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РЕЗЮМЕ
В съвременния свят, според международните конвенции и повечето национални законодателства, жените
и мъжете имат напълно еднакви права и свободи, а някои от основните предположения за човешките
права са тъкмо тяхното равноправие и недискриминация. Поради това не е изненада, че достъпа до
отделни работни места, размера на заплатите, възможността за напредване, заемане на ръководните (особено на стратегическите) и политически позиции - са някои от темите, които неизбежно се повдигат във
връзка със статуса на жените.
В полицията, като служба, положението е подобно, дори и в страните с няколко десетилетно присъствие на
жените в полицейските служби, те не са много на ръководни позиции, а още по-малко са на най-висшите.
Тяхното навлизане в полицейската професия е свързано с големи предизвикателства, а много малко полиции в света имат всеобхватна стратегия за решаване на т.н. полов въпрос. Един от начините за „самопомощ”, който прилагат жените е проверения и ефикасен модел на сдружаване - основаването на асоциация/
мрежа, с цел предоставяне на взаимна подкрепа, обмяна на опит и създаване на условия за адекватно професионално развитие.
Когато става дума за страните от Югоизточна Европа, масовият прилив на жени в полицейската служба
е сравнително от по-ново време, така, че съществуват многобройни въпроси във връзка с оптималните
решения за тяхното интегриране. Това показва, колко е ценна инициативата на Асоциацията на полицейските началници от Югоизточна Европа (SEPCA) за създаване на Мрежа на жените полицейски служители
от Югоизточна Европа, а общото съгласие и готовност без отлагане да се пристъпи към дейностите за основаване, последваха като очаквана реакция. Намеренията и желанията за ефикасност и икономичност при
реализирането на това значително начинание, и с цел да се избегне загубата на време, енергия и търпение при търсенето на „наш” начин копирайки чуждите (може би добри, но не и съвсем отговарящи), дадоха
резултат с реализирането на проучването, в което участваха осем министерства на вътрешните работи от
Региона. Всички министерства участваха доброволно, давайки по този начин своя принос за общата цел.
Резултатите от проучванията, пренесени в този доклад, говорят за вижданията, становищата и очакванията
на тези хора, за чиято нужда се и формира тази Мрежа.
Докладът съдържа няколко раздела. В началото се дава обяснение на използваните теоретично-методологичните основи на проучването, (предмет и цели на проучването, начини на проучването и използваните
инструменти, мостра), без амбицията да се настоява за строга научна форма, но с изключителното намерение, тези които ще го ползват и читателите на доклада да се информират сбито и качествено за рамката и
приложените процедури.
Ключовият сегмент на доклада представляват резултатите от проучванията, изложени в определена
логична последователност. По-голямата част се отнася до моментното състояние в полициите, които са
участвали в проучването (набирането) и приемането на жени в полицейските служби, подбора, образованието и обучението, напредването в кариерата, половото равноправие свързано с работата, нормативния
регламент, въпроса с дискриминацията и заплахите на работното място и като особено важна трябва да се
отдели тази част, която се отнася до предстоящото създаване, очакванията и нуждите във връзка с
Мрежата. Резултатите от проучванията са съпроводени от отговарящи препоръки, които благодарение
на сигурното идентифициране на това, което е съществено и приоритетно за всички или за повечето от
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членките, може да бъде пренесено в план за действие и през следващите години да бъде мощно средство
за насочване на дейностите.
В приложенията се съдържат преглед на международните документи в сферата на правата на жените,
дефиниция на основните термини в областта на равенството между половете, инструментите (въпросниците) използвани за събиране на данните и в края, списък на институциите, организациите, службите
и отделните лица, които със своето ангажиране при реализиране на проучването и предоставената подкрепа, заслужиха да бъдат споменати в знак на благодарност.
Резултатите са представени чрез графики, разпределени по държави (имайки предвид, сложността на
мострата и необходимостта от това, становищата и мненията на анкетираните в основната част на доклада
трябва да се разглеждат от повече аспекти, затова в доклада като по-адекватен беше избран глобалния
подход, съответно представянето на резултатите чрез противопоставянето на категориите жени-мъже и
изпълнители-ръководители на равнището на целия регион).
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УВОДНИ БЕЛЕЖКИ
Асоциацията на полицейските началници от Югоизточна Европа през 2008 година поде инициативата за
създаване на Мрежа на жените полицаи от Югоизточна Европа, чиито цели ще бъдат да насърчава и прилага принципа на половото равноправие и демократичност при извършване на полицейските дейности в
полицейските служби.
В рамките на подготвителните дейности за организирането на първата регионална среща на която започна
създаването на Мрежата и нейните органи, в Белград на 26 и 27 март 2009 г., се проведе експертна среща,
в която взеха участие представители на Секретариата на SEPCA, Отдела за демократични институции и
човешки права към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ODIHR)1, Мисията на ОССЕ
в Сърбия, експерти от Полицейската Академия в Черна гора и министерствата на вътрешните работи на
Република България, Македония и Република Сърбия. По този повод беше договорено, че във всички
полицейски служби заинтересовани за включване в Мрежата, трябва да се извършат проучвания, с цел
възможно най-обективно представяне - от една страна на актуалния статус и ролята на жената полицай
в националните полицейски служби на страните от Региона, а от друга страна - възможностите за тяхното
бъдещо сътрудничество в рамките на Мрежата. Очаквайки, че резултатите от проучванията ще допринесат за взаимното опознаване и в значителна степен ще облекчат планирането на бъдещите съвместни
дейности, още на мартовската среща бяха определени областите, които ще бъдат обхванати от проучването, както и динамиката на дейностите, а след това се пристъпи към изработването на инструментите
(въпросниците) и установяването на процедурите във връзка с осъществяване на всички отделни фази на
проучването.
През май и юни беше обявено и съгласувано вътре в експертните групи съдържанието на въпросниците, а
след това бе проведено проучването по места, внасянето и обработването на данните, както и изработването на доклада. Превеждането на съдържанието от езика на националната полиция на английски и обратно се извършваше последователно, според нуждите, по време на работата върху проекта.
Поради технически проблеми, в някои от министерствата в Региона се стигна до удължаване на сроковете
за реализиране на проучванията на място, докато други напълно се отказаха от това. На Втората експертна
среща, проведена на 22 и 23 юли 2009 г. също в Белград, бяха представени предварителните резултати
въз основа на пристигналите дотогава данни по места. Тогава, датата 15 септември беше договорена като
окончателна за доставянето на останалите данни, но тази дейност беше продължена с още един месец,
след което се пристъпи към статистическата обработка, правенето на анализи и писането на доклада. След
третата експертна среща в София (на 2 и 3 декември 2009 г.), на която беше представен Проекто-докладът
за резултатите от проучванията, бяха доставени и данни от Министерството на вътрешните работи на
Хърватска. След тяхното инкорпориране във вече установената база данни, беше извършена статистическата обработка, анализа и накрая самият доклад.
Въпреки, че този доклад е кратък вариант на документа, който може да бъде съставен в случай, че затова
се създадат условия (които многопластово и в много сложна взаимна връзка изцяло ще представят изобилието от информации, получени от проучването), неговото съдържание представлява есенцията от резултатите на това проучване.
Освен членовете на експертната група, в реализацията на проучванията бяха включени и националните
координатори на SEPCA, преводачи, статистик-специалист за обработки, както и много работещи в тези
министерства, които взеха участие в проучването. За превеждането на доклада подпомогна със свои
средства и Мисията на ОССЕ в Сърбия, а отпечатването му беше възможно благодарение на средствата и
УВОДНИ БЕЛЕЖКИ
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ангажирането на Програмата на ООН за развитие/Центъра за контрол над малките оръжия и леките въоръжения в Югоизточна Европа SEESAC1 и Женския тематичен фонд към UNDP. Всеобщото ангажиране на
всички споменати участници, беше мотивирано от изключителен ентусиазъм и намерение, бъдещата
мрежа да предостави колкото е възможно по-адекватен отговор за нуждите в практиката и полицията
по места. Затова използваме и тази възможност да благодарим на всички, които внесоха в нашият проект
своето умение, свободно време и много добри желания за общия успех.
Членовете на експертната група

1

South Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons
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I. Теоретично-методологични основи на проучванията

1. Предмет и цел на проучванията
За навлизането на жените в полицията значително повлияват, между другото, женските сдружения по цял
свят, както и създадения политически климат. Едно от най-известните Международни сдружения на жените
полицаи (International Association of Police Woman), е основано в Америка още през 1915 г. със задачата да
развива идеята за женска полиция и да помага за понататъшното развитие на превантивно-социалната
работа на полицията. Тази асоциация продължава да разширява своето членство в цял свят.
Днес, сдруженията на жените полицаи са най-дейните в Америка и Европа, но те са много активни и в други
части на света (напр. в Бангладеш много е активна националната организация). В своята дейност се ръководят от демократичните принципи и фундаменталните въпроси, които са предвидени в Универсалната
декларация за правата на човека. Декларацията промовира преди всичко „качество чрез равенство”, вършейки това чрез партньорство с колегите. Осигуряването на почтеното отношение, настоява да облекчи
и положително промени, съответно да подобри трудовите условия за жените полицаи. Целите на сдружението на жените полицаи са насочени към сътрудничеството и предоставянето на подкрепа, размяната на
знания, информации и опит.
Един от опитите, може би най-важният, взаимното приближаване на жените полицаи от този регион, представляваше организирането на конференция на тема„Равноправието на половете в полицейските служби прилагането на националните и международни правни стандарти за равноправието на половете”, провела
се на 21 и 22 декември 2006 г. в Баня Лука.
Благодарение на заключенията от тази конференция, проучванията които по време на изминалите години
направиха отделни министерства на вътрешните работи в Региона, както и факта, че вече от известно
време в тях жените все повече присъстват, инициативата на SEPCA да се основе Мрежа на жените полицаи
в Югоизточна Европа беше положително оценена още в самото начало от страна на членовете на експертната група. Обаче, веднага беше изразена и необходимостта, при създаването на Мрежата да се използва
опита на съществуващите подобни сдружения, като се зачитат и спецификите (обществени, културни, икономически и др.) на полицейските служби бъдещи членки. Логична стъпка в този смисъл беше провеждането на компаративно проучване в министерствата на равнището на Региона, използвайки единствени
инструменти, чиито резултати ще дадат възможност за идентифициране на минималното общо съдържание и интереса за бъдещите дейности, като при това се спестява енергия, време и финансови средства.
Несъмнено, допълнително качество се осигурява от психологическият фактор, който не е за пренебрегване. Разумно е да се предположи, че личностите на които предварително е дадена възможност да съобщят какво искат и какво наистина им е необходимо, в последствие ще имат и по-голяма мотивация да се
ангажират в бъдещо сдружение, чувствувайки го не като наложена задача, а като лично творение.
Съвсем накратко, предмета на проучването беше актуалния статус и ролята на жените в полициите в
Региона, както и очакванията от бъдещата мрежа, видяни не само от перспективата на самите жени полицейски служители, а и от техните колеги мъже, ръководители, а също така и от специализираните административни служби отговорни за управление на човешките ресурси, образованието и обучението.

1. Предмет и цел на проучванията

9

Целите на проучването, както може да се види, бяха преди всичко прагматични въпроси, насочени към потвърждаване на изходната точка за понататъшните конкретни дейности за създаване на Мрежата. Все пак,
резултатите от проучването несъмнено ще осигурят и определено равнище на научното съзнание, като
предположение за понататъшно обобщаване и възможни проучвателни начинания. Преди всичко, множеството данни от това проучване може да бъдат употребени за изработване на повече анализи и доклади с
различно предназначение, напр. за потвърждаване на актуалното състояние и тенденциите, когато става
дума за жените в полицията, в зависимост от държавата (за нуждите на полициите, съответно на националните мрежи), след това в зависимост от линиите на труда - за нуждите от взаимна подкрепа и обмяна на
опит на национален и международен план в рамките на определен вид полицейски служби (униформена
полиция, криминалната полиция и подобни), след това за потвърждаване на корелацията между оценките
за бъдещите перспективи на жените в полицията и нивото на йерархия, което дава тази оценка (изпълнител - ръководител, ръководител на различни равнища) и т.н. Също така, всеки от тези сегменти може да
бъде изходна точка за поставяне на нови цели и хипотези, които могат да водят в различни посоки, в зависимост от установените нужди и интереси на проучващите.

2. Начини и инструменти на проучването
В проучването са използвани четири вида въпросници, предназначени: (1) за службите за човешки
ресурси, образование и обучение (полицейски академии, центровете за обучение и подобни); (2) за жените
полицейски служители; (3) за мъжете полицейски служители и (4) за ръководителите.
Единствено първият въпросник е попълван от определена служба, останалите три в по-голямата си част са
взаимно сравнителни, и са попълвани индивидуално.
Въпросниците, след съгласуване на равнището на експертните групи, заедно с инструкцията за начина
на провеждане на проучването на място, чрез SEPCA, са препратени по електронната поща до националните координатори. След осигуряване съгласието на директорите на полициите за участие на даденото
министерство в проучването, националните координатори чрез съответните ангажирани лица направиха
възможно препращането на въпросниците и тяхното попълване на място, в полицейските управления и в
самото министерството. Между другото, с инструкцията беше показана необходимостта мострата с която
се обхваща проучването да бъде репрезентативна, т.е. пропорционално да пренася популацията, която е
предмет на проучването и това се отнасяше до всички проучвани категории.
На Министерствата също така беше доставена по електронната поща и апликацията за нанасяне на данните
за попълване на въпросниците (за жените полицаи, мъжете и ръководителите), които след това, попълнени, трябваше по същия начин да бъдат върнати за статистическа обработка. Така постъпиха министерствата на вътрешните работи на Босна и Херцеговина - Федерация, Босна и Херцеговина - Република
Сръбска, Република Черна гора2, Македония и Република Сърбия. Представителите на министерствата на
Република Албания и Република България самостоятелно извършиха обработката и категоризираха отговорите, така че доставиха вече написан доклад. Тези данни са графически представени в допълненията,
заедно с останалите министерства, но поради факта, че ги няма в общата база, не можеше да бъдат взети в
предвид при сложните статистически анализи.
Апликацията за внасяне на данните е направени в MS Excel, а статистическата обработка е направена в
SPSS.
Важно е да се подчертае, че степента на детайлност и изчерпателност на данните предоставени от страна
на службите за управление на човешките ресурси и полицейските академии, т.е. центровете за полицейско
обучение, се различават за всяка отделна държава.
2

Поради известни технически проблеми при попълване на въпросниците в МВР на Република Черна гора, една част от данните не можеше
да се използва при обработката.
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3. Мостра
В проучването са участвували общо 3 897 анкетирани от осем министерства (таблица 1). В мострата, жените
полицейски служители представляват 33,80% от анкетираните, мъжете полицейски служители са 38,57%,
жените ръководители са 4,00% и мъжете ръководители 23,63%. В случай, че разглеждаме само ръководителите, между тях 14,48% са жени и 85,52% са мъже.
3456

МВР

Жени
полицаи

Мъже
полицаи

Жени
ръководители

Мъже
Общо
ръководители

Албания

32 (50,00%)4
(2,43%)5

32 (50,00%)
(2,13%)

-

-

64 (100,00%)
(1,64%)

БиХФедерация6

77 (23,99%)
(5,85%)

161 (50,16%)
(10,71%)

7 (2,18%)
(4,49%)

76 (23,68%)
(8,25%)

321 (100,01%)
(8,24%)

Б и Х -Република
Сръбска

90 (46,39%)
(6,83%)

72 (37,11%)
(4,79%)

6 (3,09%)
(3,85%)

26 (13,40%)
(2,82%)

194 (99,99%)
(4,98%)

България

331 (36,37%)
(25,13%)

394 (43,30%)
(26,21%)

16 (1,76%)
(10,26%)

169 (18,57%)
(18,35%)

910 (100,00%)
(23,35%)

Черна гора7

30 (33,33%)
(2,28%)

30 (33,33%)
(2,00%)

-

30 (33,33%)
(3,26%)

90 (99,99%)
(2,31%)

Хърватия

170 (30,36%)
(12,91%)

222 (39,64%)
(14,77%)

25 (4,46%)
(16,03%)

143 (25,54%)
(15,53%)

560 (100,00%)
(14,37%)

Македония

97 (32,55%)
(7,36%)

100 (33,56%)
(6,65%)

50 (16,78%)
(32,05%)

51 (17,11%)
(5,54%)

298 (100,00%)
(7,65%)

Сърбия

490 (33,56%)
(37,21%)

492 (33,70%)
(32,73%)

52 (3,56%)
(33,33%)

426 (29,18%)
(46,25%)

1460 (100,00%)
(37,46%)

Общо

1317 (33,80%)
(100,00%)

1503 (38,57%)
(99,99%)

156 (4,00%)
(100,01%)

921 (23,63%)
(100,00%)

3897 (100,00%)
(100,00%)

Таблица 1: Структура на мострата
Почти три четвърти от полицейските служители /в общата мостра/, които участваха в проучването работят
в /областните/ полицейски управления, съответно в центровете за безопасност и полицейските агенции
/74,75%/, между които - 71,91% са жените полицейски служители, 76,49% са мъжете полицейски служители, 60,4% са жените ръководители и 78,8% са мъжете ръководители, докато в министерствата 24,75% са
жени и 19,73% са мъже на изпълнителни позиции, както и 39,6% жени и 21,2% са мъжете на ръководните
места (графика 1)7. Тук, както и по нататък в този сегмент на доклада, липсващите проценти до 100 се отнасят за тези анкетирани, които не са отговорили на определен въпрос.

