ефек тив нос тта, ком пе тен тнос тта при на ме са и опаз ва не то на об щес тве ния ред 
се наб лю да ват и не га тив ни оцен ки в ин тер вал 7-8 % от рес пон ден ти те.
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Фиг. 30. Очак ва но вли я ние на граж дан ско то наб лю де ние вър ху 
по ли цей ска та ра бо та – спо ред по ли ца и те (в %)

Фиг. 31. Вли я ние на граж дан ско то наб лю де ние вър ху по ли цей ска та 
ра бо та – спо ред по ли ца и те (в %)
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 5.2. Вли я ние вър ху по ли цей ско то за дър жа не

 Оцен ки те на граж дан ски те наб лю да те ли за ефек та на наб лю де ни е то 
вър ху раз лич ни еле мен ти от по ли цей ско то за дър жа не са още по-по зи тив ни. 
Спо ред тях из клю чи тел но по зи тив но е вли я ни е то вър ху: пра вил но то во де не на 
кни ги те и ре гис три те – 86,7 %; вър ху за поз на ва не то на за дър жа ни те с пра ва та 
им – 85,3 % и вър ху дос тъ па на за дър жа ни те до прав на по мощ – 82,3 %. Най-ма-
лък се очак ва да бъ де ефек тът вър ху ма те ри ал но-тех ни чес ки те ус ло вия в РПУ, 
вър ху по ме ще ни я та за во де не на раз пит и те зи за сре щи с ад во кат; как то и вър ху 
са мо то про веж да не на раз пи ти те – в ин тер ва ла 58-63 %.

Фиг. 32. Очак ва но вли я ние на граж дан ско то наб лю де ние вър ху 

по ли цей ско то за дър жа не – спо ред наб лю да те ли те (в %)
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Фиг. 33. Вли я ние на граж дан ско то наб лю де ние вър ху по ли цей ско то 
за дър жа не – спо ред наб лю да те ли те (в %)

 В на ча ло то на про ек та оцен ки те на по ли ца и те за ефек та на наб лю де ние-
то вър ху по ли цей ско то за дър жа не зна чи тел но се раз ли ча ват от те зи на наб лю-
да те ли те не са мо ка то раз мер на по ло жи тел но то оце ня ва не, но и ка то струк ту-
ра. От ед на стра на, по ли ца и те не са чак тол ко ва по зи тив ни и по ве че то от тях 
очак ват, че наб лю де ни е то ня ма да про ме ни ни що. От дру га стра на, те очак ват 
наб лю де ни е то да ока же ефект най-ве че вър ху ма те ри ал но-тех ни чес ка та ба за, 
вър ху хи ги ен ни те ус ло вия и са ни тар но-хи ги ен ни те по ме ще ния – ко е то е об рат-
но на пред ста ва та на наб лю да те ли те. Не що по ве че, при по ли ца и те е ре гис три-
ра но очак ва не за не га тив но вли я ние вър ху про веж да не то на раз пи ти те, вър ху 
уни зи тел но то тре ти ра не и неп ра во мер на та упот ре ба на си ла и по мощ ни сред-
ства. В то ва от но ше ние вто ра та въл на от бе ляз ва две из клю чи тел но по зи тив ни 
тен ден ции. От ед на стра на, оцен ка та на по ли ца и те е из клю чи тел но по зи тив на и 
мо же да се ка же, че не га тив ни те очак ва ния не са се ре а ли зи ра ли. От дру га стра-
на, пред ста ва та на по ли ца и те за ефек та на граж дан ско то наб лю де ние се при-
пок ри ва с пред ста ва та на граж дан ски те наб лю да те ли, ко е то мо же да се при е ме 
за ве ри фи ка ция на по зи тив на та оцен ка та за ефек та от наб лю де ни е то вър ху по-
ли цей ско то за дър жа не.
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Фиг. 34. Очак ва но вли я ние на граж дан ско то наб лю де ние вър ху 
по ли цей ско то за дър жа не – спо ред по ли ца и те, ок том ври 2007 (в %)

 



80

ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ В ПОЛИЦИЯТА

Фиг. 35. Вли я ние на граж дан ско то наб лю де ние вър ху по ли цей ско то 

за дър жа не – спо ред по ли ца и те, фев ру а ри 2008 (в %)

 5.3. Кра ен ефект от граж дан ско то наб лю де ние

 Оцен ка та за край ния ефект на граж дан ско то наб лю де ние е ре гис три ра на 
пос ред ством въп ро са “В как ва сте пен граж дан ско то наб лю де ние га ран ти ра...?” 
И при пър ва та, и при вто ра та въл на на из след ва не то пред ста ва та на граж дан-
ски те наб лю да те ли е, че наб лю де ни е то га ран ти ра най-ве че от чет ност на по ли-
цей ска та ра бо та и спаз ва не  пра ва та на за дър жа ни те. Изклю чи тел но по зи тив на 
тен ден ция се наб лю да ва в оцен ка та на по ли ца и те за край ния ефект от граж дан-
ско то наб лю де ние. При пър ва та въл на то би ва свър зва но най-ве че с по доб ря ва-
не до ве ри е то и имид жа на по ли ци я та. При вто ра та въл на по ли ца и те по соч ват, 
че наб лю де ни е то е ока за ло най-го лям по ло жи те лен ефект вър ху проз рач нос тта 
на по ли цей ска та ра бо та, спаз ва не то на пра ва та на за дър жа ни те и по ли цей ска та 
от чет ност. При вид но из не над ва ща е по я ва та на пред ста ва та, че граж дан ско то 
наб лю де ние по-ско ро ще вло ши ма те ри ал но-тех ни чес ка та ба за – ко я то се наб-
лю да ва как то при граж дан ски те наб лю да те ли, та ка и при по ли ца и те. По я ва та на 
по доб на оцен ка мо же да бъ де обяс не на лес но с ви со ки те стой нос ти на очак ва-
не то, че граж дан ско то наб лю де ние ще по доб ри ма те ри ал но-тех ни чес ка та ба за в 
РПУ – наг ла са, ко я то е ре гис три ра на в на ча ло то на про ек та.



