Приложение № 1

М И Н И СТ ЕР С ТВ О Н А ВЪ Т РЕ Ш Н ИТЕ Р АБ ОТ И
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ТЪРГОВИЩЕ
Рег. № 363р-1390, екз. № 1 ..
17.01.2019 г.

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ПОЛИЦЕЙСКА ЕТИКА В ОДМВР-ТЪРГОВИЩЕ
ПРЕЗ 2018 г.
Раздел
І.
1.

2.

Област на действие и конкретни дейности

Срок

Отговорн
ик

Показатели за
отчетност

Утвърждаване на етичните норми на поведение и спазване на правата на човека в ежедневната
дейност на държавните служители в МВР
Конкретни предложения и добри практики свързани с
На шестмесечие Начални Конкретни
извършване на медицински прегледи на задържани лица в
ци РУ
предложения
РУ при ОДМВР-Търговище извън случаите на спешна
Добри практики
медицинска помощ

Извършване на анализ на дейността по прилагането на
Инструкция № 8121з-78/24.01.2015 г. за реда за
осъществяване на задържане, оборудването на
помещенията за настаняване на задържани лица и реда в
тях.

На
шестмесечие

Начални
ци РУ

Изготвени
анализи
Добри практики
Констатирани
проблеми

Отчет

Създадена е
организация съвместно
с ЦСМП при МБАЛ за
извършване на
медицински преглед на
задържани лица.
През 2018 г. няма
установени случаи за
констатирани пропуски
при прилагането на
инструкция № 8121з78/24.01.2015 г.
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3.

4.

ІІ.
1.

Извършване на проверка на състоянието на определените
места за изпълнение на наложените от районните
съдилища административни наказания „Задържане в
структурните звена на МВР“

Ежегодно и
при
необходимост

Извършване на проверка и анализ на създадената
организация по документиране реда и дейността, свързана
със задържане на лица в помещенията за задържане в
структури на МВР.

Съобразно
нормативната
база и при
необходимост

Начални
к отдел
ОП
Начални
ци РУ

Начални
к отдел
ОП
Начални
ци РУ

Правата на човека в условията на засилен миграционен и бежански поток.
Противодействие на дискриминацията/престъпленията от омраза
Сътрудничество и взаимодействие по целесъобразност на При
Начални
общинско и областно равнище по етническите проблеми
необходимост ци РУ
за постигане на справедливост и мир, права на човека и
полицейска етика.

Доклади и
анализи от
извършени
проверки

Извършват се проверки
на създадената
организация по
документиране реда и
дейността, свързани със
задържане на лица в
помещенията за
задържане на областната
дирекция през 2018 г., а
анализа от проверките
се включва в
шестмесечните и
годишни отчети на РУ
при ОДМВРТърговище.

Доклади и
анализи от
извършени
проверки

Извършени са проверки,
за което са изготвени
справки във всички РУ
на ОДМВР-Търговище.

Съвместни
инициативи,
решени
проблеми на
местно ниво

Участие на РУТърговище в изпълнение
на Областната стратегия
за интегриране на
ромите (2012-2020) на
област Търговище.
Провеждане
на
превантивна дейност на
инспектор ДПС и НПО–
През 2018 г. бяха
проведени
2
информационни
кампании, съвместно с
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2.

Провеждане на обучения на тема „Процесуални
По заявка
нарушения в досъдебното производство. Практически
въпроси свързани с ефективно разследване на наказателни
дела в контекста на спазване на стандартите на
„Европейската конвенция по правата на човека и
основните свободи“ по съдебни апелативни райони с
участието на представители на прокуратурата и съда и
съвместно с Националния институт на правосъдието.

ІІІ.