3
4
5
6
7

Процентът по отношение на общия брой на анкетираните в реда (на определена държава).
Процентът по отношение на общия брой на анкетираните в колоната.
Един анкетиран-ръководител не е посочил пола си, така че не взет под внимание при статистическата обработка.
Поради определени технически проблеми, произлезли от начина на попълване на въпросниците, част от мострата, която представляват
ръководителите в МВР на Република Черна гора, не можа да бъде обхваната с обработката.
Няма посочени данни от България.
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Организационните единици, в които анкетираните работят най-често се намират в големите градове
- общо 51,98%, от които 51,31% са жени полицейски служители и 53,60% полицейски служители - мъже,
седалището на Министерството
обрластно полицейско управление
както и 61,90% жени ръководители и 48,50% мъже ръководители, след това в градовете със средна големина - 38,70% (между изпълнителите 39,35% са жени и 37,48% са мъжете, а между ръководителите 31,70%
са жени и 41,10% са мъже), докато най-малко са те в малките населени места - 8,47% (7,71% са жени, 8,11%
7,71
8,11
6,50
8,47
10,50
100%6,50% са жените
са мъже,
ръководители и също така 10,50% са мъжете ръководители) - графика 28.
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Графика 2: Големината4,78
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Не са включени данни от България.
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Графика 3: Образователна степен на анкетираните
Когато става въпрос за ефективен трудов стаж в полицейската служба, разликата е много голяма и се движи
от няколко месеца до 39 години, като жените са най-многобройни в категорията от 6 до 10 години (37,21%),
а мъжете в категорията от 11 до 15 (25,60%) и от 16 до 20 години (24,47%) - графика 4.
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Графика 4: Ефективен трудов стаж в полицейската служба
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По тези причини, поради големите различия с названията на работните места в отделните министерства, не
беше възможно да се сравняват, съответно да се представят компаративно, но можем да кажем, че 51,16%
от анкетираните жени полицейски служители работят на различни работни места в униформената полиция, 24,90% в криминалната полиция, 7,69% в логистиката и 14,97% в останалите служби, докато 1,28% не
са дали отговор. Също така в униформената полиция работят 64,25% от анкетираните мъже полицейски
служители, в криминалната полиция те са 21,09%, в логистичните служби 4,01% и в останалите служби са
9,61% (1,04% не са дали отговор). Най-накрая между ръководителите, които са участвували в анкетата: в
униформа 63,80% са мъже и 40,27% са жени, в логистиката 5,12% са мъже и 22,82% са жени и в останалите
служби 8,50% са мъже и 16,11% са жени. Видимо е, че жените като изпълнители и като ръководители са
повече в логистичните служби от мъжете, и съответно по-малко в униформените служби.
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Колкото до ръководителите, в извадката са обхванати всички нива - 44,00% или 474 от анкетираните (55
жени и 419 мъже) работят на стратегическо ниво, 47,00% или 506 от анкетираните (87 жени и 419 мъже) са
на средно или координационно ниво и 9,00% от анкетираните (14 жени и 83 мъже) работят на оперативно
ниво - графика 5.
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II. Резултати от проучването

В определена последователност, в рамките на резултатите от проучването, паралелно ще бъдат изложени
данните получени от различните източници (въпросници). За да може по-лесно да се проследяват, са
използвани различни технически решения, така че данните от кадровите служби са изложени обичайно
(както в досегашния текст), докато резултатите от анкетата с жените полицаи, мъжете полицаи и ръководителите, са посочени в текста с по-широки полета.

1. Набиране и приемане на жени в полицейските служби
➜➜Стратегически достъп за приемане на жените в полицията11
Едно от ключовите предположения за планираното и контролирано интегриране на жените в полицейските служби е съществуването на стратегически достъп, когато става дума за тяхното приемане на работа.
На службите за управляване на човешките ресурси е поставен въпроса, дали в националните полиции
съществува такъв достъп, върху който той се базира в случай, че съществуват установени квоти за приемане на жените на работа, дали съществуват годишни цели, които са установени за приемането на определен /и какъв/ брой жени и мъже и най-накрая, дали е определен период от време до който трябва да се
достигне определен /и кой/ процент жени в полицейските служби.
Босна и Херцеговина - Република Сръбска13 е отговорила е, че в тяхното министерство на вътрешните
работи, когато става дума за прием на жени, не е определена квота, нито срок до който трябва тя да се достигне. Същевременно, при приемането във Висшата школа на вътрешните работи, една четвърт трябва да
бъдат девойки не по-възрастни от 21 години.
Веднъж в годината, в Република България министърът на вътрешните работи издава Заповед и Наредба за
приемане на курсисти в Академията на Министерството на вътрешните работи, с която се установява броя
за обучение и квотата за приемане на мъже и жени в специалностите. Общият брой за обучаване е установен въз основа на необходимостта на Министерството на вътрешните работи и анализа на човешките
ресурси. Определя се квотата за приемане на жените в различните специалности - 20% за получаване на
образователно-квалификационна степен „бакалавър”.
В Република Хърватия, съгласно Закона за държавните служители (”Народне новине” № 92/05, 107/07 и
27/08), приемането на работа се извършва въз основа на план за приемане, който всяка година едновременно с предварителното съгласие на Министерството на финансите, приема Министерството на административното управление. В посоченият план не са установени специално квотите за приемане на жени
в полицията. Обаче, при разписването на официален открит конкурс и вътрешните обяви за приемане
на служба, в тях обезателно се посочва, че на конкурса, съответно на вътрешната обява могат да се явят
11 Под стратегически достъп се подразбира не само приемането на жени в полицейската служба, а и достъп до всички нива на ръководство,
съобразно установените критерии и процедури.
1. Набиране и приемане на жени в полицейските служби
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лица от двата пола. Посоченото се основава на член 13 от Закона за равноправието на половете (”Народне
новине” № 82/08).
В Македония, Министерството на вътрешните работи има стратегическа норма в Закона за полицията, с
която е установено, че трябва да се зачита принципа на половото равноправие при приемането на работа.
Според обяснението на службата за управляване на човешките ресурси, процедурата за приемане в полицията подразбира зачитане принципа на половото равноправие, както е определено от закона, така че не
съществува предварително установена квота.
В Република Сърбия при разписването на досегашните два конкурса за приемане на курсисти в Центъра
за основно полицейско обучение, беше подчертано, че ще бъдат приети 25% девойки. Същият процент
се приема и в Криминалистично-полицейската академия, за следване, което се финансира от държавния
бюджет. При самофинансиращото следване не съществуват квоти, приемането се извършва изключително
според ранг-листата.
Останалите полицейски служби не са отговорили на този въпрос.

Препоръки:
1. 		

Като се имат предвид доставените данни, които посочват не еднаквия и не систематичен
достъп за набиране на жени в полицейските служби, необходимо е чрез Мрежата да се подкрепи развитието на стратегическите документи, с които по систематичен и общ начин ще
се пристъпва към въпросите за набиране и приемане на жени в полицейските служби. Също
така, Мрежата може да помогне при осмислянето на националните стратегии в тази област,
както и в обучението за стратегическото планиране и изработване на стратегическите документи. Размяната на най-добрите практики в този област с организациите и държавите
както в Европейския съюз, така и в региона, както и ангажирането на местните експерти по
въпросите за половото равноправие при изработване на стратегическите документи, също
така може да бъде една от задачите на Мрежата.

➜➜Начало на ангажирането на жените в оперативните дейности
и тяхното масово приемане в полицията.
В Министерството на БиХ - Република Сръбска, жените работят на оперативни полицейски длъжности от
самото му основаване, а с масовото им приемане започва през 1999 г. с основаването на Полицейската
академия. В Черна гора, в началото на седемдесетте години на ХХ век жените започват да работят на оперативни полицейски длъжности, когато започва и масовото приемане на жени в полицейските служби. В
Македония първият курс за приемане на жени в полицията е през 1992 г.
В Сърбия, без да се взима под внимание периода между двете световни войни, започвайки от 1944 г.,
жените работят като транспортни полицаи, което значи в униформа и с пълномощия. Освен частичното им
присъствие в другите служби, от 1976 г. е подновено тяхното приемане в транспортната полиция, а в началото на деветдесетте известен брой са приети на работа в Дежурния оперативен център на СВР-Белград.
През половината на деветдесетте започва приемането им в крайграничната полиция, като това са предимно жени със завършена Висша школа на вътрешните работи в Земун, която от самото й основаване
през 1972 г. приема и девойки. С масовото приемане на жени в полицията се започва на границата между
двете столетия, от 2002 г., с организирането на висши курсове за полицаи, чиито курсисти бяха изключително жени.
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➜➜Мерки за подкрепа на жените за работа в полицейските служби
и начини на информиране за характеристиките на полицейските
дейности
На службите за управление на човешките ресурси е поставен и въпроса дали се използват някакви специални мерки с цел предоставяне на подкрепа на жените за работа в полицейските служби и също така, по
кой начин кандидатките се информират за бъдещата работа. В основата на тези въпроси беше намерението
да се установи дали съществува последователност в дейностите, които министерствата провеждат за да
привлекат, приемат и задържат жените в своите редици.
В министерствата на БиХ - Република Сръбска, Черна гора, Македония и Сърбия от чиито служби за човешките ресурси получихме отговор по този въпрос, не се провеждат специални мерки за подкрепа на жените
за работа в полицейските служби, тъй като, както казват и без такива мерки съществува много голям интерес при обявяване на конкурс за работа в полицията.
За изискванията, спецификата, опасностите и останалите характеристики при извършване на полицейските дейности, кандидатите/кандидатките за основното полицейско обучение в БиХ-Република Сръбска
се информират чрез средствата за масова информация и Интернет (www.education.muprs.org), в Черна гора
чрез web сайта, обявения конкурс и разговори, а в Сърбия чрез самото съдържание на конкурса в който се
определят условията за приемане, както и чрез web сайта на МВР /съответно на Центъра за основно полицейско обучение www.copo.edu.rs), трибуни, местни радиостанции, брошури, телевизия и при провеждане
на самата процедура за подбор, на интервюто в което участвуват и полицаи ментори/подбрани полицейски служители от полицейските управления/.
По същият начин се информират и кандидатите/кандидатките за директно приемане в полицейските
служби (без предварително полицейско обучение), като основното информиране за Черна гора се
получава чрез електронните медии, докато при останалите държави, то се премества към разговора с
кандидата.
В България, голям брой от кандидатите получават предварителни познания за спецификата и рисковете на
професията от близки хора, чрез Интернет сайтовете, от други работещи в МВР, от тези които са преминали
военна служба в МВР, въз основа на участието в младежки противопожарни отряди „Млади пожарникари”
или „Млади приятели на полицията” или чрез медиите. Независимо от това, при първия контакт с кандидатите, Службата за човешки ресурси ги запознава с изискванията, особеностите и спецификата на конкретните длъжности за които кандидатстват.
Съгласно Закона за държавните служители и Разпоредбата за обявяване и провеждане на конкурси и
вътрешни обяви за държавна служба (”Народне новине” № 8/06 и 8/07), при разписването на конкурси и
вътрешните обяви за работа в Хърватия, на web страницата на МВР, между другото се посочва описанието на работата и данните за заплатата на съответното работно място което се попълва. В самия текст за
конкурса и интерната обява са посочени условията, които трябва да изпълняват кандидатите за дадено
работно място, съответно разпределянето на конкретно работно място.
В рамките на направената анкета на въпроса от кои източници най-често са се информирали за спецификата, изискванията, рисковете и останалите характеристики на бъдещата работа, в повечето държави на
първо място жените посочват неофициални източници - познати и членове на семейството (общо 51%), и
едва след това са източници от министерството (28%), средствата за обществено информиране (16%) и т.н.,
докато една част от тях„признават”, че не са били информирани (4%) - графика 8. Неформалните източници
са най-влиятелни в Албания (познатите участвуват с 87,5%), а най-малко влиятелни са в БиХ-Федерация12,
(познати и семейството - общо 25,0%), докато най-голям процент на официалните източници на министерството се появява в БиХ-Република Сръбска (43,9%/) - графика 9.
12 От сега нататък БиХ - Федерация.
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Графика 8: Източници на информиране за работа за жени в полицията
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Графика 9: Източници на информиране за работа за жени в полицията (по държави)
Тези данни са подкрепени със следното: в различните държави, процента на напълно информирани кандидатки, които са кандидатствали за приемане в полицейските служби варира от 31,8% в Хърватия, до 60% в
Черна гора и 60,4% в Македония - графика 10.
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Графика 10: Степен на информираност на жените за полицейската работа
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➜➜Мотивите за определяне на жените за полицейска професия
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В непосредствена връзка с по-горните въпроси са и мотивите, съответно причините, поради които жените
20
вземат решение да кандидатстват за работа в полицията. От дългия списък на предложените отговори,
анкетираните предимно са избрали няколко от обичайните, тези които малко или много се споменават
10
и в други подобни проучвания в света. Става дума за следните причини: алтруистки подбуди, съответно
възможността да се помага на другите (на първо място в БиХ - Федерация, Македония, Черна гора и
0
България, аАлбания
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самото
съдържание
на работата
гора
Македония
Сърбия
Хърватия
и нейната характеристика, като например интересната работа (на първо място Хърватия, Сърбия и БиХ
- Република Сръбска, а на второ в БиХ-Федерация, Македония и България) - или динамичността на работата (на второ място в България) и сигурното работно място (на второ място в Хърватия, Сърбия и
БиХ - Република Сръбска, на трето в БиХ - Федерация) и т.н. В Албания на първо място е интересната
работа заедно с уважението, което има полицията, докато второ място си разделят влиянието на
семейството и желанието за доказване на собствените способности - графика 11.
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Графика 11: Мотиви за включване в полицейските служби (с ранг)
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40 специално жените ще се стимулират да се явяват за полицейски длъжности, но и чувствителността на широката общественост да приеме жените в тази,
за тях нетрадиционна професия.
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➜➜Представителност на жените в министерствата на вътрешните работи
В Министерството на вътрешните работи на БиХ - Федерация, през юни 2009 година отношението на общия
брой полицаи с определен чин е било: 22,2% полицаи, 14,91% старши полицаи, 1,28% старши сержанти,
1,51% младши инспектори, 20,93% инспектори, 3,2% висши инспектори и 8,7% самостоятелни инспектори.
В БиХ - Република Сръбска, застъпеността на жените по отношение на общия брой работещи представлява
21%, жени в униформената полиция по отношение на общия брой работещи в униформената полиция е
3,5% (според данните на Управлението за полицейско образование - 22%, предпоставяме, между курсистите за обучение), докато процента на жените с пълномощия (също така по отношение на общия брой
работещи с пълномощия) представлява 6% (според данните на Управлението за полицейско образование
отново е 22%).
В МВР на Черна гора има 12,5% жени по отношение на общия брой работещи, с униформа са 7% и с пълномощия 10%. В Македония, между общо работещите, жените са 14,83%, между униформените са 6,12% и
жените с пълномощия са 47,08%.
В Сърбия, според данните от ноември 2009 година, застъпеността на жените представлява 20,64% (по отношение на общия брой), 7,49% са със статус на униформено упълномощено служебно лице и 19,95% са със
статус на упълномощено служебно лице.
В Министерството на вътрешните работи на Хърватия работещитне жени са 28,65% по отношение на
общия брой на работещите. Не разполагаме с данни колко процента са с униформа. По отношение на
общия брой на работещите полицейски служители - 13,5% са полицейски служителки.

➜➜Представителност на жените на ръководни позиции
в министерствата на вътрешните работи
В министерствата, които доставиха данни, присъствието на жените на ръководещи позиции се измерва с
много ниски проценти или дори в числа, които просто казано не могат да се покажат в проценти.
Така, например в БиХ - Република Сръбска на стратегическо ръководещо равнище жените са 1,47%, на
средно (координационно) общо са 11 и на оперативно ниво са 13.
В Черна гора, на стратегическо ръководно ниво жените са 1,00%, на средно (координационно) 1,00%, а на
оперативно ръководно ниво са 21,00%.
В Хърватия, на ръководещи позиции със стратегическо ниво (началнички в ПУ, шефки на управления в
седалището на МВР, началнички на сектори в седалищета на МВР) 12,5% са жени, на средно - координационно ниво (началнички на отдели) - 10,5% и на оперативно ниво (водещи отдели до шефки на смени)
- 13,85%.
В Македония жените по отношение на общия брой работещи на стратегическо ниво са 3,95%, на средно 0,70% и на оперативно - 0,14% са жени.
В МВР на Сърбия, през ноември 2009 година, представителността на жените на ръководещи позиции със
стратегическо ниво е било 12,66%, а 8,59% със средно. Не разполагаме с актуални данни за оперативното
ниво (през декември 2006 година процента е бил 27,88%).
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➜➜Жените в специалните (специфични) единици
В специалните единици на БиХ - Република Сръбска няма нито една жена. В Специалната и Специфична
единици на МВР на Черна гора те общо са десет. Също така ги има и в Единицата за специални задачи,
Интервентната единица, Единицата за външна физическа охрана и Единицата за безопасност на пътя в
Министерството на вътрешните работи в Македония. Жени има във всички специални единици на МВР на
Сърбия.
В специалната полиция на МВР на Хърватия няма работещи жени, като в интервентната полиция работят
62 жени (4,5%).