81

ИНСТИТУТ “ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО”

Фиг. 36. Оцен ки на наб лю да те ли те за ефек та от граж дан ско то 

наб лю де ние, ок том ври 2007 (в %)

Фиг. 37. Оцен ки на наб лю да те ли те за ефек та от граж дан ско то 
наб лю де ние, фев ру а ри 2008 (в %)
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Фиг. 38. Оцен ки на по ли ца и те за ефек та от граж дан ско то наб лю де ние, 
ок том ври 2007 (в %)

Фиг. 39. Оцен ки на по ли ца и те за ефек та от граж дан ско то наб лю де ние, 
фев ру а ри 2007 (в %)
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Приложения към част I

Приложение1

ПО КА ЗА ТЕ ЛИ/РЕ ГИС ТРИ РА НА 

ПРО МЯ НА
НЯМА ПРОМЯНА

ЧАСТИЧНО 

ПОДОБРЕНИЕ 
ПОДОБРЕНИЕ

В ПРОЦЕС НА 

ПРОМЯНА

1. ОТДЕЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА 

МАЛОЛЕТНИ/НЕПЪЛНОЛЕТНИ/ 

ЖЕНИ/МЪЖЕ/ЗАРАЗНОБОЛНИ

Х

2. ОБОСОБЕНИ ОБСЛУЖВАЩИ 

ПОМЕЩЕНИЯ
Х

3. ОБОРУДВАНЕ НА МЕСТАТА ЗА 

ЗАДЪРЖАНЕ
Х

4. МАТЕРИАЛНО-БИТОВО

СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТАТА ЗА 

ЗАДЪРЖАНЕ

Х

5. УСЛОВИЯ НА РАБОТА НА 

ПОЛИЦАИТЕ
Х

6. ХИГИЕНА Х

7. ИНФОРМИРАНОСТ НА 

ЗАДЪРЖАНИТЕ ЗА ПРАВАТА ИМ 
Х

8. ДОСТЪП ДО ПРАВНА ПОМОЩ Х

9. ОСИГУРЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ
Х

10. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРЕВОДАЧ Х

11. ОСИГУРЯВАНЕ НА ХРАНА НА 

ЗАДЪРЖАНИТЕ
Х

12. ВОДЕНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА 

ПО ЗАДЪРЖАНЕ
Х

13. ОТНОШЕНИЕ НА 

ПОЛИЦЕЙСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ КЪМ 

ЗАДЪРЖАНИТЕ ЛИЦА

Х

14. СИГНАЛИ ЗА ЗЛОУПОТРЕБА 

СЪС СИЛА
Х
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Приложение 2
Ста тис ти ка за осъ щес тве ни те наб лю де ния 

в пе ри о да сеп тем ври 2007 г. – ав густ 2008 г.8

БРОЙ РПУ,
ОБЕКТ 

НА ПО СЕ-
ЩЕНИЕ

ОБЩ БРОЙ
ПОСЕ ЩЕ-

НИЯ

ПО СЕ ЩЕ-
НИЯ

МЕЖ ДУ
7 и 19 ЧА СА

ПО СЕ ЩЕ-
НИЯ

МЕЖ ДУ
19 и 7 ЧА СА

ПО СЕ ЩЕ-
НИЯ ПРЕЗ 

РА БОТ НИ ТЕ
ДНИ

ПО СЕ ЩЕ-
НИЯ ПРЕЗ 

ПО ЧИВ-
НИ ТЕ
ДНИ

ИНТЕР-
ВЮИРА НИ
ЗА ДЪР ЖА-

НИ ЛИ ЦА

Вар на 8 190 143 47 154 36 51

Бур гас 16 254 204 50 191 63 29

Со фия 9 136 84 52 97 39 97

Плов див 6 139 79 60 29 110 40

Пле вен 2 81 77 4 73 8 32

Общо 41 800 587 213 544 256 249

8 В РПУ - Бургас, посещенията са 191, а в РПУ в бласт Бургас – 63. 
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Приложение 3
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Приложение 4
           
      Утвър жда вам:

           

      НА ЧАЛ НИК     

      ........ РПУ-СДП    

        (..............................)  

        Со фия, ................ 20..... г. 

ПРО ТО КОЛ ЗА РАЗ ДА ДЕ НА ХРА НА НА НЕ ПЪЛ НО ЛЕТ НИ ЗА ДЪР ЖА НИ

 До лу под пи са ни те по лу чих ме от ........ РПУ СДП МВР – гр. Со фия, един па-
кет хра на (за пъл но лет ни) на стой ност ........ лв., все ки от ко и то съ дър жа:

За кус ка   1. кро а сан 1 бр. по 0,31 лв. = 0,31 лв. 

   2. ми не рал на во да 0,5 л по 0,30 лв.

   3. тор бич ка 1 бр. по 0.04 лв. 