Работа на полицията с уязвими групи

Начални
к отдел
„Разслед
ване“

Брой обучения и
обучени (целева
група),
резултати/обрат
на връзка

женско
дружество
“Бирлик”
и
НПО
Асоциация “Ная”.
Проведена
е
разяснителна кампания,
съвместно с НПО и
Асоциация “НАЯ” във
връзка с интегрирането
на ромските жени.
Сформиране
на
съвместни екипи със
служители на РУО и ДА
за „Закрила на децата“ и
РУ-Търговище
по
обхващане и задържане
в
образователната
система на деца и
ученици
особено в
населените
места
с
компактно
ромско
население
в
кв.
М.Малчев
в
гр.
Търговище и с. Лиляк,с.
Буйново,с.
Вардун,с.
Подгорица,с.
Давидово,с.
Руецсформирани 35 екипа.
Няма участия на
служители от ОДМВРТърговище в обучението.
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1.

(жертви на домашно насилие, малолетни и непълнолетни, хора с увреждания, малцинства
и др.)
Провеждане на срещи с представители на обществеността По
Началници Брой проведени
в села с преобладаващо ромско население за консултации, графици,
на РУ и
срещи, решени
сигнали, обратна връзка и информиране на населението
утвърдени членове на проблеми на
по проблемите, касаещи противодействието на
от
комисията местно ниво
престъпността, опазването на обществения ред, спазване
директора
на правата на човека и полицейската етика.

През отчетния период са
проведени 74 срещи в 74
населени места на
територията обслужвана
от ОДМВР-Търговище.
-Проведени 58 срещи с
“неформални” ромски
лидери.
Проведени
бяха
17
”Родителски срещи” и 23
“Час
на
полицая”в
училищата в населените
места
с
компактно
ромско население на
територията на община
Търговище.
Проведени
бяха
21
срещи на ръководството
на РУ Търговище с
ромското население във
връзка с проблеми на
сигурността възникнали
сред ромското население
в кв. М. Малчев, с.
Пробуда , с. Подгорица,
с. Голямо Ново, с.
Вардун, с. Лиляк.

4

2.

Обучение, без откъсване от месторабота, на служители с
полицейски правомощия по методическите указания за
действие при извършено домашно насилие и при
постъпили данни за извършено престъпление от
малолетни и непълнолетни лица, както и деца в риск, при
спазване на стандартите по правата на човека.

На
тримесечие

3.

Подобряване на ефективността на работа на полицейските постоянен
служители в мултиетническа среда при спазване
стандартите по правата на човека и повишаване на
квалификацията им чрез провеждане на обучения с
участието на представители на ромски НПО

Зам.дире
ктор
ОДМВР
Начални
к отдел
ОП,
начални
ци РУ

Брой обучения и
обучени
служители,
обратна връзка
(протоколи от
обученията)

2 проведени обучения;
53 бр. обучени
служители.

Начални
к отдел
ОП,
Начални
ци РУ

Брой обучения и
обучени
служители,

3 проведени обучения;
51 бр. обучени
служители.
-Участие на служители
от РУ-Търговище в нац.
Конференция по проект
„Включване на
медицински работници в
превенцията на
насилието над деца“ в с.
Арбанаси, общ. В.
Търново 08-09.06.2018 г.
-Участие на 2 служители
от РУ-Търговище в
обучение „Защита от
домашно насилие“ в гр.
Пазарджик 19-23.02.2018
г.
-Участие на служител от
РУ-Търговище в
обучение „Решаване на
конфликти“ в гр.
Пазарджик 16-20.04.2018
г.
-Провеждане на 8 бр.
съвместни обучения на
служители от РУТърговище със
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служители на Асоциация
„Ная“ по превенция на
домашното насилие.
-Участия в обучения на
служители от РУ във
връзка с приема на
жертви на престъпления
„Пострадали от домашно
насилие“ 06.12.2018 г.
Изготвени два Договора
за партньорство и „Карта
за решаване на локален
проблем“.

4.

Съвместно с неправителствени организации изготвяне на
програми за работа с рискови социални групи жертви на
престъпления.