➜➜Достъпът на жените до отделните служби в полицията
Всички министерства, които са дали отговор на посочения въпрос (БиХ - Република Сръбска, Черна гора,
Македония и Сърбия) съобщават, че всички служби са достъпни за жените, както и за мъжете.

➜➜Достъпът на жените до специализираното обучение
и отделните служби в полицията
На въпроса дали специализираното обучение е еднакво достъпно за всички полицейски служители, без
да се взима под внимание мястото им в йерархията, мъжете значително по-често отговарят положително
(полицаи 67,24% и ръководители 70,14%) по отношение на жените (полицайки 38,52% и ръководителки
56,13%). В противовес на това, че мъжете имат предимство при специализираното обучение мислят
14,03% от мъжете полицаи и 15,84% от ръководителите мъже. Същото мнение имат два пъти повече жени
- 30,90% изпълнителки и 29,03% ръководителки. Много малко, почти нищожен процент от анкетираните
смятат, че при набирането на жени за специализирано обучение на тях им се дава предимство (движи се от
0,32 до 2,14%) - графика 12.
Мъжете в по-благоприятна светлина разглеждат и достъпа до отделните служби в полицията. Между
изпълнителите, мъжете в 55,02% от случаите (противоположно на 32,68% от жените) смятат, че всички
служби са еднакво отворени и за жените и за мъжете, докато 20,37% от мъжете обратно на 35,06% от
жените, са изразили несигурност по отношение на поставения въпрос. При ръководителите, като се има
предвид пола, противопоставеността е също така подчертана: 45,48% от мъжете и 27,74% от жените смятат, че достъпността до отделни служби е еднаква за всички, а че това не е така мислят 42,58% от жените и
29,54% от мъжете (графика 13).
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Графика 13: Равен ли е достъпа до отделните служби в полицията за мъжете и жените?
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ски полицейски агенции14, само 8,1% от всички позиции принадлежат на жените, а на цветнокожите жени
едва 1,2%. В течение на десет години ръстта на представянето на жените в големите полицейски агенции
се е увеличило с по-малко от 4%. Рамковата статистика от 2001 г. показва, че и без това бавно, процентното
увеличение на броя на жените в големите полицейски агенции е спряло или дори е започнало да намалява.
Процентът на жените в големите полицейски агенции е бил 14,3% през 1999 г., 13,9% през 2000 г. и 12,7%
през 2001 г. Поражаващата тенденция е предимно концентрирана в градските държавни агенции и повдига въпроса, дали жените някога ще достигнат еднакъв процент като мъжете в полицейските професии.
В големите полицейски агенции, жените под клетва от 2001 година държат 7,3% от върховните командни
позиции, 9,6% от позициите на инспекторите и 13,5% от неоперативните функции. Цветнокожите жени„под
клетва” държат 1,6% от върховните командни позиции, 3,1% от инспекторите и 5,3% от неоперативните
позиции. Повече от половината (55,9%) от големите полицейски агенции, които са анкетирани не са заявили нито една жена на върховна камандна позиция, а по-голямата част (87,9%) не са заявили нито една
жена на най-висшите си позиции. В малките селски агенци, жените под клетва държат само 3,4% от всички
върховни командни позиции, 4,6% от всички позиции на инспекторите и 9,7% от позициите във всички
оперативни линии. Цветнокожите жени представляват по-малко от 1% от върховните командни позиции
(0,3%) и позициите на инспекторите (0,4%) и само 1,5% от всички позиции в оперативните линии. Малките и
селски агенции в 97,4% от случаите нямат жени на върховни командни позиции, а само една от 235 агенции
има цветнокожа жена на най-висше равнище. Това е ясен знак, че жените продължават да бъдат масово
изключвани от важните полицейски позиции (policy-making). Държавните агенции (поне със 100 работещи
под клетва) следят градските и окръжни агенции за маргинализирането на жените при приемането на
работа и тяхното промовиране, заявявайки едва 5,9% жени под клетва, което е значително по-малко отколкото процента заявен от страна на градските агенции (14,2%) и окръжните агенции (13,9%).
Едно от възможните обяснения за стагнацията и дори за намаляване броя на жените в отделенията под
клетва е намаляването броя на одобряващите декрети, които нареждат приемането и/или промовирането
на жените и/или на малцинствата. Между анкетираните агенции, осем одобряващи декрети са изтекли през
периода от 1999 до 2002 година, само два са приложени (реализирани) от 1995 година, а общо шест декрета
са били приложени през цялото десетилетие. Без наложените декрети, за да се изкорени дискриминационното приемане на работа, което практикуват полицейските агенции, дори маргиналните постижения, които
жените са осъшествили в полицията, нямаше да бъде възможно.
В Канада, жените през 1989 г. са представлявали 40,8% от работната сила. През 1992 г. 7,5% са били
жените полицайки (ръстта е 4,0% от 1985 г.). Жените полицайки са концентрирани в най-ниските нива в
полициите, малцинствата са в средните нива на инспекторите и не са присъствуващи в командния състав.
Пренебрегвани през последните 20 години, като постоянно работещи, жените продължават да са на позиции различни от мъжете, най-много присъствуват в транспорта и патрулите, а много малко в криминалистичните следствия и управата15
Във Великобритания, жените от 1961 г. са били 30% от работната сила, а 1990 година 47%. През 1993 г.
те са представлявали 10% от полицейските отдели. При изпълнение на полицейските дейности, жените в
Белгия извършват същите дейности както и мъжете. Преди реформите, в жандармерията жените са били
по-малко от 10%, а след реформите в полицията те са около 25% .16
В Естонската полиция през 2003 година има 3 567 полицаи, от които 1 028 са жени, което представлява
приблизително 29% от общия брой на полицаите. През февруари на 2006 година общият им брой е 3 373,
а на жените 1 129 (33,5%). И така, докато броят на полицаите намалява от година на година, процентът на
жените полицаи расте. 17
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15
16
17

Малки и селски полицейски агенции са тези които са в региони с население по-малко от 50 000 жители и по-малко от 100 души персонал
Статистически данни за жените в правоприлгането, http://www.associatedcontent.com/17.11.2006.
Spahić.T.: Полицейска служба в Европа – прилики и разлики, 2005.
Resetnikova,A.: Жените в полицията - трансформация на естонската полиция, www.pipss.org (22.2.2008).
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В края на 2001 година, броят на жените полицаи в Унгария е два пъти по-голям отколкото седем години
по-рано и представлява 15,85%. Това е особенно важно като се има предвид изключването на многобройните задачи от полицейските правомощия (издаването на лични карти, транспортни разрешителни,
охранителните въпроси) в рамките на програмите за модернизиране на правителствения изпълнителен
орган. Между полицейските офицери, една четвърт са жени (24,1%) , а като важно постижение може да
се смята и достъпа до всички работни места и положението на жените, макар че, например много малък
брой от тях успяват да покрият високите критерии за приемане в специалните части. Жените заемат около
15% от водещите позиции през 2001 година, докато през 1994 г. те са били 6%. Това съотношение отговаря
на общия брой работещи жени. Обаче, на висше ръководно ниво едва може да се срещне по някоя жена.
Някои решения са взети с цел прекратяване на флуктуацията вътре в полицията, като например съгласуването размера на заплатите с икономическата обстановка и развитието на системата за жилищна подкрепа,
очакваното увеличаване броя на заинтересованите между младите за тази професия, съответно намаляването броя на тези, които напускат службата. Както отбелязано, това в известна степен може да намали
шансовете на жените да намерят работа в службата. В подкрепа на това предположение, може да се посочи
присъствието на жените в полицейската служба в Будапеща (около 40%) по отношение на 7,5% на жените
полицайки в окръга Боршод, който е сполетян от безработица18.
Подобна тенденция се забелязва например и в Германия. Почти половината от полицейските курсисти
са жени, а има и такива примери като например Кьолн, където процента на жените полицайки е почти
40,0%. 1994 година , в Италия 8,5% са жените полицайки, в Норвегия те са 7,5%, в Холандия са 12,2%,
в Швеция са 11,1%, във Финландия са 5%, в Ирландия са 3,9%.19 През 2006 година средният процент
на жените полицайки в европейските държави е 10%, с изключение на Швеция, Норвегия, Холандия и
Велокибритания, чийто среден процент е 18%.20
В Полша, според данните от октомври 200621 година, жените представляват 20,4% от общия брой на
работещите полицаи. В цивилните служби те са 64,03%, а на оперативните функции в службите (т.н. sworn
officers/ 11,03%. Самата униформа не означава задължително и оперативна функция, така че има униформени жени, които работят като помощен кадър.
В Словения, през ноември на 2006 година общият брой на работещите в полицията е 9 460 (77,5% мъже
и 22,5% жени), от които 7 929 полицаи - 88,1% са мъже и 11,9% са жени. Остатъкът от 1 531 работещи
представляват административен и технически персонал, между които 77,5% са жени и 22,5% са мъже. На
най-висше национално ниво в Общото полицейско управление, което има 10 вътрешни организационни
единици, 1198 са полицаи, от които 84,1% са мъже и 15,9% са жени. На регионално ниво (11 полицейски
управления) мъжете са 90,7% и жените 9,3%, а на местно ниво 88,4% мъже и 11,6% са жени. 22

18 Sárkeszi, I.: Жените в света на бизнеса на мъжете - жените в полицията, no. 3, year 1, pg. 4-7.
19 Пак там
20 Rogić, I.: Жената полицейски служител в Република Сръбска – юридически и статистически показатели.Регионална конференция за
ревнство между половете, Баня Лука, Banja 21 и 22.12.2006 г.
21 Данните са получени от началото на ноември 2006 г. (предоставени от автора на проекта “Жените в Полиция”, разработен в рамките на
изследователската дейност на полицейски колеж в Земун, Сърбия), чрез имейли от Walentyne Trzcinske (от Висше училище полиция
Szczytno) , участник на 10-ия семинар по кариерно развитие, организирана от Европейската мрежа на жените служители на полицията, от
14 септември до 19 2002 в Полша.
22 Begović.M., Martinec,M.: Жената полицай, Регионална конференция за равнопоставеност на половете, Баня Лука, 21. и 22,12,2006.
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2. Въпросът с подбора
➜➜Критериите за подбор на кандидати за полицейско обучение и работно
място
Изходното становище подразбира, че критериите за подбора на кандидати за полицейско обучение и
работно място трябва да се базира на анализа на работните места, което се извършва използвайки научната методология и установените изисквания и условия за извършване на определени дейности и работни
задачи. Имайки предвид, че полицейските дейности изискват сложен спектър от способности и качества, в
които съвсем сигурно могат да се познаят и типично (или стереотипно) „мъжки”, съответно „женски” особености, никой от кандидатите не трябва да бъде предварително отсят поради това, че принадлежи към единия или другия пол. Обратно, ще дойдем до изява на индивидуалните разлики между кандидатите, така че
на определени работни места трябва да бъдат приети кандидати, които изпълняват установени критерии,
без да се взима под внимание техния пол.
Според данните получени от анкетираните служби за управление на човешките ресурси, състоянието е
следното:
В БиХ - Република Сръбска, общите условия за подбор за полицейско обучение и работно място не се различават, но съществуват различни специални условия. В Черна гора, също така едновремено с общите
условия, които са идентични с условията за приемане в службата, заедно с Правилника за подбор и набране на кандидатите за основно полицейско образование в Полицейската академия, са отредени и специални условия.
Изискванията, последователността и условията за работа в Министерството на вътрешните работи в
България са регулирани със Закона за Министерството на вътрешните работи и Разпоредбата с рег. № І
з-1009/04.07.2006 г. за условията и реда за приемане на държавна служба в МВР. В ЗМВР са определени
общите условия, а съгласно с горепосочената разпоредба, при обявяване на конкурс в зависимост от
длъжността могат да се установят и други специфични изисквания във връзка с възрастта, образованието, психофизическата готовност и професионалната подготвеност. Различните критерии за приемане на
кандидатите за служба в МВР се прилагат при физическата подготовка и са поделени по дейности спрямо
основните структури на МВР, за категории„Г” и„Е”, също така и по отношение на разликата в пола.
В Македония, критериите за работа въз основа на полицейското обучение се определят в рамките на осъществената селективната процедура установена с подзаконови актове към Проектозакона за вътрешните
работи и се прилат при тестирането в писмен вид, интервютата, медицинското тестиране и проверката на
физическите способности. Преди подписването на договора за ангажиране, кандидатите за полицейски
служители трябва да имат сертификат за завършено основно полицейско обучение, а въз основа на показаните резултати се формира ранг листа. Няма специални критерии, основното условие е кандидатът да
бъде в определена ранг листа.
В Сърбия критериите за приемане са установени със Закона за полицията (предвидени са общи и специални условия), а за приемане в Центъра за основно полицейско обучение е разработен Правилник за критериите за подбор на кандидатите за курсисти за специализирано обучение.

➜➜Критериите за подбор за приемане на работа на жените и мъжете
Критериите за подбор на жените и мъжете в една част са общи, а в друга част се различава. В БиХ Република Сръбска физическите проверки са различни за жените и мъжете. В Черна гора, също така тази
част от критериите, които се отнасят до физическата готовност, когато става въпрос за жените, съществува

28

известна разлика, която както казват е съгласувана с европейските стандарти. В Македония критериите за
работа въз основа на полицейското обучение се различават според медицинските изследвания и проверката на физическите способности, а в Сърбия за приемане в Центъра за основно полицейско обучение има
разлика при проверката на базовата моторика (пет упражнения: скок на дължина, лицеви опори, вдигане
на тежест за 30 сек., слалом с три топки, Куперов тест) и проверка на морфологичния статус.

➜➜Съществуване на анализи (вътрешни или външни)
мери за набиране на кандидати.
Анализът на мерките за набиране на кандидати не се върши в БиХ - Република Сръбска и Македония,
докато в Черна гора и Сърбия се провежда вътрешно.
При това, освен подразбиращото се висше образование (напр. за психолози и други подобни специалности) няма сигурни данни, че членовете на комисиите (телата), които се занимават с набирането на кандидатите са преминали обучение за половото равноправие.

➜➜Знания и умения необходими за извършване на полицейска дейност
и оценяването им в процеса на подбора, съответно при набирането на
кандидатите
На службите задължени за управляване на човешките ресурси и полицейските академии, съответно на
центровете за обучение, е предложен списък с определени знания и умения между които е трябвало да се
изберат тези, които изказват истинското естество на полицейската дейност и тези които се оценяват в процеса на подбора, т.е. за набирането (с възможност да се допише липсващото), с което всъщност се проверява съответствието на изискванията за работа и зачитането на тези изисквания при подбора на кадрите.
Предложената листа е съдържала следните умения: комуникация с различни членове на общността, физическа издържливост, съзнание за важността на културните различия, способност да се организира и реализира сътрудничеството с различните групи в общността, аналитичност, способност за посредничество в
споровете, способност да се развиват и определят приоритетите при решаване на ежедневните проблеми
с престъпността и общността, способност за определяне на приоритетите, способност да се спре насилието, способност да се прояви емпатия, способност за справяне със стресови ситуации, творческо размисляне и т.н.
Управата за юридически и кадрови дейности в МВР на БиХ- Република Сръбска съобщава, че условията за
извършване на полицейски дейности са предвидени с Правилника за вътрешната организация и систематизация на работните места в това министерство, с Правилника за дейностите за подбора и подбирането
на кандидатите за записване във Висшата школа на вътрешинте работи и с Правилника за селекция и избиране на кандидати-курсисти в Полицейската академия, като се подчертава, че предложената листа, физическата издържливост и творческото мислене се оценяват, без коментар, който указва дали те наистина
показват естеството на полицейската работа. Управлението за полицейско образование в БиХ - Република
Сръбска от положителната листа (за двата критерия) елиминира само физическата издържливост и способност за справяне със стресовите ситуации.
Кадровата служба на МВР на Черна гора завърши комплектния списък за знанията и уменията, при това по
двата критериума.
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В правилника за вътрешния ред за всяко работно място в МВР на Хърватия са установени условия, които
трябва да задоволяват лицата разпределени на това работно място, както и описанието на дейностните,
които се извършват на конкретно работно място.
В Македония значително e по-дълъг списъка на знанията и уменията, които рефлектират в естеството на
полицейските дейности (изоставени са само способностите за показване на емпатия и творческо мислене)
по отношение на списъка на оценяваните знания и умение (а оставени са само две: комуникация с различни членове на общността и физическа издържливост).
В Сърбия се смятат за важни, но и оценявани са почти всички умения от предложения списък, освен аналитичността, за която се смята, че не е адекватно оценена, както и способностите за подреждане на приоритетите, които не съществуват в нито един от критериите.