Обяд   1. кро а сан 2 бр. по 0,31 лв. = 0,62 лв. 

   2. ми не рал на во да 0,5 л по 0,30 лв.

   3. тор бич ка 1 бр. по 0.04 лв.

   4. ваф ла „Мо ре ни” 1 бр. по 0,38 лв. 

Ве че ря:   1. кро а сан 2 бр. по 0,31 лв. = 0,62 лв. 

   2. ми не рал на во да 0,5 л по 0,28 лв.

   3. тор бич ка 1 бр. по 0.02 лв. 

       Общо 4,02 лв. 

Да та 
№ на за по-
вед за за-
дър жа не

ЕГН
За кус ка 8,30

При ел     Пре дал 
Обяд 15,30

При ел     Пре дал
Ве че ря 21,00

При ел     Пре дал
За бе леж ка 
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        Приложение 5

      Утвър жда вам:

           

      НА ЧАЛ НИК     

      ........ РПУ-СДП    

        (..............................)  

        Со фия, ................ 20..... г. 

ПРО ТО КОЛ ЗА РАЗ ДА ДЕ НА ХРА НА НА ПЪЛ НО ЛЕТ НИ ЗА ДЪР ЖА НИ

До лу под пи са ни те по лу чих ме от ........РПУ СДП МВР – гр. Со фия, един па кет хра на 
(за пъл но лет ни) на стой ност ........лв., все ки от ко и то съ дър жа:

За кус ка   1. кро а сан 1 бр. по 0,31 лв. = 0,31 лв. 

   2. ми не рал на во да 0,5 л по 0,30 лв.

   3. тор бич ка 1 бр. по 0.04 лв. 

Обяд   1. кро а сан 2 бр. по 0,31 лв. = 0,62 лв. 

   2. ми не рал на во да 0,5 л по 0,30 лв.

   3. тор бич ка 1 бр. по 0.04 лв.

   4. ваф ла „Мо ре ни” 1 бр. по 0,38 лв. 

Ве че ря:   1. кро а сан 2 бр. по 0,31 лв. = 0,62 лв. 

   2. ми не рал на во да 0,5 л по 0,28 лв.

   3. тор бич ка 1 бр. по 0.02 лв. 

        Общо 4,02 лв. 

Да та 
№ на за по-
вед за за-
дър жа не

ЕГН
За кус ка 8,30

При ел     Пре дал 
Обяд 15,30

При ел     Пре дал
Ве че ря 21,00

При ел     Пре дал
За бе леж ка 
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Приложение 6

Кни га та за из веж да не на за дър жа ни те ли ца из вън мес та та за за дър жа не
пре и ме ну ва на на 

Кни га за из веж да не на за дър жа ни те ли ца
Съ дър жа ние на съ щин ска та част 

№ 
по ред 

Но мер на 
за по вед за 
за дър жа не

Име и фа ми лия 
на из веж да щия/

кон во и ра щия 
по ли цей ски слу-

жи тел

Цел и час на 
из веж да не на 
за дър жа но то 

ли це

Да та и час на 
връ ща не на 

за дър жа но то 
ли це

Сре ща на 
за дър жа но то 

ли це с 
ад во кат

Нуж да от 
пре во дач
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Приложения към част II

АНКЕТ НИ КАР ТИ

1. Нагласи на служителите в МВР към работата на полицията - Со фия, юли 2007 г.

1. Как трябва да се отнася  полицията към гражданите? 
(Моля, изберете до 3 отговора, които  са най-близки до Вашето мнение) 

1. Да помага на жертвите на престъпления 
2. Да бъде неподкупна 
3. Да респектира  нарушителите 
4. Да създава чувство за сигурност  у хората 
5. Да подпомага гражданите при защита на правата им 
6. Да полага грижи за рисковите социални групи 
7. Да осигурява ред 
8. Да гарантира законност 
9. Друго (моля, посочете).......................................................... 

 
2. Какъв трябва да е основният приоритет на полицията? 
(Моля, посочете само 1 отговор) 

1. Борба с организираната престъпност 
2. Разкриване на тежки престъпления против личността  
3. Подобряване сигурността на гражданите 
4. Безопасност на движението 
5. Разкриване на престъпления против собствеността 
6. Опазване на обществения ред 
7. Защита на правата на гражданите 
8. Друго (моля, посочете)   ................................................. 

 
3. Какво трябва да се очаква от полицията? 
(Моля, изберете до 3 отговора, които са най-близки до Вашето мнение) 

1. Да разкрива по-голям брой престъпления 
2. Да използва повече превантивни мерки 
3. Да осигурява физическо присъствие на обществени места 
4. Да се бори с организираната престъпност 
5. Да подобри работата по приема и жалбите на граждани 
6. Да участва по-активно в решаване на битовите конфликти 
7. Да се отзовава бързо на сигнали за престъпления 
8. Да осигурява безопасността на движението 
9. Да защитава правата на гражданите 
10. Друго (моля, посочете)  ................................................................ 
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5. Според вас, кое най-вече определя отношението на гражданите към полицията 
(Моля, изберете до 3 отговора, които са  най-близки до Вашето мнение) 

1. Външният вид на полицаите 
2. Културата на общуване с гражданите 
3. Съпричастността към проблемите на гражданите 
4. Честността и неподкупността 
5. Бързината при оказване на съдействие 
6. Професионализмът при оказване на съдействие 
7. Ефективността на оказаното съдействие 
8. Друго (моля посочете)............................................................ 