Декември
2018

Зам.дире
ктор
ОДМВР
Начални
к отдел
ОП
Нчалниц
и РУ

Брой подписани
споразумения за
сътрудничество,
изготвени
програми

5.

Осигуряване на достъпна среда в сградите на ОДМВРТърговище за хора с увреждания (след отпускане на
средства от бюджета)

постоянен

Директо
р
ОДМВР
Начални
к сектор
ФОУСС
Д

Брой звена с
осигурен достъп
и актуална
информация
относно
степента на
изпълнение.

ІV.

Работа с Регионалните комисии по правата на човека и полицейската етика в Областните дирекции на МВР и СДВР

1.

Повишаване активността на РКПЧПЕ-Търговище чрез
включването им в извършване на проверки по сигнали и
жалби на граждани срещу служители на МВР, употребили
неправомерно физическа сила, помощни средства или
извършили незаконносъобразно задържане.

постоянен

Директор
ОДМВР,
началниц
и РУ

Брой сигнали,
извършени
проверки
и констатирани
нарушения.

На всички входове на
сградите на звената към
ОДМВР-Търговище има
изградена
рампа
за
инвалиди. Във всички
помещения за граждани
са осигурени места за
сядане за възрастни
хора, бременни жени и
хора с увреждания.

Членове на РКПЧПЕОДМВР-Търговище
през 2018 г. са
участвали в
извършването на
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проверка на 3 сигнала.
Резултата от
извършените проверки е,
че сигналите са
неоснователни.
2.

Организиране на тематични „приемни“ за граждани в
По
Началниц
различни населени места за консултации, сигнали, обратна
утвърдени и РУ
връзка и информиране на населението по проблемите,
графици
касаещи противодействието на престъпността, опазването на
обществения ред, спазване правата на човека и полицейска
етика.

V.

Работа с правителствени, неправителствени организации и институции в областта на защита
правата на човека.
Сътрудничество с медиите.
Провеждане на работни срещи с представители на НПО и
Декември
Началниц Брой проведени
набелязване на мерки във връзка със защита правата на
2018
и РУ
срещи
човека и полицейска етика.

1.

Степен на
изпълнение,
резултатност,
обратна връзка

Със заповеди на
началници РУ при
ОДМВР-Търговище бяха
организирани тематични
приемни по райони на
обслужване. Проведени
са 74 срещи в 74
населени места на
територията обслужвана
от ОДМВР-Търговище.
Гражданите бяха
информирани относно
проблеми касаещи
противодействието на
престъпността,
опазването на
обществения ред,
спазването на правата на
човека. Видно от
самоотчетите на ПИ и
мл. ПИ по населени
места степента на
изпълнение е с много
добра резултатност.

През отчетния период са
проведени 9 бр. срещи с
представители на НПО.
Бяха проведени 2
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информационни
кампании, съвместно с
женско дружество
“Бирлик” и Асоциация
“Ная”.
Провеждане на
разяснителна кампания,
съвместно с НПО и
Асоциация “НАЯ” във
връзка с интегрирането
на ромските жени.
за изминалата 2018 г.
служителите на РУТърговище са провели 58
срещи с “неформални”
ромски лидери.
2.

Обобщаване и анализ на материалите, публикувани в
средствата за масово осведомяване, съдържащи информация
за нарушения на правата на човека и полицейската етика и
запознаване на ръководителите на полицейски звена.

постоянен Регионале
н
говорител
ОДМВР,
на
основание
чл. 29 от
т. V от
Правила
за работа
на
РКПЧПЕ
в ОДМВР
рег. №
3286р22373/10.
06.2016 г.

Брой обработени
публикации,
резултати от
анализа и
последващи
дейности

При наличие на
публикувана информация в
средствата за масово
осведомяване за
нарушения на правата на
човека и полицейската
етика, същата се
анализираше и свеждаше
до знанието на ръководния
състав на областната
дирекция на провежданите
ежедневни оперативки.
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3.