➜➜Обективност на процедурата
Министерствата на БиХ - Република Сръбска, Черна гора и Сърбия (Когато става дума за приемане в
Центъра за основно полицейско обучение) потвърждават обективността на селективната процедурата,
докато МВР на Македония съобщават, че не съществуват определени критерии, които могат да определят
обективността на селективната процедура, но че с подзаконовите актове ще бъде приспособена към процедурата и начина на работа на Комисията за извършване на селекция на кандидатите за полицейски служители и ще бъде съгласувана с Проектопредложението на Закона за вътрешните работи. Обективността
ще бъде осигурена чрез състезателната фаза на селекцията и правенето на ранг листата от страна на
Комиснията.
В съгласие със закона за Министерството на вътрешните работи от 01.05.2006 г. (”Държавен вестник” № 17
от 2006 г.), постъпване на държавна служба в България се основава на няколко принципа: прозрачност,
общественост, конкурсна основа, забрана на дискриминацията, еднакви възможности и др. По този начин
се предлага възможност за„еднакъв старт” на кандидатите и обективност чрез информиране за професионалните качества, опит и квалификации.

Препоръки:
4. 		
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Няма съмнение значението на селекцията за качеството и ефикасността при извършване на
полицейските дейности. Имайки предвид съществуването на различни пректики в Региона,
но и известна недоизказаност на службите за човешки ресурси, когато става въпрос за селекцията, както и препоръка № 16 от този доклад, която подчертава необходимостта от размяна на опит в областта на критериите при вършене на селекцията, сигурно е че тази тема
ще бъде една от важните за бъдещата работа на Мрежата. В този смисъл нейните бъдещи
дейности трябва да се насочват по посока на анализиране на съществуващите практики за
селекция на кандидатите за полицейски дейности, с което може да се допринесе за тяхното
развитие, както и за постигане на пълна (или възможно най-голяма) обективност на процедурата и осъществяване на принципа за еднаквите възможности.

3. Въпросът с образованието и обучението
➜➜Системата на образование и обучение за нуждите на полицията
На това място е необходима „предварителна” забележка. Оправдано, именно този сегмент може да се
упрекне за голямата обширност и известна разчлененост на информацията. Обаче, известно е, че министерствата, които са участвували в проучването най-открито и най-радушно са давали информация тъкмо
за своите системи на образование и обучение. Вярвайки, че и самата готовност да се говори без забрана за
една такава важна дейност е много добър показател, който трябва да се използва (да се види препоръка №
10), всички доставени данни са дадени изцяло, без съкращения.
Основното обучение в Албания се провежда чрез Основната школа за полицаи, при това по пътя на: (1)
Основен курс (от 11 седмици) -„За общите патраули” за служещи полицаи. Става дума за програма на обучение, през която преминават полицаите от основното ниво, които вече работят. Това обучение се завършва
до края на 2011 година. Основното ниво (от 22 седмици) за „Общите патраули” за служители, които работят
вече в полицията. При двата посочени курса, обучението не се различава за курсистите от двата пола - обучението е еднакво и за мъжете и за жените.
За образователните нужди на полицейските служители в БиХ-Федерация, като организационна единица на
ФМВР е сформирана Полицейска академия със седалище в Сараево. Член № 45 от Закона за вътрешните
работи на БиХ-Федерация, са дадени правомощията, съответно дейностите и задачите на Полицейската
академия. Академията извършва редовно обучение - обучение на кадети за нуждите на ФМВР, на КМВР,
Полицията на Бръчко-Дистрикт, а може да обучава кадети и за други полицейски агенции.
Полицейската академия на ФМВР е сформирана през 1998 година, и до 2009 година е обучила 14 курса с
чин полицай и 5 курса с чин младши инспектор. Едновременно с това, е обучен и един курс за нуждите на
Агенцията за разследване и защита (SIPA), и един курс за нуждите на ИНТЕРПОЛ с чин младши инспектор. В
момента се обучават 15-и по ред курс с чин полицай.
До 2009 година, в Полицейската академия в рамките на основното обучение са подготвени 407 жени с чин
полицй и 79 жени с чин младши инспектор. Много23 жени (полицаи, младши инспектори) всяка година преминават през някакъв вид специализирано обучение.
Теоретичната част на основното обучение се провежда в Полицейската академия (лекции, практични
упражнения, ситуационно обучение, боравене с огнестрелно оръжие и изпълняване на задачи с бойни
муниции). Учебните планове и програми за чин полицай и чин младши инспектор се различават в теоретичната си част и са приспособени към нивото на образование.
Основното обучение за чин полицай продължава дванайсет месеца (седем месеца теория в Полицейската
академия, четири месеца практика в полицейските агенции за чиито нужди се и обучават кадетите и един
месец теория, както и държавен изпит и дипломна работа). Едновремено с останалите условия, за чин
полицай условието е кандидатът да има завършено средно образование (четвърта степен).
Основното обучение за чин младши инспектор продължава шест месеца (четири месеца теория в
Полицейската академия, два месеца практика в полицейската агенция за чиито нужди се и обучават кадети,
както и държавен изпит и дипломна работ). За този чин условието е полувисше или висше образование.
Образованието се извършва съгласно с образователните планове и програми съставени от страна на преподавателите в Полицейската академия, подписани и заверени от министъра на ФМВР. Образователните
планове и програмите са съгласувани с образователните планове и програми на Полицейската академия
на БиХ - Република Сръбска и Центъра за обучение на кадети за Граничната полиция в БиХ - Федерация.
23 Информацията за точния брой не е достъпна
3. Въпросът с образованието и обучението
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Системата за основно обучение е еднаква за мъжете и жените, съответно те се обучават по един и същ
образователен план и програма. Единствената разлика е в това, че нормите за мъжете и жените по предметите за физическо образование и бойни техники се различават.
Специализираното обучение се провежда в Полицейската академеия за нуждите на полицейските служители от всички полицейски агенции (полицейските агенции са посочени в горната точка). Това обучение се
провежда се под патронажа на Полицейската академия (10-15 курса годишно), както и с участието на международните организации (съществува добро сътрудничество между Полицейската академия и международните организации и до този момент са реализирани многобройни курсове). За всеки специализиран
вид на обучение, който се провежда организирано от Полицейскатна академия съществува учебен план и
програма, която е подписана и заверена от страна на директора на Федералното управление на полицията.
Преподавателският колектив на Полицейската академия е способен да реализира голям брой от специализираните курсове, но за определени специалности се ангажират външни сътрудници (прокурори, лекари
специалисти, началници и инспектори от КМВР и ФУП). И специализираното обучение е общо за мъжете и
жените.
В БиХ - Република Сръбска образованието е идентично, както и обучението за работа в полицията за
мъжете и жените.
Образованието за работа в МВР на България е регулирано в раздел V. „Образование”, в Закона за
Министерството на вътрешните работи, в Глава трета от Правилника за прилагане на Закона за
Министерството на вътрешните работи и в Разпоредбата с рег. № І-1011/04.07.2006 г. за професионалното
обучение за работа в МВР. Образованието за работа в МВР се подвежда под формата на професионално
образование и професионално обучение.
Професионалното образование се провежда в Академията на МВР и в други високообразователни институции. Веднъж в годината, министърът на вътрешните работи издава Заповед и Разпоредба за записване
в Академията на МВР, с която се установява (определя) броя на бъдещите студенти за обучение и квотата
за мъжете и жените по специалностите. Общият брой за обучение се установява въз основа на нуждите
на Министерството на вътрешните работи и анализа на човешките ресурси. Професионалното образование е общо за мъжете и жените, включвайки дисциплината за противопожарна защита и обща физическа култура. Получаването на образователно-квалификационна и научна степен за висше образование в
Академията на МВР и в останалите висши учебни заведения е свързана със специфичните нужди на основните структури в МВР. Обучението става първо със сключване на договори, регулирането на срока на службата в МВР и с други правно-финасови въпроси, свързани с получаване на висша образователно-квалификационна степен.
Професионалното обучение се планира, организира и провежда в институциите за обучение и по
месторабота.
Професионалното обучение в институциите за обучение (с отсъстване от работа) се провежда в ЦСПП в градовете Варна и Казанлък при Академията на МВР. Веднъж в годината се разработват (от дирекция„Човешки
ресурси” към МВР, след направено запитване, в зависимост от конкретните нужди за обучение на работещите в службата) от страна на главния секретар на МВР каталог и график за този вид професионално обучение. Графикът е разработен за тримесечие с установено времетраене и брой на работещите, предвидени
за обучение. Професионалното обучение се осъществява чрез курсове за: първо професионално обучение; развитие на професионалната квалификация; професионална специализация; актуализация на професионалната квалификация. За всеки конкретен курс се изработва предложение от страна на Дирекция
„Човешки ресурси” при МВР, а главния секретар утвърждава и изпраща списъка с предложените служители
за специализирано обучение в образователните институции.
Професионалното обучение по месторабота (без откъсване от работа) се провежда за работещите според
видовете образование, съгласно с член 185 от Правилника за прилагане на Закона за Министерството на
вътрешните работи. Това са: специализирано обучение, физическо обучение и стрелба.
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Специализираното обучение се провежда въз основа на разработката от страна на „Човешки ресурси” и
от страна на началника на управлението за което става дума, с одобрен тематичен план за едногодишен
период, за конкретните часове които са веднъж в месечно, с установени определени дейности - лекции/
семинари и групови тренировки. Служителите, които имат богат професионалент опит се използват за преподаватели на такива семинари. Също така се канят преподаватели от други структурни управления на МВР
и специалисти по конкретните тематики.
Веднъж годишно се разработват и изпращат на областните управления на МВР „Методични наръчници за
провеждане на специализирано образование на работното място” за дейностите, които са включени в тематичните планове за специализираното образование на служителите.
Физическото обучение на работещите се върши организирано (общо и специализирано физическо обучение, туристически екскурзии и други видове спортове). Годишно, с нареждането на началника на управлението за което става дума, се определя организацията и реализацията на физическото обучение на служителите. Професионалното обучение на работещите е последователен целогодишен процес за придобиване на
професионална квалификация и нейната подкрепа, съгласно с разпоредбите на Закона за Министерството
на вътрешните работи и Разпоредба № І-1011/04.07.2006 г. за професионално обучение на работещите в
МВР.
Образованието за нуждите на полицията в Черна гора е общо и за жените и мъжете, и се извършва в
Полицейската академия, както и с изпращането на обучение в чужбина.
В Македония, обучението е в правомощията на Центъра за обучение, който е в рамките на Бюрото за обществена сигурност. Системата за обучение на работещите в полицията се състои от едногодишно основно обучение, което се осъществява в Тренинг центъра и от последователното обучение което, в зависимост от
характера, се осъществява в Тренинг центъра или в регионалните центрове за обучение, които са сместени
в секторите на вътрешните работи и регионалните центрове за гранични дейности. Обучението е общо и за
мъжете и за жените.
В МВР на Сърбия, за обучението отговаря Управлението за специализирано образование, квалификация,
усъвършенстване и наука, в чийто състав е и Центърът за основно полицейско обучение и Центърът за
специализирано обучение и усъвършенстване на полицията. Основното полицейско обучение е предназначено за курсистите, които се подбират измежду гражданското население, с цел придобиване на способности за работа като униформен полицейски служител с общи правомощия, за чиято реализация се изисква
средно специализирано образование според Правилника за вътрешната уредба, както и систематизацията
на работните места в Министерството на вътрешните работи. Основното полицейско обучение продължава общо 12 месеца. Една част се осъществява в Центъра за основно полицейско обучение (36 седмици),
а другата част, чрез практично обучение в полицейските управления (6 седмици). Учебните праграми имат
предметно-модулна структура и се реализират в три основни блока (общи теми за работата на полицията,
уменията на полицията и специализираните модули), заедно с прилагането на съвременни учебни методи:
групови дискусии, демонстрации, извършване на определени роли, проучване на случаи, симулации и др.
По време на обучението в полицейските управления, всеки курсист има свой ментор. Обучението е общо и
за жените и за мъжете.
Специализираното обучение се организира според трудовите нужди за полицейските служители, които
вече работят в службата. Постоянното обучение за полицейските служители се извършва съгласно с програмата, която всяка година одобрява министърът.
Съгласно съвременните изисквания и нужди на специалността, с Решението на Правителството на Сърбия
от 27 юли 2007 година, беше основана Криминалистично-полицейска академия като самостоятелно висше
учебно заведение за прилагане на академичните и специализирани учебни програми за всички нива, за
нуждите на полицейското образование, както и другите форми на специализирано обучение и усъвършенстване, които са от значение за криминалистично-полицейските и дейности свързани с безопасността.
Криминалистично-полицейската академия възникна от сливането на Висшата школа на вътрешните работи
3. Въпросът с образованието и обучението
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и Полицейската академия и представлява техен законен наследник и продължител. Въпреки, че тя организационно не принадлежи към Министерството на вътрешните работи на Сърбия, между двете съществува
несъмнена функционална връзка.

➜➜Обучение за ръководители.
Обучението за ръководители, като сегмент, който в значителна степен и по различни начини рефлектира
и в другите области на полицейската работа и живот, съвсем сигурно заслужава специално внимание. В
рамките на нашето проучване, в службите за управление на човешките ресурси се поставя въпрос дали в
техните министерства съществува обучение за ръководители, след това за какво равнище на ръководство
е насочено това обучение, кои са критериите за подбор на ръководителите, които ще бъдат обучавани и
дали такова обучение ще преминат кандидатите за определени ръководни места или вече поставените
ръководители.
Въпреки, че в нито един доклад не се казва изрично, че обучението за ръководителите е общо и за мъжете
и за жените, въз основа на общите данни правим заключение, че това е така.
Обучението на ръководителите в БиХ - Федерация досега няколко пъти е осъществявано с помощта на
международните организации. Полицейските агенции изпращат курсистите, които в зависимост от областта за която се обучават ще преминат през подобно обучение.
В БиХ - Република Сръбска съществува обучение за средния ръководен кадър, докато в Черна гора обучение се провежда с назначените ръководители на всички нива, както и за кандидатите за определени ръководни места.
В България, служителите, които са избрани чрез конкурс за ръководните позиции на които са поставени,
получават необходимото специализирано обучение.
В Македония обучението се реализира за ръководителите на оперативните нива (командирите на полицейски станции), на средните нива (началниците на отдели, шефовете на сектори) и на най-висшите нива.
В МВР на Сърбия, е приета концепцията за системата на обучение за ръководителите, с чиято реализация
все още не се е започнало. В завършваща фаза е изработването на програмата за обучение и образование
на ръководителите.

➜➜Обучението в областта на човешките права и половото равноправие
В Албания, в Плана и програмата на Основната полицейска школа съществуват някои предмети и лекции
в които се засяга областта на човешките права, както и въпроса с половото равноправие, по-конкретно:
човешките права (общо значение - 4 часа, половото равноправие - 3 часа, арестуване/задържане на
възрастни - 4 часа, арестуване/задържане на непълнолетни - 5 часа, решаване на недоразумения - 4 часа
и насилие в семейството - 12 часа).
Обучението в областта на човешките права в БиХ - Федерация се осъществява и от страна на Полицейската
академия, както и от страна на международните организации. В момента в БиХ - Федерация голямо
внимание се обръща на този вид обучение, за да могат да се обучат полицейските служители, които ще
бъдат приети на работа, по начин отговарящ на демократичните системи. В основното обучение, при
обучаването на кадетите, също така се обръща внимание на този вид обучение чрез включване на повече
учебни предмети (полицейски дейности, наказателно право, кримииналистика, педагогика).
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В БиХ - Република Сръбска и в Черна гора също така се осъществява подобен вид обучение, само че в Черна
гора обемът му зависи от заинтересоваността на кандидатите, а в България се провежда не само в АМВР, а и
по места - в областните дирекции на вътрешните работи.
В Министерството на вътрешните работи на Македония се организират няколко цикъла на обучение в
областта на човешките права. Организира се и обучение съгласно програмата срещу дискриминацията в
полицията.
За курсистите в основното полицейско обучение в МВР на Сърбия са предвидени лекции в областта на
човешките права, във връзка с Кодекса на полицейската етика и половото равноправие. Обучението се
осъществява в рамките на отделните предмети и модули. Обучения в областта на човешките права се
провеждат и в рамките на постоянното обучение на полицейските служители.

Препоръки
5.		