 
6. Имате ли пряк опит с изброените форми на сътрудничество с полицията 
(Моля, посочете отговор за всеки ред от таблицата) 
               1.   ДА          2.   НЕ 
 

6.1. Доброволни сдружения на гражданите за съдействие на полицията 1 2 
6.2. Местни организации за самозащита на  гражданите 1 2 
6.3. Граждански патрули за охрана на реда 1 2 
6.4. Местни комисии за обществен ред и сигурност 1 2 
6.5. Граждански организации за подпомагане на жертвите на престъпления 1 2 
6.6. Граждански наблюдатели в РПУ 1 2 
6.7. Обществени съвети за профилактика на правонарушенията в училищата 1 2 
6.8. Организации за работа с рискови групи от населението (жени, 
етнически малцинства, наркомани, възрастни хора и др.) 

1 2 

6.9. Друго (моля, запишете).................................................................................. 1 2  
 
6а. Ако “ДА”, кои от тях са най-полезни за Вашата работа?  
(Моля, изберете до 3 отговора, които  са най-близки до Вашето мнение) 

1. Доброволни сдружения на гражданите за съдействие на полицията 
2. Местни организации за самозащита на  гражданите 
3. Граждански патрули за охрана на реда 
4. Местни комисии за обществен ред и сигурност 
5. Граждански организации за подпомагане на жертвите на престъпления 
6. Граждански наблюдатели в РПУ 
7. Обществени съвети за профилактика на правонарушенията в училищата 
8. Организации за работа с рискови групи от населението  
9. Друга форма (моля, запишете)................................................................. 

 
4. Какви промени трябва да се извършат, за да се подобри работата на полицията? 
(Моля, изберете до 3 отговора, които  са най-близки до Вашето мнение) 

1. Засилване ролята на кварталните полицаи 
2. Повече униформени полицаи на обществени места 
3. Подобряване приема на гражданите 
4. Установяване на партньорство между  полицията, общинските органи и населението 
5. Общественото одобрение да бъде определящо при заплащането и повишаването на 

полицаите 
6. Изучаване потребностите на гражданите от полицейски услуги 
7. Определяне приоритетите на полицията в зависимост от обществените очаквания 
8. Подобряване на материално – техническата база в полицията 
9. Повишаване на заплащането на полицаите 
10. Повишаване на професионалната квалификация на полицаите 
11. Друго (моля, посочете)...................................................................... 
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7. До колко присъствието на външни лица в РПУ, които наблюдават дейностите там, 
може да повлияе следните елементи от полицейската работа:  
(Моля, посочете отговор  за всеки ред от таблицата) 
1. значително ще подобри               2. ще подобри от части            3. няма да повлияе  
4. частично ще влоши                      5. значително ще влоши          6. не мога да преценя 
 

7.1. Външният вид на полицаите 1   2   3   4   5   6 
7.2. Културата им на общуване с гражданите 1   2   3   4   5   6 
7.3. Съпричастността им към проблемите на гражданите 1   2   3   4   5   6 
7.4. Честността и неподкупността им 1   2   3   4   5   6 
7.5. Бързина при оказване на съдействие или намеса 1   2   3   4   5   6 
7.6. Компетентността им при оказване на съдействие или намеса 1   2   3   4   5   6 
7.7. Ефективността на оказаното съдействие или намеса 1   2   3   4   5   6 
7.8. Опазване на обществения ред 1   2   3   4   5   6 
7.9. Защита на основните права на гражданите 1   2   3   4   5   6 
7.10. Друго (моля, посочете какво) ........................................................ 1   2   3   4   5   6 

 
 
8. До колко присъствието на външни лица в РПУ, които наблюдават дейностите там, 
може да повлияе следните елементи от полицейското задържане: 
(Моля, посочете отговор  за всеки ред от таблицата) 
 
1. значително ще подобри               2. ще подобри от части            3. няма да повлияе  
4. частично ще влоши                      5. значително ще влоши          6. не мога да преценя 
 

8.1. Достъпа на задържаните до правна помощ 1   2   3   4   5   6 
8.2. Достъпа на задържаните до медицинска помощ 1   2   3   4   5   6 
8.3. Неправомерна употреба на сила и помощни средства 1   2   3   4   5   6 
8.4. Нечовешко и унизително третиране 1   2   3   4   5   6 
8.5. Запознаването на задържаните с правата им 1   2   3   4   5   6 
8.6. Воденето на разпит 1   2   3   4   5   6 
8.7. Спазване срока на задържане 1   2   3   4   5   6 
8.8. Осигуряване на храна на задържаните лица 1   2   3   4   5   6 
8.9. Помещения за водене на разпит 1   2   3   4   5   6 
8.10. Помещения за свиждане и срещи с адвокат 1   2   3   4   5   6 
8.11. Санитарно-хигиенни помещения 1   2   3   4   5   6 
8.12. Помещения за задържане 1   2   3   4   5   6 
8.13. Правилно попълване на заповедите за задържане 1   2   3   4   5   6 
8.14. Правилно водене на книгите и регистрите 1   2   3   4   5   6 
8.15. Хигиенните условия в помещенията 1   2   3   4   5   6 
8.16. Материално-техническите условия в РПУ 1   2   3   4   5   6  

 

6b. Ако “НЕ”, какви са основните причини за това? 
(моля, посочете всеки верен отговор) 

1. Незаинтересованост на гражданите 
2. Няма законово създадена процедура за това 
3. Няма служител в РПУ, който да отговаря за работата с гражданите и техните 

организации 
4. Проектите на гражданските организации възпрепятстват изпълнението на преките 

ми задължения 
5. Проектите на гражданските организации не решават реални проблеми в полицията 
6. Друго (моля, посочете какво)............................................. 