Ангажиране на средствата за масово осведомяване за пошироко отразяване на конкретни казуси във връзка с правата
на човека и полицейска етика, в това число участие на
служители в предавания, интервюта, беседи, чрез
разяснителни материали и
други способи, с цел популяризиране дейността на
РКПЧПЕ-ОДМВР-Търговище

4.

Изготвяне на материали и запознаване на обществеността
чрез средствата за масово осведомяване за предприетите
мерки от ОДМВР за въведените с Етичния кодекс стандарти
за поведение на служителите в МВР.

VІ.

Тематични обучения по специфични въпроси

постоянен Регионале
н
говорител
ОДМВР,
на
основание
чл. 29 от
т. V от
Правила
за работа
на
РКПЧПЕ
в ОДМВР
рег. №
3286р22373/10.
06.2016 г.

Брой участия,
публикации,
изготвени
разяснителни
материали

През 2018 г. няма
публикации и изготвени
разяснителни материали
от служител ДПВО с
месторабота ОДМВРТърговище

постоянен Регионале
н
говорител
ОДМВР,
на
основание
чл. 29 от
т. V от
Правила
за работа
на
РКПЧПЕ
в ОДМВР
рег. №
3286р22373/10.
06.2016 г.

Брой изготвени
материали,
методи за
представяне
пред
обществеността.

На редовен месечен
брифинг в ОД МВРТърговище
присъстващите
журналисти –
представители на
няколко медии,
работещи на територията
на областта, бяха
запознати с въведените в
Етичния кодекс основни
стандарти за поведение
на служителите на МВР
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1.

Провеждане на обучение, без откъсване от работа на
постоянен Зам.служители с полицейски правомощия от ОДМВР-Търговище
директор
за:
ОДМВР,
началник
-етичните норми за поведение и спазване правата на човека в
отдел
ежедневната дейност на държавните служители в МВР;
„Разследв
-особености на лица с психични разстройства и начините за
ане“,
специфични действия спрямо тях, при спазване стандартите
началник
по правата на човека;
отдел ОП,
-спазване правата на човека при провеждане на масови
Началник
мероприятия-събрания, митинги и манифестации’
отдел
„Админис
-повишаване на квалификацията на служителите с
тративен“
полицейски правомощия по отношение задържането на
,
лица, изготвяне на заповеди за задържане, конвоиране и др.,
,началниц
както и употребата на физическа сила, помощни средства и
и РУ,
оръжие, с цел недопускане нарушения на човешките права.
психолог
ОДМВРТърговищ
е

Брой обучения и
обучени
служители,
резултати и
обратна връзка
(протоколи от
занятията)

Със заповед на директор
ОДМВР-Търговище бе
създадена организация за
провеждане на
опреснително обучение
на държавните
служители по ЗМВР в
областната дирекция по
Етичния кодекс за
поведение на
служителите в МВР.
През месеците август и
септември 2018 г. през
обучението преминаха
256 служителя от
ОДМВР-Търговище. За
установяване степента на
усвоените знания по
материята всички
обучаеми положиха
изпит-тест, който се
приложи към личните им
кадровите дела.
6 проведени обучения;
54 бр. обучени
служители;
В РУ-Омуртаг
Проведени 9 занятия.
Обучени 25 служители
В РУ-Търговище са
обучени 57 служители;
- повишаване на
квалификацията на
служителите с
полицейски правомощия
по отношение
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задържането на лица.
Проведени са 5 занятия.
Обучени 42 служители
VІІ.

Отчетност пред мониторинговите органи по правата на човека

1.

Изготвяне на информации и доклади във връзка с
изпълнението на препоръки на РКПЧПЕ и отстраняване на
констатирани пропуски.

При
Началник
необходим сектор
ост
КАПОЧР

Брой изготвени
информации/док
лади

Няма получени
препоръки и изготвени
доклади и информации в
тази връзка.
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