Анализът за необходимостта от образование в областта на човешките права, и специално за
половото равноправие трябва да бъде постоянна и систематична задача за всички полицейски образователни институции и служби. Също така, една от задачите на Мрежата трябва да
бъде формулирането на препоръките за минималния брой на часовете, но и за съдържанието на образователните програми, които са от особено голямо значение за чувствителността
на полицаите по въпросите на половото равноправие и човешките права.

➜➜Начинът на разпределяне на новоприетите полицаи/полицайки
в организационните единици
Полицейската агенция в БиХ - Федерация провежда цялостната дейност при набирането на кадетите (конкурс, проверка на здравословните и психофизически способности, писмен тест, устен тест, подбор на кандидатите). След извършения подбор, кадетите се обучават в Полицейската академия. Полицейската агенция за която се обучават кадетите е длъжна след приключване на основното им образование да ги приеме
на работа.
В МВР на Република Сръбска, новоприетите полицаи се разпореждат на работни места с решение на
министъра. В Черна гора, разпореждането се извършва съгласно техните предпочитания, когато нуждите и
организацията на работата позволяват това.
В Хърватия, новоприетите полицейски служители/ки се рпазпореждат в организационни единици според
нуждите на службата, като при това доколкото нуждите на службата позволяват, взимат се под внимание и
техните лични желания за разпределяне в определени организационни единици.
Новоприетите полицейски служители в Македония се приемат като стажанти в Бюрото за обществена безопасност, според нуждите и систематизацията на организационните единици в Бюрото, но и в зависимост
от резулатите, които са показали, както и въз основа на свободните места в организационните единици,
като същият критерий се прилага и след завършване на стажантския им стаж, при вземане на решение.
Курсистите в Центъра за основно полицейското обучение при МВР на Сърбия при завършването на специализираното им обучение биват разпределени, а в случай, че съществува възможност, могат да бъдат
разпределени и според проявените им лични желания.

3. Въпросът с образованието и обучението
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4. Въпросът с развитието на кариерата
➜➜Начин за въвеждането в работа на новоприетите полицаи/полицайки
Първото въвеждане в работата в МВР на БиХ - Федерация представлява практичната част от обучението на
работно място в полицейските агенции. Всяка полицейска агенция е длъжна да определи достатъчен брой
ментори, които ще се грижат за обучението на място, а с менторите се провежда и семинар в Полицейската
академия, където се запознават с правилата и задълженията по време на извършване на дейностите им
като ментори. И след приключване на обучението, когато бъдат приети на работа, кадетите се разпределят
заедно с по-възрастните си колеги, докато не станат достатъчно способни за самостоятелна работа.
БиХ - Република Сръбска, също така има институция ментор - това е непосредственият ръководител по
време на работата им като стажанти.
В МВР на България, при започване на работа, новоприетият служител се въвежда в работата. Това е процес,
който продължава от шест до дванайсет месеца, по време на който се придобиват знания, умения и навици
необходими за самостоятелно извършване на функционалните им задължения и специфичните им служебни задачи в тази работа. За преподаватели се избират служителите, с доказани професионални качества,
добра дисциплина и др. Издава се писмена заповед, в която се посочват: началникът, новоприетият служител, ръководителят който извършва контрола, времето за обучение на служителя и т.н. Наблюдаването се
провежда въз основа на определен план, който е подготвил ръководителят с посочените затова фази, събитията и т.н., в съответствие със специфичностите на работното им място. В МВР няма нормативни актове,
които да забраняват поставянето на жени на мястото на ръководител/шеф.
Обучаването на полицаите - стажанти в Черна гора се извършва чрез прякото контролиране от страна на
ментора, който се поставя от ръководителя в държавния орган или от лица, които е отредил ръководителят.
Това може да бъде ръководещо лице или държавен служител, съответно служител, който извършава дейности за които е предвиден общ или по-висок образователен ценз, отколкото има самият полицай-стажант.
Менторите са определени само за времето, когато се преминава необходимата стажантска практика.
Новоприетите полицейски служители/ки в Хърватия, в качеството си на стажанти/ки се обучават за самостоятелно извършване на работата като полицейски служител/ка под надзора на ментор (Правилник за обучението, квалификацията, усъвършенстването и специализацията на полицейските служители (”Народне
новине” № 84/07,8/09 i 108/09).
В Македония, новоприетите полицейски служители прекарват 6 месеца в качеството си на стажанти. С
Проекто-предложението на Закона за вътрешните работи се предвижда обучение за независимо извършване на дейности за определени работни места, което се провежда от страна на ментора и въз основа на
специалната програма за обучение.
В Сърбия за въвеждането на полицаите-стажанти в служебните им задължения, което продължава 6 месеца,
са задължени специализирани ментори-полицаи и ментори-координатори, които по време на споменатия
стажантски стаж само продължават да следят вече започналото им обучение от приемането им като курсисти в Центъра за основно полицейско обучение (с провеждане на интервю за кандидатите) и по време на
реализацията на цикъла за тяхното практично обучение в полицейските управления в рамките на основното
им полицейско обучение.
В рамките на анкетата, жените полицаи в много от случите съобщават, че са имали ментор (процентът е найголям в МВР на България - 85,6%, БиХ - Федерация 80,0%, БиХ - Република Сръбска 78,90% и т.н.) - графика
14. Посочените проценти трябва да се приемат условно, тъй като в анкетата са участвували жени с повече
години трудов стаж, които са започнали да работят в полициите по времето, когато не се е обръщало толкова
внимание на работата на менторите, които са задължени за въвеждане на новите служители в служебните
им задължения, както това е сега. Естествено, в близкото минало поради сравнително масовият прилив на
жените в полицейската служба, те са били много по-малко отколкото мъжете.
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Графика 16: Прецизно съобщаване на описанието на работата и задълженията по време на
стажуването
Във връзка с тези въпроси, но и с обучението и образованието, които са предшестващи, стои оценката, с
която жените полицаи оценяват собствената си способност за изпълнение на изискванията за работното
място. Тя е, общо много висока, тъй като във всички министерства повече от 96,0% от жените (в МВР на
Черна гора - 100%24) съобщават, че без проблем могат да изпълнят всички или повечето от изискванията
на работното място, което заемат - (графика 17).
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Графика 17: Оценка за личната квалификация
24 Този процент трябва да се вземе под резерва, поради малкия брой на анкетираните от Черна гора.
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➜➜Вътрешното приемане
Анкетираните са оценили и начина по който жените са били приемани (в специализиран план и в плана на
взаимните човешки отношения), и с които се срещат при встъпване в служба. Всяка категория от анкетираните (жени, мъже, ръководители) е имала възможност да направи оценка и да бъде оценявана, а резултатите са следните:
Обща е оценката на всички участници в проучването, че при встъпване в полицейска служба, жените получават значително по-голяма подкрепа отколкото съпротива. Обратно пропорционално на подкрепата,
стои (значително по-ниско) оценката на съществуващата съпротива, която срещат полицайките при встъпването си в длъжност. Все пак съществуват различия в становищата между оценяваните и оценителите,
съответно категорията на анкетираните (графики 16, 18, 19, и 20).
Според мнението на жените, малко по-голяма подкрепа са получили от ръководителите в специализиран
(70,61%) план, както и по отношение на взаимните човешки отношения (68,23%), а по отношение на подкрепата, която са им дали по-възрастните колежки - на специализиран план това е 68,07% и на плана на
взаимните човешки отношения е 66,7%, съответно от колегите полицаи - 68,12% на специализиран план и
65,28% от плана на взаимните човешки отношения.
Мъжете, смятат за по-голяма подкрепата си, която дават на своите колежки особено в плана на взаимните
човешки отношения 70,28%, а по отношение на тази която идва от страна на ръководителите е 66,34%, на
плана на взаимните човешки отношения е 65,70%, а в специализиран план и особено по отношение на подкрепата, която жените предоставят на жените е 47,28% на специализиран план и 47,39% на плана на взаимните човешки отношения.
Обаче, най-интересни са оценките на ръководителите, тъй като тези които дават мъжете и на жените
помежду си много се различават. Именно, мъжете ръководители най-добре оценяват подкрепата, която те
самите дават 79,24% на плана на взаимните човешки отношения и 76,71% в специализирания план, (малко
по-слабо се оценява подкрепата, която дават мъжете полицаи) 72,20% е на плана на взаимните човешки
отношения и 63,45% на специализиран план (обаче като най-слаба е оценена подкрепата на другите жени)
52,17% на плана на взаимните човешки отношения и 50,53% на специализиран план.
Оценките, които дават жените ръководители са далече по-строги по отношение на предшестващите. И те
съобщават, че на новоприетите жени се дава по-голяма подкрепа отколкото съпротива, от страна на ръководителите в 58,90% от случаите на плана на взаимните човешки отношения и в 55,48% от случаите в специализиран план; от страна на колежките в 57,72% от случаите на плана на взаимните човешки отношения
и 57,43% на специализиран план, а от страна на колегите полицаи в 56,38% на плана на взаимните човешки
отношения и 45,89% на специализиран план.
Въз основа на посочените резултати, понататъшните анализи на тази проблематика могат да започнат от
различното виждане на жените- изпълнители във връзка с останалите три категории анкетирани, кой вид
на подкрепа се получава повече при встъпване в длъжност, тъй като само те (жените-изпълнители) смятат,
че такава подкрепа е по-голяма на специализиран план, отколкото на плана на взаимните човешки отношения. Също така, ще бъде интересно да се провери, кои са всичките причини и какъв опит съществува зад
резултатите с по-ниските оценки, които дават жените ръководители, тъй като в резултат на това може да
бъдат формулирани и много полезни препоръки за понататъшната работа.

4. Въпросът с развитието на кариерата
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Графика 18: Приемане от страна на работещите при постъпване на работа в полицейската служба
(оценка, която дават жените полицаи)
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Графика 19: Приемане от страна на работещите при постъпване на работа
в полицейската служба
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(оценка, която дават мъжете полицаи)
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Графика 20: Приемане от страна на работещите при включване в полицейската служба /оценката,
която дават ръководителите
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Усилията, насочени към възможно по-успешното интегриране на жените в полицейската
служба, е отправено към онази група, която е по-многобройна (съответно мъжете полицаи)
и онези, които имат най-голяма реална мощ, за да бъде съпроводена от отговарящи образователни програми, с които при жените систематично ще се повдига съзнанието за отговорност, която и сами проявяват в този процес (постоянна работа върху собственото си усъвършенстване, по-открито отношение спрямо младите колежки и т.н.).
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Един от резултатите от нашето проучване показва това, че жените независимо от позициите, по-често
(жените изпълнители 67,12% и жените ръководители 62,67%, отколкото мъжете) изпълнители 59,96% и
ръководители 54,14%) оценяват, че гражданите с които влизат в контакт при извършване на служебните си
дейности се отнасят спрямо жените полицаи по същия начин както с техните мъже колеги, т.е. не се отнасят
м
по по-различен начин отколкото към мъжете полицаи (графика 21). Също така може да се види, че в рамките на второстепенните-мостри разпределени според пола, такова мнение е по-присъстващо при извър-предимно недовол
2.3
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Графика 21: Дали гражданите се отнасят спрямо жените полицаи по-различно,
отколкото спрямо техните колеги?
Същото важи и за мнението и поведението на престъпниците спрямо жените полицаи. Докато жените
полицаи в голям процент (77,23%) оценяват, че престъпниците спрямо тях се отнасят също както към
мъжете, техните колеги мислят, че е така в 61,06%, жените ръководители в 59,15% и мъжете ръководители
в 53,90% от случаите, при което не трябва да се губи от внимание, че незначителен брой от анкетираните от всички категории смятат, че поведението на престъпниците спрямо жените полицаи е по-различно
отколкото спрямо мъжете (графика 22).
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Графика 22: Дали престъпниците се отнасят спрямо жените полицаи
по-различно, отколкото спрямо техните колеги?
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кадрите (развитие на кариерата), както и дали жените се третират по един и същи начин както и мъжете,
мъжете имат предимство
41.29
10.11
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актове
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полицейските
агенции.
В
МВР
22.34
16.26
13.16
съм сигурна/сигурен
на БиХ - Република Сръбска,
наблюдението,
усъвършенстването
и
напредването
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кадрите
се
следи
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нещо друго
1.64
1.12
2.62
годишната оценка за работата и напредването в по-висок чин, което е регулирано със Закон за вътрешoбщо
100%
100%
100%
ните работи и с Разпоредба за чиновете и знаците и се отнася до упълномощените работници, докато за
държавните служители и назначените в този област е регулирано със Закон за държавните служители и с
Правилника за начина на оценяване и напредване на държавните служители и назначените в тази област.

Съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи от 01.05.2006 г. (Д.В-к бр. 17 от 2006 г.), професионалната кариера на държавните служители в България се основава на постоянното покачване в следващата категория чрез надпревара и завършване на необходимото обучение. Условията и последователността в напредването в категорията, степента на категорията и на работно място се определят със заповед
на министъра на вътрешните работи, рег.№ І z-1013/04.07.2006 г., като в посочените нормативни актове се
използва понятието „държавни служители” и няма разлика по отношение на пола (мъже/жени).
В Черна гора, съгласно Закона за държавните служители и работещите (”Сл.лист на Черна гора” № 50/08),
се извършва оценяване на работата на държавния служител, съответно на работещият, с цел наблюдаване на неговата работа и правилното решаване за неговото напредване в службата. Със споменатият
закон се регулира и усъвършенстването и напредването на кадрите, което е еднакво за жените и мъжете.
Държавният служител, съответно работещият служител се усъвършенства съгласно програмата за усъвършенстване и напредване в по-високо звание, при условията установени с този закон.
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службата според заслугите. Напредването е структуирано по начин, който дава възможност за констатимъже
жени
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жени
ране на качеството и перспективите
на
човешкия ресурс,
същевременно
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зото развитие в службата. Главният фактор,
с който
се осигурява
високата професионална ангажираност е
съществуващата възможност за напредване в службата, което едновремено с това е главния мотивиращ
фактор за работещите, като се има предвид, че това се базира на техните заслуги. Напредването в службата
става чрез няколко стъпки и по този начин работещите осъществяват своите дългосрочни планове, които
се отнасят до кариерата им, от началото на работния им стаж до тяхното пенсиониране. Единственият
начин да се одържи системата за напредване в службата, като същевременно като такава тя да бъде и ефикасна, значи всъщност работещите да чувствуват отговорност, да разберат предимството й, и да са наясно
с нейното значение. Провеждането на тази система в Министерството се постига с професионализма на
работещите, сигурното работно място и възможността работещите да видят собственото си бъдеще. Тази
система предлага еднакви възможности за напредване на всички работещи, които ефикасно работят
своята работа и постигат значителни резултати.

Видовете, условията и начините за придобиване и отнемане на званията на полицейски служител са нормирани със Закона за%
полицията.
77,23
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59,15

53,9

За възможностите за такова напредване и достъпността му за полицейските
служители, имайки предне
вид пола, се определяха и нашите анкетирани (графика 23). Очаквано беше, че становищата бяха много
38,94
съгласувани като се има 22,77
предвид половата
принадлежност, така че мъжете значително по-често (61,76%
изпълнители и 59,65% ръководители), отколкото 40,85
жените (34,62%
46,1изпълнители и 34,21% ръководители)
да
оценяват, че възможността за напредване е еднакво достъпно за всички. Може би, още по-интересното
е как се определят различните категории от анкетираните, затова дали жените, съответно мъжете са в помъже
жени
мъже
добра ситуация, когатожени
става дума заполицаи
възможността
за напредване.
И така, напр. приблизително еднакъв
ръководители ръководители
полицаи
брой мъже полицаи казват, че предимството е на страната на жените (10,75%), т.е. на мъжете (10,11%). А
пък жените, без да се взима предвид мястото в йерархията, по-често мислят, че мъжете имат предимство
(жените изпълнители 41,29% и жените ръководители 50,00%), докато мъжете ръководители са някъде
между тези стойности с 23,37% от анкетираните, които смятат, че мъжете имат предимство и 5% от тези,
които мислят обратното.
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Графика 23: Възможност за напредване, имайки предвид пола
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Също така, нито в една от полицейските служби не съществува вътрешен механизъм, който може да следи
колебанията, съответно задържането в службата, като се има предвид половата принадлежност, така че в
тази връзка няма данни за евентуалното съществуване на полови различия.

Препоръка:
11.

Посочените данни говорят за необходимостта от преразглеждане на системата за наблюдаване и напредване, в случай че такава съществува, както и непостоянството на кадрите в
министерствата. Там където няма системи за наблюдение и напредване, необходимо е да
се започне (или продължи) процеса за тяхното установяване чрез използването на положителния опит на полицейските служби от Региона, които имат такава институция, както и чрез
външна специализирана помощ, в случай че съществува възможност тя да се осигури. За
самата Мрежа, такова начинание ще бъде от полза, като един от първите приоритети в този
списък.