 
 



92

ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ В ПОЛИЦИЯТА

9. В каква степен присъствието на външни лица в РПУ, които наблюдават дейностите 
там, би могло да гарантира: 
(Моля, посочете отговор  за всеки ред от таблицата) 
1. много висока    2. висока    3. средна    4. ниска   5. много ниска  6. не мога да преценя 
 

9.1. Спазването на правата на задържаните 1   2   3   4   5   6 
9.2. Прозрачност на полицейската работа при задържане 1   2   3   4   5   6 
9.3. Отчетността на полицейската работа 1   2   3   4   5   6 
9.4. Ефективността на полицейската работа 1   2   3   4   5   6 
9.5. Подобряване на материалната база в РПУ 1   2   3   4   5   6 
9.6. Подобряване на обществения образ на полицията 1   2   3   4   5   6 
9.7. Подобряване на общественото доверие в полицията 1   2   3   4   5   6 
9.8.. Друго............................................................................. 1   2   3   4   5   6  

 
10. Как оценявате склонността на гражданите да подават сигнали за нарушаване на 
обществения ред 

1. Много висока 
2. По-скоро висока 
3. Нито висока, нито ниска 
4. По-скоро ниска 
5. Много ниска 
6. Не мога да преценя 

 
11. Как оценявате склонността на гражданите да подават сигнали за извършване на 
престъпления 

1. Много висока 
2. По-скоро висока 
3. Нито висока, нито ниска 
4. По-скоро ниска 
5. Много ниска 
6. Не мога да преценя 

 
12. Как оценявате склонността на гражданите да съдействат със свидетелски показания 

1. Много висока 
2. По-скоро висока 
3. Нито висока, нито ниска 
4. По-скоро ниска 
5. Много ниска 
6. Не мога да преценя 

 
13. Кой е отговорен за: (Моля, посочете отговор  за всеки ред от таблицата) 
1. самите граждани    2. униформения състав на полицията  3. съответните ръководители в РПУ 
4. съответните специализирани звена в системата на МВР 

р

13.1. Спазването на правата на задържаните 1   2   3   4 
13.2. Прозрачност на полицейската работа при задържане 1   2   3   4 
13.3. Отчетността на полицейската работа 1   2   3   4 
13.4. Ефективността на полицейската работа 1   2   3   4 
13.5. Подобряване на материалната база в РПУ 1   2   3   4 
13.6. Подобряване на обществения образ на полицията 1   2   3   4 
14.7. Подобряване на общественото доверие в полицията 1   2   3   4  

 



93

ИНСТИТУТ “ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО”

14. В каква степен Вашето лично участие осигурява: 
(Моля, посочете отговор  за всеки ред от таблицата) 
1. много висока    2. висока    3. средна    4. ниска   5. много ниска  6. не зависи от мен 
 

14.1. Спазването на правата на задържаните 1   2   3   4   5   6 
14.2. Прозрачност на полицейската работа при задържане 1   2   3   4   5   6 
14.3. Отчетност на полицейската работа 1   2   3   4   5   6 
14.4. Ефективност на полицейската работа 1   2   3   4   5   6 
14.5. Подобряване на материалната база в РПУ 1   2   3   4   5   6 
14.6. Подобряване на обществения образ на полицията 1   2   3   4   5   6 
14.7. Подобряване на общественото доверие в полицията 1   2   3   4   5   6 
14.8.. Друго............................................................................. 1   2   3   4   5   6  

 
15. Правили ли сте предложения и препоръки за подобряване на процедурата на 
полицейското задържане, във връзка с: 
(Моля, посочете отговор  за всеки ред от таблицата) 
          1. ДА      2. НЕ 

15.1. Спазването на правата на задържаните 1      2 
15.2. Прозрачност на полицейската работа при задържане 1      2 
15.3. Отчетност на полицейската работа 1      2 
15.4. Ефективност на полицейската работа 1      2 
15.5. Подобряване на материалната база в РПУ 1      2 
15.6. Подобряване на обществения образ на полицията 1      2 
15.7. Подобряване на общественото доверие в полицията 1      2 
15.8.. Друго............................................................................. 1      2  

 
16. Как бихте определили отношението между гражданите и полицията, ако трябва да 
избирате между следните категории: (моля, отбележете по един отговор със знак “Х” 
върху скалата за всеки ред)  

Уважение ......................... 0 ........................ Неуважение 
Сигурност ......................... 0 ........................ Несигурност 

Сътрудничество ......................... 0 ........................ Конфликт 
Увереност ......................... 0 ........................ Страх 
Доверие  ......................... 0 ........................ Недоверие 

Компетентност ......................... 0 ........................ Некомпетентност 
Ефективност ......................... 0 ........................ Неефективност 
Прозрачност ......................... 0 ........................ Прикритост 
Отчетност ......................... 0 ........................ Безотчетност 

Отзивчивост ......................... 0 ........................ Неотзивчивост 
Любезност ......................... 0 ........................ Грубост 
Интерес ......................... 0 ........................ Безразличие 
Симпатия ......................... 0 ........................ Омраза  

 
17. Моля, посочете Вашия пол 

1. Мъж 
2. Жена 

 
18. Моля, запишете Вашата възраст (в навършени години) 
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19. Моля, посочете Вашата етническа група 
1. Българска 
2. Ромска 
3. Турска 
4. Друга (моля, запишете)...................................................................... 
 