4. Въпросът с развитието на кариерата
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5. Половите разлики във връзка с работата.
Този сегмент съдържа няколко разнородни теми, които във въпросника са предназначени за службите за
управление на човешките ресурси, като обхваща три въпроса: дали мъжете и жените полицаи имат достъп до едно и също оборудване-ресурси, дали се разпределят заедно за патрулиране и дали съществува
вътрешна политика на ротация, която им позволява да работят на различни позиции в рамките на различни тимове, за да получат опит в различните роли. Отговорите, които получихме само донякъде изясняват моментната картина по тази проблематика в Региона.
В БиХ - Федерация, по време на обучението (основно и специализирано) и мъжете и жените имат достъп
до цялото оборудване и ресурсите на Полицейската акдемия. Еднакъв достъп съществува и в министерствата на БиХ - Република Сръбска и Черна гора, Македония (това зависи, не от половата принадлежност, а
от работното място и дейностите, които изискват това) и в Сърбия.
Също така във всички посочени министерства, жените и мъжете се разпределят заедно в патрулите, а също
така им се дава възможност да работят на различни позиции в рамките на различните тимове, за да могат
да получат опит в различните роли.
В България, правото на работа за служителите - мъже и жени е гарантирано от Закона за Министерството
на вътрешните работи, Кодекса на труда и др. С договора за сътрудничеството между МВР, от една страна
и Националният съюз на гражданската администрация в МВР и Националният синдикат на полицейските
служители, от друга страна, допълнително са регулирани условията за взаимното влияние с цел реализиране дейностите за гарантирането и защитата на труда и обществените права и интереси на членовете на
синдиката.
Анкетираните са отговорили и на въпроси, които се отнасят до специалните подробности за определени
трудови дейности за жените и мъжете, съответно за по-голямата ефиккасност на едните и другите в тези
дейности. Много високата съгласуваност между всичките четири категории анкетирани се дължи на
следното заключение, че жените са по-ефикасни в работите и задачите, които изискват комуникативност,
емпатия, аналитичност, педантност и подобни, а това са: работата с деца, работата с гражданите, работата
с жертвите на насилие, разследването на злодеяния, събирането на информация, оперативното наблюдение, претърсването на лицата от женски пол, превантивна дейност, администрацията, подготовката на
документи, контролирането на транспорта и подобни дейности.
За разлика от тях, съответно обратното на тях, мъжете са по-успешни в дейностите, които изискват физическа сила, употребата на помощни средства25, осигуряването на обществените събрания/митинги с висок
риск, залавянето на извършителите на наказателни дела, които оказват съпротива, работата на смени и
нощен труд в специалните части, излагането на екстремни температури (поради по-доброто им терморегулиране) и подобни.

25 Някои от препоръките за по-добро използаване на потенциала на жените-полицаи се отнасят до взимане под внимание на практичните
аспекти за извършване на полицейските дейности, като например оборудване, униформа, служебно оръжие с отговарящ размер и т.н.
(напр. LeBeuf, Marcel-Eugène: Women in Policing: Looking Back, Looking Ahead, Women in policing in Canada: The year 2000 and beyond – its
challenges, May 20/23, 1997, Canadian Police College, Workshop Proceedings).
Изхождайки от хипотезата, че определени моторни способности и морфологични характеристики значително влияят върху качеството за
употреба на служебното огнестрелно оръжие, както и револвера, доц.др Драган Арлов от Криминално-полицейската академия в Белград
е извършил проучване върху мостра от 38 жени полицаи от ПУ в Нови Сад. Едновременно с изразената предпазлива констатация, че
размера на примера при проучването, значително влияе върху възможността за установяване на истинското влияние на проследените
характеристики на максималната сила на стискане на доминантната длан /от сферата на моторните способности/, както и широчината
на дланта и обема на магнума, производство на ЦЗ от Крагуевац, успех при стрелбата, използване на еднопосочни акции, значително
допринасят за характеристиките на максималната сила на стискане / моторните способности на жените полицаи във функцията
за качеството на стрелбата с револвер, Четвърта международна научна конференция, Черногорска спортна академия, Херцег
Нови, 2007 год.
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Обаче, осъществяването на основите „качество чрез единство” означава осъществяване на целокупното
качество, не въпреки разликите, а точно благодарение на тях, както и на комплементарността на половете
и зачитането на естествените (биологическите, физиологическите и психологическите) различия. Когато
по такъв начин говорим за различията между мъжете и жените, колкото те да са видими като тенденция,
съответно взимайки средната им стойност, необходимо е да се имат предвид индивидуалните различия.
Това означава, че нито една служба, нито едно работно място не трябва да бъдат недостъпни за жените.
Обратното, всички работни места и служби трябва да бъдат достъпни за всички, приемането и разпореждането им да се извършва съгласно с предварително направените анализи и установени изисквания за отделните работни места. Също така, ясно е че добрият полицай трябва в рамките на своите умения да обедини
и тези, които често стеротипно се приписват на мъжете (напр. използването на принудителни средства,
съобразителност при рисковани ситуации и подобни), както и тези качества и умения, които като атрибути
стереотипно повече се свързват с жените (напр. емпатия, комуникативност).

Препоръки:
12.

Като се има предвид, че уменията, които са необходими за извършване на полицейските
дейности не са вродени, а могат да се придобият или развият, задължението на министерствата и на отделните лица е да работят върху тяхното „поправяне” межу цялата полицейска
популация, за постигане на желания стандарт. Една от възможните задачи на Мрежата е да
се осмислят общите стандарти и съдържание на тези допълнителни обучения, с които ще се
модернизира общата работа на всички работещи полицаи, без да се взима под внимание
техния пол.
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6. Нормативната уредба и останалите въпроси
В този раздел е даден преглед на законните и подзаконните норми, които се отнасят до правата за отсъствието от работа по майчинство, преди и след раждането на децата, след това за „подкрепата” на министерствата на вътрешните работи за семействата, мерките за защитата на работното място, принципът за
оценяване на труда, условията за придобиване правото на пенсия (в зависимост от пола) и подобни.

➜➜Правото на болнични по бременност и по майчинство (т.е. на
„родителско” отсъствие) и отсъствие за отглеждането на децата.
Тази материя в БиХ - Република Сръбска е регулирана със Закона за труда и с ПКУ и в Черна гора, също така
със Закона за труда (”Сл.лист на Черна гора” № 48.9/08) - работещата жена има право на специална защита
по време на бременността и раждането, след това специална защита за отглеждането на децата.
В България, правото на почивка, годишна почивка и отсъствие по майчинство/бащинство, са регулирани
със Закона за Министерството на вътрешните работи, с Кодекса на труда и Колективния трудов договор.
В Хърватия, правото на болнични по време на бременност, както и правото на отпуска по майчинство са
уредени със Закона за труда (”Народне новине” № 137/04 - пречистен текс) и със Законът за помощта при
бременност и след раждане (”Народне новине” № 85/08).
В Македония, защитата правата на работещите, които се отнасят до отсъствията по майчинство (за двамата
родители) са регулирани със Закона за трудовите отношения. Правото на отсъствие по майчинство е регулирано в членовете 161, 162, 163 и 164 от Закона за трудовите отношения. Правото на отсъствие по майчинство (за двамата родители) е включенто в членовете: 165, 166, 167, 168, 169, 170 и 171 от Закона за трудовите
отношения. Правото на работещите, което се отнася до отсъствие от работа за отглеждането на децата,
също така е регулирано с членовете 13 и 18 от Закона за здравното осигуряване (”Сл. гласник на Република
Македония”, № 96 от 17.11. 2000 г.). Със Законите и Правилниците и в Сърбия са уредени същите права.
Както може да се види, не всички полицейски служби са дали отговори на поставените въпроси. Без съмннение ще бъде интересно да се провери допълнително, дали има (и колко) са случаите на бащите взели
болнични, т.е. на отсъствия от работата с цел отглеждането на децата си и въобще, какво е тяхното становище в тази връзка.

➜➜„Подкрепата“ на министерствата за семействата
Въпросите поставени на службите за управляване на човешките ресурси гласяха: „По какъв начин вашето
министерство „подкрепя” семйството? Дали е приспособено вашето работното време? Дали работещите
могат да се определят за гъвкаво работно време?”
БиХ - Република Сръбска и Сърбия отговориха отрицателно на всички въпроси. От Черна гора съобщиха,
че Министерството„подкрепя” семейството чрез Синдиката на Управлението на полицията, който се грижи
за мерките за подобряване условията на работа, безопасността и защитата на работното място и по останалите въпроси свързани с материалното и социално положение на работещите, и че като се има предвид
организацията на труда, не съществува възможност за гъвкаво работно време.
В Македония не съществува специален правен регулатив, с който Министерството може да подкрепя
семейството, освен че съществуват разпоредби в Закона за трудовите отношения, които гарантират подкрепата за семейството в случай на бременност и партньорство (извънбрачна общност). Работното време
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на работещите в този случай се приспособява, съгласно с член 164 от същия закон. Работещите не могат да
избират гъвкаво работно време.
Останалите министерства обхванати от анкетата не отговориха на тези въпроси.

➜➜Конфликт на ролите
Въпреки многобройните си задължения, както в професионалната така и в личната сфера на живот, найголям брой от жените полицайки - почти две трети (64,06%) които участваха в това проучване успяват
напълно да се организират и да „балансират” между задачите, които трябва да изпълнат (графика 24).
От личния си живот са много доволни 34,50%, а сравнително доволни са 49,32% от жените. Много недоволни са едва 4,78% и техните причини за незадоволство могат да бъдат специално установени с определени закономерности, съответно съществуването на евентуални общи причини върху, които може да
повлияе организацията (графика 25).
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Графика 24: Възможност за установяване на равновесие между работните задължения
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Графика 25: Удовлетвореност на жените от личния им живот
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Препоръки:
13.

Анкетираните са дали много добри препоръки, които могат да се разглеждат в министерствата и да бъдат използвани с цел създаване на по-добра организация (преразпределение
%
много недоволна
на работните часове, въвеждане на гъвкаво работно време, непълно
работно време за жене мога да отговоря на въпроса
4.78%
възраст, по-добра организация за работа на смени, намаляване
предимно недоволна ните с деца до определена
6.53%
много доволна
2.31% на извънредния труд и др.).
34.5%

нерешителна
2.55%
предимно доволна➜➜Мерки за защита на работното място
49.32%

В БиХ - Република Сръбска, както и в Сърбия мерките за защита на работното място се едни и същи и за
мъжете и за жените. За Черна гора е дадено допълнително обяснение, че с Общия колективен договор и
Трудовия закон са отредени мерките за защитата на труда. С Акта за систематизация се определят работните места с повишен риск, съгласно с разпоредбите за защита на труда. Работещите жени имат право на
специална защита по време на бременността, при раждането и отглеждането на децата съгласно закона.
На анкетираните е поставен въпрос, дали жените, съответно мъжете, са особенно застрашени работейки
на определени работни места (графики 26 и 27). Отговорите предимно потвърждават това, че не може да се
говори за застрашеност на жените или мъжете, а общо за полицаите, т.е. става дума за положенията, които
са рисковани поради съдържанието си без да се взима предвид половата принадлежност на полицейските
служители. Като особено опасни дейности се посочват: ангажирането по време на акция, работа с лицата
от криминалните среди, склонни към дръзки и насилствени действия, тяхното залавяне, интервенциите по
време на побоища, използването на помощни средства, осигуряването на обществени събрания/митинги
с висока степен на риск, служебните дейности които подразбират излагане на екстремни температури и
други.
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Графика 26: Застрашеността на жените работещи на определени полицейски позиции
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Графика 27: Застрашеността на мъжете на определени полицейски позиции

➜➜Заплатите на жените и мъжете
Заплатите на жените и мъжете са еднакви за работа на еднакви работни места в БиХ - Република Сръбска,
България, Черна гора, Македония и Сърбия (останалите държави не са отговорили на въпроса).
В България, мъжете и жените получават месечно възнаграждение, съгласно длъжността на която се
намират. Разликите в размера на заплатите произлиза от конкретното работно място (държавен служител с висше образование, държавен служител със средно образование, тези които са на административна
работа и т.н.), а не се определят според пола.
В Черна гора не съществува разлика, заплатата на жените и мъжете работещи на еднакви работни места
е една и съща, държавните служители осъществяват правото си на заплата, възнаграждения и по други
въпроси по начин и при условия установени със Закона за работната заплата на държавните служители и
работещи (”Сл.лист на РЧерна гора” № 27/04). В Македония, размера на заплатите не се различава в зависимост от пола, а според работното място, нивото на образование и трудовия стаж, а същото важи и за
Хърватия, в която със законните и подзаконовите разпоредби са установени заплатите на работещите в
МВР по общия принцип и за мъжете и за жените.
Също така запитахме и жените полицаи, какво мислят за начина на оценяване на работата (принципа за
разпределяне на заплатите) като получихме по петобалната скала следните средни оценки според държавите: в БиХ - Федерация - 3,82, в БиХ - Република Сръбска - 3,61, в Македония - 3,51, в България - 3,47 и в
Сърбия - 3,21.
Не са търсени данни, нито са правени подробни анализи за това как напр. болничните по майчинство и
отсъствието на жените за да отглеждат децата си влияят върху размера на заплатите, съответно дали са
намалени и с колко процента. В контекста на нашата тема, ние особено и с основание пропуснахме това,
тъй като е ясно, че по-високите позиции (на които по-често се намират мъжете) подразбират и по-високи
заплати.
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Препоръки:
14.

Въз основа на отговора получен от проучването, достигнахме до заключението, че формално гледано в областта на оценяване на труда, съответно размера на заплатата, няма очевидни различия между мъжете и жените. От друга страна, оценките на анкетираните вървят в
посока към твърдението, че тази област може значително да се подобри. Едно от предложенията в този смисъл може да бъде въвеждане на прозрачност в системата на управление на
човешките ресурси, което ще даде възможност за преразглеждане на съществуващата система за оценяване на труда (систематизация и формиране на работните места) и установяване на евентуални предпочитани дейности, които по-често извършват мъжете, отколкото
жените. В случай, че това е така, необходимо е при ревизията на описанието на работното
място и необходимите умения за извършване на отделни полицейски дейности, работните
места, които най-често заемат жени, съответно алтернативните начини за извършване на
тези дейности, формално да не бъдат по-ниско оценявани от другите работни места. 26

➜➜Условия за получаване правото на пенсия за жените и мъжете
Условията за получаване правото на пенсия без съмнение се различават при жените и мъжете: в БиХ Република Сръбска жените могат да получават пенсия при по-благоприятни условия (с 35 години трудов
стаж и 60 навършени години), което е определено със Закона за пенсионното и инвалидно осигуряване;
в Черна гора това е регулирано с чл. 17 на Закона за пенсионното и инвалидно осигуряване (”Сл.лист на
Черна гора” № 12/07 и 13/07); в Сърбия важи същото правило.
Законът за Министерството на вътрешните работи на България регулира начина за прекратяване на трудовите отношения, включително и получаване правото на пенсия, въобще за държавните служители, без да
се прави разлика в пола. Размерът на пенсията се определя въз основа на отделния приход за определен
временен период, така че разликите зависят от извършваните длъжности, а не от пола на лицето.
В Хърватия, според разпоредбата в Закона за правата според пенсионното осигуряване на активните
военни лица и упълномощените служители (”Народне новине” № 128/99, 129/00, 16/01, 22/02 i 41/08), като
условията за получаване на пенсия са едни и същи за полицейските служители и служителки. Обаче, според Закона за пенсионното осигуряване (”Народне новине” № 102/98, 117/03, 30/04, 177/04, 92/05, 79/07 и
35/08), условията за получаване на пенсия след навършени години и преждевременна пенсия са различни
за мъжете и жените. Именно в член 30 на цитирания закон е записано, че правото на пенсия след навършени години имат право тези които са навършили 65 години-мъже, съответно навършили 60 години-жени
и най-малко 15 години трудов стаж, а в член 31 в същият закон още е казано, че правото на преждевременна пенсия по старост имат гражданите, когата навършат 60 години и имат 35 години трудов стаж (за
мъжете), съответно 55 навършени години и 30 години трудов стнаж (за жените).

26 Такова заключение е формулирано в рамките на Националния акционен план за прилагане на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на
ОН в Сърбия.
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7. Въпросът с дискриминацията и заплахите на работното място
На службите за човешки ресурси са поставени комплект от въпроси във връзка със зачитането на половото равноправие, съществуването на полова дискриминация и начините за превъзмогване на проблемите, в случай че те се появят:
Дали валидните закони (и кои) в анкетираните министерства третират въпроса с половото равноправие?
Дали по въпроса с половото равноправие във важните разпоредби е открито съществуване на недостатъчно добри решения? Дали във връзка с това се предприемат корективни мерки?
Дали съществува възможност за санкциониране на половата дискриминация в случай, че тя съществува?
Дали бихте казали, че Вашата вътрешна политика генерално е чувствителна на разликата в половете и че
зачита тези и другите различия?
Всички служби предимно потвърждават съществуването на половото равноправие, а МВР на Черна гора
допълва, че: „Половото равноправие е регулирано със Закона за равноправие на половете, „Сл.лист на
Черна гора” № 46/07. Половото равноправие се осигурява с общите и специални мерки. Общите мерки са
определени със закон, с който се забранява дискриминацията въз основа на пола или чрез тях се нарежда
отговарящо отношение в определени условия, с цел постигането на полово равноправие, като същевремено се определят и санкциите в случай на нарушаване на разпоредбите за забрана. Със специални мерки
се премахват съществуващите ограничения, които обективно довеждат или могат да доведат до нееднаквото участие на жените и мъжете или дават специални предимства в смисъл подстрекаване на лицата към
по-малкото участие на половете. Планът за дейностите за постигане на полово равноправие в Черна гора
(ПАПРР) 2008-2012. е приет на заседанието на правителството на Черна гора на 31 юли 2008 г. и представлява прогресивен документ за имплементацията на политиката за половото равноправие”.
Конституцията на България не позволява никакви ограничения на правата или привилегиите на гражданите, включително и на тези в зависимост от пола.
В Хърватия въпросите с половото равноправие са уредени със Закона за равноправието на половете
(”Народне новине” № 82/08). Според посоченият Закон, правителството на Република Харватска основава
с разпоредба Канцеларията за равноправност на половете, която представлява специализирана служба за
извършването на дейности във връзка с реализацията на равноправието на половете, както и за извършването на други дейности, посочени в член 18 от цитирания закон. В член 19 от същия Закон се казва, че дейностите за предотвратяване на дискриминацията в областта на равноправието на половете се извършва от
защитник/чката за равноправността на половете.
В Сърбия чрез Конституцията е гарантирано равноправието между жените и мъжете, както и развитието
на политиката за еднаквите възможности, като също така се забранява всякакъв вид на дискриминация
и тази в зависимост от пола. Със Закона за равноправието между половете („Служ. вестник на РСърбия”
№104/09) се урежда създаването на еднакви възможности без да се взимат под вниманиие пола и участието на правната защита за лицата подложени на дискриминация.
Съществуването на вътрешна политика, с която ще се контролира или минимизира дискриминацията или
безпокойството (вътрешен омбудсман), механизмът за жалби, медиаторът и подобни.
В случай, че работещите имат чувството че са обезпокоявани, дискриминирани или знаят за случай, който
искат да заявят, в БиХ-Република Сръбска могат да се обърнат към Бюрото за жалби и заявления на гражданите или към Единицата за професионални стандарти на МВР на БиХ - Република Сръбска, в Сърбия се
обръщат към началниците си, а в Черна гора лицата могат да заведат дело пред съответния съд, съгласно
със закона. Също така, всеки който мисли, че с накакъв акт или с работата на държавните органи са му нарушени правата и свободите, може да се обърне към защитника за човешките права и свободи. В Македония
не съществува вътрешна политика, а всеки работещ при всеки случай на обезпокояване или дискриминация има правото да се обърне към Сектора за вътрешен контрол и професионален стандарт.
7. Въпросът с дискриминацията и заплахите на работното място
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На въпроса, който се отнася до закона или вътрешната политика (без толериране) за предотвратяване на
тормоз (сексуален, във връзка с възрастта им, увреждане, и т.н.) за да се предотврати тормоза и да се защитят потенциалните жертви, както и на въпроса дали със законите или във вътрешната политика се използва
речника, с който зачитат половите различия (полицай - полицайка, полицейски служител - служителка и
други), МВР на Черна гора напомня, че със Закона за труда е регулирана забраната на проявите на дискриминация, тормоз и сексуален тормоз.
В Хърватия, съгласно с член 19 от Закона за равноправието на половете, защитника/чката за равноправието на половете, получава заявленията на всички физически и юридически лица, които са свързани с
дискриминацията в областта за равноправието на половете, като предлага помощ на лицата, които са
подали жалби заради половата дискриминация при повдигане на съдебно дело, както и извършва други
задачи установени с цитирания закон.
Другите служби са отговорили отрицателно (БиХ - Република Сръбска, Сърбия) или въобще не са
отговорили.
И така, всички министерства смятат, че са достигнали определена степен на полово равноправие. Обаче, на
въпросите, които се отнасят до тази деликатна проблематика, са дали отговори и трите категории от анкетираните и резулатите, които се получиха са следните:
Затова, че жените полицейски служители на работното си място никога не са преживяли неприятност от
типа непризнаване на трудовите им способности, са отговорили 36,38% от жените и 35,71% от мъжете
между изпълнителите, както и 22,86% от жените и 27,19% от мъжете ръководители. Обратното, че това
постоянно се е случвало отговарят 2,29% от жените и 1,01% от мъжете изпълнители, както и 2,86% от
жените и 0,24% от мъжете ръководители. Най-голям брой от анкетираните от всички категории се определят за възможността „понякога”, което представлява вероятно реалния анализ и изисква внимание според
повечето критерии, на първо място като въпроса с пола, но и във връзка с другите възможни причини например неадекватното обучение и подобни (графика 28).
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Графика 28: Непризнаване на трудовите способности
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С убеждението, че колегите им никога не се шегуват грубо с тях се определят 27,93% от жените полицейски
служители, а същото мислят и 37,13% от техните мъже колеги, както и 27,66% от жените и 27,13% от мъжете
ръководители. А, мнението, че това става постоянно смятат 4,46% от жените и 1,0% от мъжете изпълнители,
а между ръководителите 0,71% от жените и 0,47% от мъжете. По-малък процент отколкото при предишния
въпрос, но продължава
да е най-често по отношение на другите предложени отговори, всички категории
%
от анкетираните
най-често
се определят за „понякога” (графика 29).
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Графика 29: Груби шеги от страна на колегите
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вербалното оспорване на личните способности на жените въобще не е присъствуващо, докато приблизително двойно повече смятат, че това се случва понякога. Обратно, че това е постоянна практика смятат
%
3,11% от жените, и 0,8% от мъжете изпълнители, а 1,43% от жените и 0,12% от мъжете ръководители (гра80
фика 30).

мъже ръководители
жени полицаи
мъже полицаи

25,00

45,9

1,43
0,12

13,05

3,11

100%

4,42

9,29

понякога

3,11
0,80

13,05

4,42
9,29
4,4

oбщо

64,29

никога
37,62
38,68

постоянно

1,43
0,12

48,88

често

4,42
9,29
4,4

45,15

13,05

57,86

45,15
48,88
64,29

45,9

57,86

45,15
48,88
64,29

37,62
37,62

45,9
25
38,68

понякога

3,11
0,80

0
жени ръководители

никога

25

жени полицаи
20
мъже полицаи

38,68

%

38,68

40
80
20
60
0
40

45,9

60

0,80

100%

1,43

100%

57,86
45,15

често

4,40
13,05

постоянно
0,12
3,11

100%
100%

oбщо

48,88

4,42

0,80

100%

жени ръководители

25,00

64,29

9,29

1,43

100%

мъже ръководители

37,62

57,86

4,40

0,12

100%

Графика 30: Вербално%
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Може би по-чувствителен от предишния въпрос, е въпросът със сексуалния тормоз, който е намерил мяс60 и въз основа на отговорите на анкетираните, картината е следната: именно 0,87%
тото си във въпросника
% полицаи и 0,24% от мъжете ръководители (и нито една жена ръководител!)
от жените и 0,52% от мъжете
40
80
смятат, че има такъв вид постоянен тормоз, докато 74,13% от жените полицаи и 73,35% от техните колеги,
а 59,23% от жените ръководители и 66,01% от мъжете ръководители мислят обратното - че въобще такова
60
нещо няма. Видимо20
е, че за разлика от предишните въпроси, най-голям брой от анкетираните отхвърлят
изцяло, а не само отчасти, посоченият вид на тормоз (графика 31).
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Графика 31: Сексуален тормоз
Между другото, зададохме въпроса и дали статуса на жените полицаи е равноправен по отношение на техните колеги - мъже. Според анализите на проучването 77,64% от жените и 78,42% от мъжете полицаи, както
и 72,85% от жените и 84,61% от мъжете ръководители дават положителен отговор (че статуса е напълно или
предимно равноправен). Без да е свързано с позицията в йерархията, процента на жените (19,07% полицейски служители и 17,88% ръководители), които мислят, че равноправния статус на полицейските служители е напълно независим от тяхната полова принадлежност е много по-малък от процента на мъжете
(35,51% полицейски служители и 34,44% ръководители), които мислят така. Подобни различия могат да се
видят и при опцията, че статуса на жените „предимно не е равноправен” и „въобще не е равноправен” по
отношение на мъжете им колеги. Вероятно ще бъде много интересно да се провери и допълнително да се
разгледа съдържанието, кой стои зад статуса на жените, който е „предимно равноправен” и „въобще не е
равноправен”, т.е. въпроса е дали съществува качествена разлика в осъзнаването на актуалния статус на
жените от страна на анкетираните или само става дума за тяхната степен на толерантност (графика 32).
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Графика 32: Статусно раноправие на жените полицаи по отношение на колегите им мъже
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Препоръки:
15.

Макар че, процентите от предишния раздел са много обнадеждаващи, поради този малък
брой жени, които все пак се чувстват неравноправни и дискриминирани (което потвърждават и мъжете и ръководителите), необходими са понататъшни анализи във връзка с тази
проблематика, прозрачност на системата и установяване на защитни механизми /служби,
програми и т.н.

➜➜Кодекс на поведение - етичното поведение в разпоредбите за
работещите
В БиХ - Република Сръбска, Черна гора, Македония, Сърбия имат кодекс на полицейската етика. Останалите
полицейски служби не са отговорили на въпроса. Черна гора допълнително пояснява, че кодекса представлява съвкупност от основни принципи за етичното поведение на полицейските служители, който се основава на нормите на международното и вътрешно право, и се приема от Министерството по предложение
на старейшините в полицията.
Изключвайки отговора на Управлението за полицейско образование на МВР на БиХ - Република Сръбска,
съдейки по резултатите от проучването, ръководителите не са специално обучени за поддържане на
работно обкръжение без обезпокояване.

7. Въпросът с дискриминацията и заплахите на работното място
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8. Сдружаването като възможност за едновременно
развитие на качеството и ефикасността при извършване на
полицейските дейности и половото равноправие.
➜➜Съществуване на асоциация на полицаите в отделните държави и
възможността за еднаквото участие на мъжете и жените в тях
Без да се посочва за какви асоциации става дума, службите които са дали отговор на повечето от въпросите, са отговорили положително и на въпроса за тяхното съществуване и за равноправното участие на
жените и мъжете в тях

➜➜Установяване на Мрежа на жените полицейски служители от
Югоизточна Европа
Един от ключовите въпроси се отнася до възможните области на сътрудничество и взаимен обмен върху
което бъдещата Мрежа трябва най-много да насочи вниманието си. Задачата на анкетираните е била да степенуват от предложения списък с 12 възможни области на сътрудничество (и възможност сами да предложат още някоя) три теми, които смята за най-значими. Предложените отговори са били следните: обучение
и образование; полицейска практика (начин и условия за извършване на полицейските дейности); въпроса
с половата равноправност в нормативния регламент; въпроса с половата равноправност при извършване
на полицейските дейности; критерия за селекцията при приемане в полицейската служба; отношението
между полицията и местните общности; развитието и напредването в кариерата; информирането на кандидатите при приемане в службата за характеристиките на полицейската дейност; интеграцията на жените
в полицейската служба (в по-широк смисъл - и в професионален и социален контекст); влиянието на организационната култура за интегрирането на жените в полицията; влиянието на мениджмънта за интеграцията на жените в полицията; конфликтът на ролите (взаимното влияние между полицейската професия и
семейния и личен живот на жените; проблеми и начини за тяхното превъзмогване).
Съдейки по резулататите (графики 33-41), жените полицейски служители от Югоизточна Европа смятат,
че приоритетните области за сътрудничество в рамките на Мрежата са: (1.) Обучение и образование
(23,4% от всички избрани на нивото на общия пример), след това (2.) полицейската практика (начин
и условия за извършване на полицейските дейности) - 19,5% от избраните и (3.) критерии за селекция
за приемане в полицейската служба (13,55%). Зад тях следват областите на сътрудничество, които
третират половата равноправност: интеграцията на жените в полицейската служба (6,64%), конфликта на
ролите (6,49%), половото равноправие в нормативите (6,34%), половото равноправие в полицейските дейности (3,63%), но и развитието и напредването в кариерата (6,72%), което не трябва задължително да се
свързва с пола, съответно с половата принадлежност. Всички останали от избраните отговори далече изостават по отношение на посочените.
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Графика 33: Области на сътрудничество, оценка на жените (според ранга им)
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Графка 34: Области на сътрудничество, оценка на жените (общо))
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Графика 35: Области на сътрудничество, оценка на мъжете (според ранга им)
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Графика 36: Области на сътрудничество, оценка на мъжете - общо
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Графика 37: Области на сътрудничество, оценка на жените ръководители (според ранга им)
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Графика 38: Области на сътрудничество, оценка на жените ръководители - общо
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Графика 39: Области на сътрудничество, оценка на мъжете ръководители (според ранга им)
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Графика 40: Области на сътрудничество, оценката на мъжете ръководители (общо)
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Графика 41: Области на сътрудничество (обща мостра - за всички категории)
Съгласно с най-честите отговори на предишния въпрос, формите на сътрудничество в рамките на Мрежата,
които са посочени като оптимални, също така се отнасят до специализираната квалификация и образование. От предложения списък (организиране на общи курсове и семинари; размяна на курсисти за някои
обучения; размяна на посещения с образователна цел; размяна на информации, които се оценяват като
значителни чрез достъпни или нови комуникационни канали; периодично провеждане на общи конференции; общи инициативи и дейности и общи проекти), най-често са избирани общи курсове и семинари за членките и членовете на Мрежата (27,42%), размяна на курсисти/ки за обучение (15,92%),
а след това съвместните проекти (13,36%), размяна на важни информации (13,31%), периодично провеждане на съвместни конференции (10,56%), съвместни инициативи и дейности (9,72%) и т.н. (графики 42-50).
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Графика 42: Форми на сътрудничество, оценка на жените (според ранга им)
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Графика 43: Форми на сътрудничество, оценка на жените (общо)
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Графика 44: Форми на сътрудничество, оценка на мъжете (според ранга им)

%

%

общи проекти
12,74
общи инициативи и
дейности
10,26

общи курсове и
семинари
28,39

нещо друго
0,25

периодично
провеждане на общи
конференции
10,44

общи
де

период
провеждане
конференци

размяна на курсисти
за обучение
15,8

размяна на
студийни
посещения
9,06

размяна на позначителни
информации
13,06

Графика 45: Форми на сътрудничество, оценка на мъжете (общо)
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Графика 46: Форми на сътрудничество, оценка на жените ръководители (според ранга им)
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Графика 47: Форми на сътрудничество, оценка на жените ръководители (общо)
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Графика 48: Форми на сътрудничество, оценка на мъжете ръководители (според ранга им)
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Графика 49: Форми на сътрудничество, оценка на мъжете ръководители (общо)

60

70

%
общи проекти 13,36
нещо друго 0,25

общи курсове и
семинари 27,42

общи инициативи и
дейности 9,72
размяна на курсисти
за обучение 15,92
периодично
провеждане на общи
конференции 10,56
размяна на по-важни

за обучение 9,46

67

60

%

70

общи проекти 13,36
нещо друго 0,25

общи курсове и
семинари 27,42

общи инициативи и
дейности 9,72
размяна на курсисти
за обучение 15,92
периодично
провеждане на общи
конференции 10,56
размяна на по-важни
информации 13,31

г

за обучение 9,46

3. ранг

Графика 50: Форми на сътрудничество (обща мостра - за всички категории)
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В случай, че се подчертае необходимостта Мрежата да се занимава основно с въпросите на
обучението, а полицейската практика и критериите за селекцията се свързват с по-ранните
отговори, които се отнасят до (професионалния и плана на междучовешките отношения) при
новоприетите жени полицаи, се получава впечатлението, че ключа за добрата им интеграция в полицейската служба всъщност е в адекватното им обучение в областта на професията
им, което несъмнено е съпроводено със съответната селекция. Следва заключението, че в
случай, че жените са добре подбрани и достатъчно добре квалифицирани, могат равноправно с мъжете да отговорят на предизвикателствата на професията, а останалите въпроси
с половото равноправие стават по-лесно разрешими. В този смисъл, желателно е бъдещата
Мрежа в рамките на своите приоритетни дейности, да разгледа тъкмо посочените въпроси със селекцията и адекватните начални (и по-късни) квалификации на жените полицаи.
Подразбира се, че носителите на дейностите са националните полиции, съответно министерствата, така че в рамките на Мрежата може да се дефинират предложенията за посоките,
които ще представлява рамката за дейностите и размяната на информация.
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III ПРЕПОРЪКИ

➜➜Стратегическият начин за приемане на жените в полицията
1. Като се имат предвит доставените данни, които посочват не еднаквия и не систематичен достъп
за набиране на жени в полицейските служби, необходимо е чрез Мрежата да се подкрепи развитието на стратегическите документи, с които по систематичен и общ начин ще се пристъпва към
въпросите за набиране и приемане на жени в полицейските служби. Също така, Мрежата може да
помогне при осмислянето на националните стратегии в тази област, както и в обучението за стратегическото планиране и изработване на стратегическите документи. Размяната на най-добрите
практики в този област с организациите и държавите както в Европейския съюз, така и в региона,
както и ангажирането на местните експерти по въпросите за половото равноправие при изработване на стратегическите документи, също така може да бъде една от задачите на Мрежата.
2. Въз основа на данните получени от проучванията добива се впечатление, че начина на провеждане на пропагандната кампания за работа в полицията в някои от полицейските служби не е еднаква, нито систематична. Информирането често е предоставено на обществените медии (телевизия,
интернет) и индивидуалната мотивировка на кандидатите да се информират за възможностите
и условята на работа в полицията. Една от приоритетните задачи на Мрежата може да бъде подкрепата за всички заинтересовани министерства във формирането на маркетингова кампании и
стратегии, които могат да бъдат насочени към това да се привлекат все по-голям брой жени, но и
да им се предостави истинска инфорамция за изискванията, специфичностите и рисковете на полицейската работа. Несъмнено, носителите на кампанията ще бъдат националните министерства,
а ролята на Мрежата ще бъде преди всичко съвещателна и ще се състои в подкрепата за установяване на стандарти в смисъл на съдържанието и процедурата, когато става дума за провеждане на
кампанията.
3. Като се имат предвид най-честите мотиви за определението на жените за насочване към полицейската професия, които са потвърдени с това проучване, необходимо е Мрежата да препоръча на
полицейските служби-членки да поставят специален акцент в рамките на пропагандните кампании за тези съдържания и аспекти на полицейската работа, които са атрактивни за жените. По този
начин специално жените ще се стимулират да се явяват за полицейски длъжности, но и чувствителността на широката общественост да приеме жените в тази, за тях нетрадиционна професия.