20. Моля, посочете какво е Вашето образование (последна завършена степен) 
1. Висше - доктор 
2. Висше - магистър 
3. Висше - бакалавър 
4. Незавършено висше 
5. Полувисше 
6. Средно 
7. Незавършено средно 
8. Основно 
9. По-ниско от основното 

 
21. Моля посочете Вашата категория 

1. категория А – главен комисар 
2. категория Б – комисар 
3. категория В – главен инспектор 
4. категория Г – инспектор 
5. категория Д – главен полицай 
6. категория Е – полицай 

 
22. Моля запишете Вашата длъжност 

 
 
 
23. Моля запишете общата продължителност на Вашия трудов стаж  
(в години) 

 
 
 
24. Моля запишете продължителността на Вашия трудов стаж в системата на МВР 
(в години) 

 
 
 
25. Местоживеене 

1 София 
2 Областен център 
3 Град (не областен център) 
4 Село 
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1. От къде за пръв път научихте за проекта “Гражданско наблюдение в РПУ” 
(моля отбележете всеки верен отговор) 

1. от национален всекидневник 
2. от регионален всекидневник 
3. от телевизионно предаване 
4. от интернет портал 
5. от сайта на институт “Отворено общество”-София 
6. от сайта на МВР 
7. от печатно издание на институт “Отворено общество”- София 
8. от колега 
9. от приятел 
10. от роднина 
11. от друг източник (моля, посочете)...................................................... 
 

2. Защо решихте да се включите като граждански наблюдател? 
(Моля, изберете до 3 отговора, които  са най-близки до Вашето мнение) 

1. Ще натрупам практически опит в неправителствения сектор 
2. Ще натрупам практически опит като изследовател 
3. Ще натрупам опит в сферата на правото 
4. Любопитно ми е да се запозная от близо с работата на полицията 
5. Ще си създам интересни социални контакти 
6. Ще си създам полезни социални контакти 
7. Искам да подпомогна опазването на обществения ред 
8. Искам да подпомогна борбата с престъпността 
9. Искам да подпомогна защитата на човешките права 
10. Искам да се уверя в прозрачността на полицейската работа 
11. Искам да се уверя в отчетността на полицейската работа 
12. Искам да се уверя в професионализма на полицейската работа 
13. Друго................................................... 
 

3. Участвували ли сте в други инициативи на НПО организации? 
1. Да 
2. Не 
 

3a) Ако “Да”  какви: 
(моля, опишете) 
 
 
 
4. Как  възприемате дейността на полицията? 
(Моля, посочете само 1 отговор) 

1. Като услуга срещу платени данъци 
2. Като неизбежно зло 
3. Като основно право 
4. Като средство за борба с престъпността 
5. Като средство за опазване на обществения ред 
6. Като средство за опазване на законността 
7. Друго (моля, посочете)...................................... 

2. Социални нагласи към работата на полицията - Со фия, юли 2007 г.
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5. Одобрявате ли дейността на полицията в настоящия момент?  
(Моля, посочете само 1 отговор) 

1. Напълно одобрявам 
2. По-скоро одобрявам 
3. По-скоро не одобрявам 
4. Напълно не одобрявам 
 

5а) Ако по-скоро или напълно ОДОБРЯВАТЕ, защо? 
(Моля, посочете само 1 отговор) 

1. Разкрива висок процент от престъпленията 
2. Явява се бързо на сигнал 
3. Винаги се отзовава на обаждания 
4. Полицаите са любезни и отзивчиви 
5. Друго (моля, посочете) ..................................................... 
 

5b) Ако по-скоро или напълно НЕ ОДОБРЯВАТЕ, защо? 
(Моля, посочете само 1 отговор) 

1. Разкрива малък процент от престъпленията 
2. Не се явява бързо на сигнал 
3. Не винаги се отзовава на обаждания 
4. Полицаите са нелюбезни и неотзивчиви 
5. Друго (моля, посочете) ...................................................... 
 

6. Как  очаквате да се отнася  полицията към гражданите? 
(Моля, изберете до 3 отговора, които  са най-близки до Вашето мнение) 

1. Да помага на жертвите на престъпления 
2. Да бъде неподкупна 
3. Да респектира  нарушителите 
4. Да създава чувство за сигурност  у хората 
5. Да подпомага гражданите при защита на правата им 
6. Да полага грижи за рисковите социални групи 
7. Да осигурява ред 
8. Да гарантира законност 
9. Друго (моля, посочете).......................................................... 
 

7. Какво очаквате от полицията? 
(Моля, изберете до 3 отговора, които  са най-близки до Вашето мнение) 

1. Да разкрива по-голям брой престъпления 
2. Да използва повече превантивни мерки 
3. Да осигурява физическо присъствие на обществени места 
4. Да се бори с организираната престъпност 
5. Да подобри работата по приема и жалбите на граждани 
6. Да участва по-активно в решаване на битовите конфликти 
7. Да се отзовава бързо на сигнали за престъпления 
8. Да осигурява безопасността на движението 
9. Да защитава правата на гражданите 
10. Друго (моля, посочете) ........................................................... 
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8. Какъв трябва да е основният приоритет на полицията? 
(Моля, посочете само 1 отговор) 

1. Борба с организираната престъпност 
2. Разкриване на тежки престъпления против личността (убийства, изнасилвания, 

телесни повреди) 
3. Подобряване сигурността на гражданите 
4. Безопасност на движението 
5. Престъпления против собствеността (кражби, грабежи, измами) 
6. Опазване на обществения ред 
7. Защита на правата на гражданите 
8. Друго (моля, посочете)   ................................................................. 
 

9. Какви промени в трябва да се извършат, за да се подобри работата на полицията? 
(Моля, изберете до 3 отговора, които  са най-близки до Вашето мнение) 

1. Засилване ролята на кварталните полицаи 
2. Повече униформени полицаи на обществени места 
3. Подобряване приема на гражданите 
4. Установяване на партньорство между  полицията, общинските органи и 

населението 
5. Общественото одобрение да бъде определящо при заплащането и повишаването 

на полицаите 
6. Изучаване потребностите на гражданите от полицейски услуги 
7. Определяне приоритетите на полицията в зависимост от обществените очаквания 
8. Подобряване на материално – техническата база в полицията 
9. Повишаване на заплащането на полицаите 
10. Повишаване на професионалната квалификация на полицаите 
11. Друго (моля, посочете)........................................................................... 
 

10. Ако станете свидетел на престъпление, бихте ли сигнализирали? 
(Моля, посочете само 1 отговор) 

1. Категорично да 
2. По-скоро да 
3. По-скоро не 
4. Категорично не 
5. Не мога да преценя 
 

11. Ако станете свидетел на престъпление, бихте ли дали показания като свидетел пред 
полицията? 
(Моля, посочете само 1 отговор) 

1. Категорично да 
2. По-скоро да 
3. По-скоро не 
4. Категорично не 
5. Не мога да преценя 
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12. Ако станете свидетел на престъпление, бихте ли дали показания като свидетел в 
съда? 
(Моля, посочете само 1 отговор) 

1. Категорично да 
2. По-скоро да 
3. По-скоро не 
4. Категорично не 
5. Не мога да преценя 
 

13. В кои от изброените форми на сътрудничество, бихте се включили 
(Моля, посочете всеки верен отговор) 

1. Доброволни сдружения на гражданите за съдействие на полицията 
2. Местни организации за самозащита на  гражданите 
3. Граждански патрули за охрана на реда 
4. Местни комисии за обществен ред и сигурност 
5. Граждански организации за подпомагане на жертвите на престъпления 
6. Граждански наблюдатели в РПУ 
7. Обществени съвети за профилактика на правонарушенията в училищата 
8. Организации за работа с рискови групи от населението (жени, етнически 

малцинства, наркомани, възрастни хора и др.) 
9. Не бих  участвал в никаква форма 
10. Друга форма (моля, посочете)............................................. 
 

14. От кои източници съставяте мнението си за полицията? 
(Моля, изберете до 3 отговора, които  са най-близки до Вашето мнение) 

1. Лични контакти с полицаи 
2. Наблюдения на поведението на полицаи 
3. Информацията от близки и познати 
4. Информацията от местни вестници, радио и телевизия 
5. Информацията от национални вестници, радио и телевизия 
6. Съобщаваната от полицията информация  
7. Друго (посочете какво)............................................................................ 
 

15. Кое най-вече определя Вашето отношение към полицейските служители? 
(Моля, изберете до 3 отговора, които са  най-близки до Вашето мнение) 

1. Външният им вид 
2. Културата им на общуване с гражданите 
3. Съпричастността им към проблемите на гражданите 
4. Честността и неподкупността им 
5. Бързина при оказване на съдействие или намеса 
6. Компетентността им при оказване на съдействие или намеса 
7. Ефективността на оказаното съдействие или намеса 
8. Друго (посочете какво) .......................................................................... 
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16. До колко гражданското наблюдение може да повлияе следните елементи от 
полицейската работа: (Моля, посочете отговор  за всеки ред) 
1. значително ще подобри               2. ще подобри от части            3. няма да повлияе  
4. частично ще влоши                      5. значително ще влоши          6. не мога да преценя 
 

16.1. Външният вид на полицаите 1   2   3   4   5   6 
16.2. Културата им на общуване с гражданите 1   2   3   4   5   6 
16.3. Съпричастността им към проблемите на гражданите 1   2   3   4   5   6 
16.4. Честността и неподкупността им 1   2   3   4   5   6 
16.5. Бързина при оказване на съдействие или намеса 1   2   3   4   5   6 
16.6. Компетентността им при оказване на съдействие или намеса 1   2   3   4   5   6 
16.7. Ефективността на оказаното съдействие или намеса 1   2   3   4   5   6 
16.8. Опазване на обществения ред 1   2   3   4   5   6 
16.9. Защита на основните права на гражданите 1   2   3   4   5   6 
16.10. Друго (посочете какво) ............................................................. 1   2   3   4   5   6 
   

17. До колко гражданското наблюдение може да повлияе следните елементи от 
полицейското задържане: (Моля, посочете отговор  за всеки ред) 
1. значително ще подобри               2. ще подобри от части            3. няма да повлияе  
4. частично ще влоши                      5. значително ще влоши          6. не мога да преценя 
 

17.1. Достъпа на задържаните до правна помощ 1   2   3   4   5   6 
17.2. Достъпа на задържаните до медицинска помощ 1   2   3   4   5   6 
17.3. Неправомерна употреба на сила и помощни средства 1   2   3   4   5   6 
17.4. Нечовешкото и унизително третиране 1   2   3   4   5   6 
17.5. Запознаването на задържаните с правата им 1   2   3   4   5   6 
17.6. Воденето на разпит 1   2   3   4   5   6 
17.7. Спазване срока на задържане 1   2   3   4   5   6 
17.8. Осигуряване на храна на задържаните лица 1   2   3   4   5   6 
17.9. Помещения за водене на разпит 1   2   3   4   5   6 
17.10. Помещения за свиждане и срещи с адвокат 1   2   3   4   5   6 
17.11. Санитарно-хигиенни помещения 1   2   3   4   5   6 
17.12. Помещения за задържане 1   2   3   4   5   6 
17.13. Правилно попълване на заповедите за задържане 1   2   3   4   5   6 
17.14. Правилно водене на книгите и регистрите 1   2   3   4   5   6 
17.15. Хигиенните условия в помещенията 1   2   3   4   5   6 
17.16. Материално-техническите условия в РПУ 1   2   3   4   5   6 
   

18. В каква степен гражданското наблюдение гарантира:  
(Моля, посочете отговор  за всеки ред) 
1. много висока    2. висока    3. средна    4. ниска   5. много ниска  6. не мога да преценя 

р р

18.1. Спазването на правата на задържаните 1   2   3   4   5   6 
18.2. Прозрачност на полицейската работа при задържане 1   2   3   4   5   6 
18.3. Отчетността на полицейската работа 1   2   3   4   5   6 
18.4. Ефективността на полицейската работа 1   2   3   4   5   6 
18.5. Подобряване на материалната база в РПУ 1   2   3   4   5   6 
18.6. Подобряване на обществения образ на полицията 1   2   3   4   5   6 
18.7. Подобряване на общественото доверие в полицията 1   2   3   4   5   6 
18.7. Друго............................................................................. 1   2   3   4   5   6  
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19. Кой е отговорен за: (Моля, посочете отговор  за всеки ред от таблицата) 
1. самите граждани    2. униформения състав на полицията   
3. съответните ръководители в РПУ 
4. съответните специализирани звена в системата на МВР 
 

19.1. Спазването на правата на задържаните 1   2   3   4 
19.2. Прозрачност на полицейската работа при задържане 1   2   3   4 
19.3. Отчетността на полицейската работа 1   2   3   4 
19.4. Ефективността на полицейската работа 1   2   3   4 
19.5. Подобряване на материалната база в РПУ 1   2   3   4 
19.6. Подобряване на обществения образ на полицията 1   2   3   4 
19.7. Подобряване на общественото доверие в полицията 1   2   3   4 

 
 
20. Как бихте определили отношението между гражданите и полицията, ако трябва да 
избирате между следните категории: (моля, отбележете по един отговор със знак “Х” 
върху скалата за всеки ред) 

Уважение ......................... 0 ........................ Неуважение 
Сигурност ......................... 0 ........................ Несигурност 

Сътрудничество ......................... 0 ........................ Конфликт 
Увереност ......................... 0 ........................ Страх 
Доверие  ......................... 0 ........................ Недоверие 

Компетентност ......................... 0 ........................ Некомпетентност 
Ефективност ......................... 0 ........................ Неефективност 
Прозрачност ......................... 0 ........................ Прикритост 
Отчетност ......................... 0 ........................ Безотчетност 

Отзивчивост ......................... 0 ........................ Неотзивчивост 
Любезност ......................... 0 ........................ Грубост 
Интерес ......................... 0 ........................ Безразличие 

Симпатия ......................... 0 ........................ Омраза  
 
20. Моля, посочете Вашия пол 

1 Мъж 
2 Жена 

 
21. Моля, запишете Вашата възраст (в навършени години) 

 
 
 
22. Моля, посочете Вашата етническа група 

1 Българска 
2 Ромска 
3 Турска 
4 Друга (моля, запишете)......................................................................... 
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23. Моля, посочете какво е Вашето образование (последна завършена степен) 
1 Висше - доктор 
2 Висше - магистър 
3 Висше - бакалавър 
4 Незавършено висше 
5 Полувисше 
6 Средно 
7 Незавършено средно 
8 Основно 
9 По-ниско от основното 

 
23а. ( за лицата с полувисше и по-високо образование) Моля, посочете Вашата придобита 
специалност(-и): 
 
 
 
 
 
24. Към коя социална група принадлежите: (възможен е повече от 1 отговор!) 

1 Работещ на пълна заетост 
2 Работещ на частична заетост 
3 Студент 
4 Ученик 
5 Домакиня 
6 Временно безработен (под 6 месеца) 
7 Безработен от 6 и повече месеци 
8 Пенсионер 
9 Друго (моля, запишете)……………………………………………………. 

 
25. (само за работещите!) Какъв е Вашият професионален статус 

1 Работник (неквалифициран ръчен труд) 
2 Квалифициран работник 
3 Селскостопански работник (рибар) 
4 Служещ – специалист с висше образование 
5 Служещ – със средно и по-ниско образование 
6 Директор/Мениджър 
7 Собственик на фирма без наети лица (ЕТ, занаятчия) 
8 Собственик на фирма с наети лица 
9 Свободна професия/Висшист на свободна практика 
10 Друго (моля, запишете)………………………………………………………… 
 

26. Местоживеене 
5 София 
6 Областен център 
7 Град (не областен център) 
8 Село 
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3. Нагласи на служителите в МВР към работата на полицията  - София, януари 2008 г.
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4. Социални нагласи към работата на полицията - Со фия, януари 2008 г.
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