➜➜Въпросите със селекцията
4. Няма съмнение значението на селекцията за качеството и ефикасността при извършване на полицейските дейности. Имайки предвид съществуването на различни пректики в Региона, но и известна недоизказаност на службите за човешки ресурси, когато става въпрос за селекцията, както
и препоръка № 16 от този доклад, която подчертава необходимостта от размяна на опит в областта на критериите при вършене на селекцията, сигурно е че тази тема ще бъде една от важните за
бъдещата работа на Мрежата. В този смисъл нейните бъдещи дейности трябва да се насочват по
посока на анализиране на съществуващите практики за селекция на кандидатите за полицейски
дейности, с което може да се допринесе за тяхното развитие, както и за постигане на пълна (или
възможно най-голяма) обективност на процедурата и осъществяване на принципа за еднаквите
възможности.
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➜➜Въпросите с образованието и обучението
5. Анализът за необходимостта от образование в областта на човешките права, и специално за
половото равноправие трябва да бъде постоянна и систематична задача за всички полицейски
образователни институции и служби. Също така, една от задачите на Мрежата трябва да бъде
формулирането на препоръките за минималния брой на часовете, но и за съдържанието на образователните програми, които са от особено голямо значение за чувствителността на полицаите по
въпросите на половото равноправие и човешките права.

➜➜Въпросите с развитието на кариерата
6. Една от задачите на Мрежата може да бъде формулирането на мерките за положителни действия,
така че в близко време да се превъзмогне проблема с недостатъчния брой на жените - ментори,
специално в тези министерства където този брой е подчертано малък.
7. Освен вече посочените нужди от увеличаване броя на жените, на които могат да бъдат възложени
ролите на ментори при обучението на младите им колежки с цел създаване на условия за тяхната
професионална идентификация, чрез това проучване се стигна до данните, че подкрепата (специално специализираната), която работещите жени полицаи вече предоставят на младите си колежки, може и трябва да бъде на по-високо равнище. Въз основа на посоченото, се налага нуждата
от по-дълбок анализ - за специализираната квалификация на жените полицаи, както и за тяхната
готовност в по-голям обхват да приемат ролята на ментори. Също така ще бъде добре, чрез допълнителни анализи да се стигне до данните за евентуалните фактори, които могат да попречат или
ограничат възможностите на жените за по-голямото им ангажиране при даване на подкрепа на
младите им колежки.
8. Усилията, насочени към възможно по-успешното интегриране на жените в полицейската служба,
е отправено към онази група, която е по-многобройна (съответно мъжете полицаи) и онези, които
имат най-голяма реална мощ, за да бъде съпроводена от отговарящи образователни програми, с
които при жените систематично ще се повдига съзнанието за отговорност, която и сами проявяват
в този процес (постоянна работа върху собственото си усъвършенстване, по-открито отношение
спрямо младите колежки и т.н.).
9. Техническите ограничения на това проучване не дават възможност за включване на становищата
на гражданите по отношение на същата тема. В тази връзка, една от задачите на Мрежата може
да бъде и организирането на регионално проучване на становищата спрямо статуса и ролята на
жените в полицейската служба, както за самите жени полицайки и техните колеги полицаи, така и
от страна на гражданите и техните потребности.
10. Различията в поведението на престъпниците спрямо жените полицаи по отношение на тяхното
поведение спрямо мъжете полицаи, може да бъде интересен сегмент за анализ на образователните нужди и възможна образователна тема в рамките на обучението, тъй като може да посочи
някои характеристики на желания профил на полицай - този, който с повече сигурност и успех ще
контролира положението при взаимодействие и контакт с престъпниците.
11. Посочените данни говорят за необходимостта от преразглеждане на системата за наблюдаване
и напредване, в случай че такава съществува, както и непостоянството на кадрите в министерствата. Там където няма системи за наблюдение и напредване, необходимо е да се започне (или
продължи) процеса за тяхното установяване чрез използването на положителния опит на полицейските служби от Региона, които имат такава институция, както и чрез външна специализирана
помощ, в случай че съществува възможност тя да се осигури. За самата Мрежа, такова начинание
ще бъде от полза, като един от първите приоритети в този списък.
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➜➜Половите различия във връзка с работата
12. Като се има предвид, че уменията, които са необходими за извършване на полицейските дейности
не са вродени, а могат да се придобият или развият, задължението на министерствата и на отделните лица е да работят върху тяхното „поправяне” межу цялата полицейска популация, за постигане на желания стандарт. Една от възможните задачи на Мрежата е да се осмислят общите стандарти и съдържание на тези допълнителни обучения, с които ще се модернизира общата работа
на всички работещи полицаи, без да се взима под внимание техния пол.

➜➜Нормативната уредба и останалите въпроси
13. Анкетираните са дали много добри препоръки, които могат да се разглеждат в министерствата и
да бъдат използвани с цел създаване на по-добра организация (преразпределение на работните
часове, въвеждане на гъвкаво работно време, непълно работно време за жените с деца до определена възраст, по-добра организация за работа на смени, намаляване на извънредния труд и др.).
14. Въз основа на отговора получен от проучването, достигнахме до заключението, че формално гледано в областта на оценяване на труда, съответно размера на заплатата, няма очевидни различия
между мъжете и жените. От друга страна, оценките на анкетираните вървят в посока към твърдението, че тази област може значително да се подобри. Едно от предложенията в този смисъл може
да бъде въвеждане на прозрачност в системата на управление на човешките ресурси, което ще
даде възможност за преразглеждане на съществуващата система за оценяване на труда (систематизация и формиране на работните места) и установяване на евентуални предпочитани дейности,
които по-често извършват мъжете, отколкото жените. В случай, че това е така, необходимо е при
ревизията на описанието на работното място и необходимите умения за извършване на отделни
полицейски дейности, работните места, които най-често заемат жени, съответно алтернативните
начини за извършване на тези дейности, формално да не бъдат по-ниско оценявани от другите
работни места.
15. Макар че, процентите от предишния раздел са много обнадеждаващи, поради този малък брой
жени, които все пак се чувстват неравноправни и дискриминирани (което потвърждават и мъжете
и ръководителите), необходими са понататъшни анализи във връзка с тази проблематика, прозрачност на системата и установяване на защитни механизми /служби, програми и т.н.

➜➜Сдружаването, като възможност за едновременно развитие на
качеството и ефикасността на извършването на полицейските дейности
и половото равноправие.
16. В случай, че се подчертае необходимостта Мрежата да се занимава основно с въпросите на обучението, а полицейската практика и критериите за селекцията се свързват с по-ранните отговори,
които се отнасят до (професионалния и плана на междучовешките отношения) при новоприетите
жени полицаи, се получава впечатлението, че ключа за добрата им интеграция в полицейската
служба всъщност е в адекватното им обучение в областта на професията им, което несъмнено е
съпроводено със съответната селекция. Следва заключението, че в случай, че жените са добре
подбрани и достатъчно добре квалифицирани, могат равноправно с мъжете да отговорят на предизвикателствата на професията, а останалите въпроси с половото равноправие стават по-лесно
разрешими. В този смисъл, желателно е бъдещата Мрежа в рамките на своите приоритетни дейности, да разгледа тъкмо посочените въпроси със селекцията и адекватните начални (и по-късни)
квалификации на жените полицаи. Подразбира се, че носителите на дейностите са националните
полиции, съответно министерствата, така че в рамките на Мрежата може да се дефинират предложенията за посоките, които ще представлява рамката за дейностите и размяната на информация.
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IV ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Преглед на междунардни документи в областта
на човешките права на жените
Човешките права на жените и мъжете са гарантиранти от Общата декларация за човешките права (The
Universal Declaration of Human Rights) от 1948 г., според която всички човешки същества са родени свободни и еднакви в права си, без разлика в зависимост от пола. Като резултат от споразумението за необходимостта от премахването на всички форми на дискриминация на жените Конвенцията за премахване на
всички форми на дискриминация на жените (Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women - CEDAW) е приета от страна на Общото събрание на Обединените нации на 18 декември 1979 г.
Влиза в сила през 1981 г, като задължителен международен договор. До днес конвенцията CEDAW е приета
от 186 държави.
Конвенцията задължава държавите-членки да предприемат целокупни мерки за премахване на всички
форми на дискриминация на жените. Конвенцията е установила и надзорен механизъм (Комитет) за следене прилагането на Конвенцията, който разглежда периодичните доклади, които държавите са длъжни да
предават, както и „доклади в сянка”, които до Комитета могат да изпращат неправителствени организации
за състоянието на човешките права на жените. Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация на жените, заедно с останалите 8 международни договора в областта на човешките права, представляват основната система на човешките права в Обединените нации.27
През септември 1995 г. правителствата на страните събрали се на 4-та световна конференция за жените
в Пекин, недоволни от развитието в тази област, приеха Пекинската декларация (Beijing Declaration) и
Платформата за действие (Platform for Action). В Пекинската декларация се признава, че статуса на жените
в някои важни аспекти през изминалите десетилетия е бил подобрен, но че развитието не е равноправно и, че все още съществуват големи пречки в постигането на равенството между жените и мъжете.
Правителствата безрезервно се задължиха за засилване положението на жените в цял свят. Платформата
за действие определя необходимите мерки и призовава правителствата, международната общшност,
гражданското общество, както и частния сектор да предприемат мерки в областите, които предизвикват
загриженост: постоянният и все по-голям товар на бедността върху жените, неравноправният достъп до
образованието, здравнаната защита, насилието над жените, неравноправието в икономическите структури и политики, но и достъпа им до средствата, при вземането на решения и много други области. На
всеки пет години се анализира развитието и имплеметацията на Пекинската декларация и Платформата
за действие. Анализите от 2000 г. и 2005 г. са идентифицирали многобройните недостътъци и са формулирали препоръки за по-добро прилагане. През 2010 г. се провежда преглед на развитието и прилагането на
Платформата за действие 15 години след нейното приемане.28

27 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/; http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm;
Дубравка Шимонович (2004) Кратък пътеводител през CEDAW Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация на жените.
Правителството на РХ, Канцералия за равноправие между половете: Загреб.
28 http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/; http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf
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➜➜Резолюция 1325 на Съвета за сигурност За жените, мира и сигурността
Съветът за сигурност (СЗ) на Обединените нации през октомври 2000 г. единодушно прие Резолюция 1325
За жените, мира и сигурността (On women, peace and security).29 Това е първата резолюция на Съвета за
сигурност засягаща отражението на войните върху жените и ролята на жените при решаване на конфликтите и постигането на траен мир. Съветът за сигурност установи, че въоръжените конфликти най-много
се отразяват на гражданското население, особено на жените и децата. Съветът за сигурност призна значителната роля на жените при предотвратяването и решаването на конфликтите и при изграждането на мира
и подчертава значението за равноправното участие на жените във всички аспекти за поддържане на мира,
насърчаване сигурността и в процесите на вземане на решения. Също така, Съветът за сигурност прикани
държавите изцяло да прилагат международното хуманитарно право и да осигурят зачитането правата на
момичетата и жените по време и след конфликтите. В Резолюцията на СЗ се призовават държавите да осигурят равноправното участие на жените на всички позиции при вземането на решения на национално и
регионално ниво и в международните институции, които се занимават с предотвратяването, управляването и решаването на конфликтите. Съветът за сигурност също така призова Генералният секретар на ОН да
осигури въпросите с половата равноправност, както и да се взимат под внимание нуждите на жените при
установяването на мироопазващите мисии, преговорите за мир, а също така жените в тях да бъдат равноправно застъпени.
Няколко развити държави и развиващи се държави приеха плановете за действие за прилагането на
Резолюция 1325, а през 2009 г. като 15-а и 16-а държава с Плана за действие станаха Уганда и Либерия.30

➜➜Европейски съюз31
Принципът за равноправното третиране на жените и мъжете е осигурен с договорите за основаването на
Европейската икономическа общност през 1957 г., докато 40 години по-късно с Амстердамския договор,
правно бяха уредени човешките права, по-специално принципа за общото третиране и забраната за дискриминация въз основа на пола. Същевременно се развива и съдебната практика на Съд на Европейския
съюз, а Европейската комисия следи за прилагането на законодателството (легислативите) и където това е
необходимо предлага нови. Първата директива/препоръка в областта на равноправието между половете
беше приета през 1975 г., така, че заедно с антидискриминационните препоръки (а те са 14 в тази област),
тяхното прилагане трябва да се схване като трансформационен процес.
Договорът за основаването на ЕС, задължи държавите-членки да насърчават равенството между мъжете
и жените. В продължение на години принципът за половата равноправност беше подсилван със законодателствата, а в края на деведесетте години беше въведена политиката на “gender mainstreaming”. Тази
стратегия се труди да включи въпроса с половото равноправие във всички дейности и политики, на всички
нива. Един от резултатите на Амстердамското споразумение (1997 г.) е този, че равните възможности за
мъжете и жените сега се смятат за едни от основните цели на Съюза. Със Споразумението, държавитечленки се съгласиха, че въпросите за половото равноправие ще бъдат взети под внимание във всичко,
което Съюзът предприема. С други думи Съюзът прие принципа на половото равноправие известен като
“mainstreaming” стратегия.
Изхождайки от различните ситуации при жените и мъжете, законодателството на ЕС в областта на половото равноправие налага еднакви заплати за жените и мъжете за извършване на еднаква работа и за
работа с еднакви стойности, еднаквото третиране при наемането на работа и при професионалното
29 http://www.peacewomen.org/un/sc/1325.html
30 Австрия, Белгия, Чили, Брега на Слоновата кост, Дания, Финландия, Исландия, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Холандия,
Великобритания.
31 Приспособено спрямо книгата „Европейският съюз и половата равноправност” (Зоран Шиячки), Институт за равноправие на половете,
Нови Сад, 2008 г., Авторка на текста Даница Тодоров.
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обучение, усъвременяването на работните условия, еднаквото третиране при социалното осигуряване.
С Директивите се защитават работещите жени при бременност и майчинство, признава се правото и на
бащите, специално по отношение на правото на родителската отпуска и за бащите и за майките. Осигурена
е защитата от косвената и пряката дискриминация въз основа на пола, включвайки брачния или семеен
статус, а също така и защитата от тормоз, основан на пола, както и сексуалния тормоз. Жертвите на дискриминация могат да се обърнат към Съда, а чрез мерки са защитени от отмъщение в случай на жалба.
Именно, всички директиви/препоръки задължават държавите-членки да въведат мерки, които ще дадат
възможност за защита пред националните съдилища след обръщането към други отговорни органи, за
всички които смятат, че са ощетени поради неприлагането на принципа за равноправнотото третиране,
както и мерките срещу уволнение, като резултат от евентуалната жалба. Законодателството премахва
бремето за доказване от страна на жертвата (извършителят на дискриминация трябва да докаже, че тя/
той не са извършили дискриминация спрямо работещите, специално в случаите на тормоз, основаван на
пола или сексуалния тормоз). Одобрени (осигурени) са положителните дейности за по-малко застъпените
групи, като се подпомагат с плановете за равноправност в компаниите, а ролята на социалните партньори
и диалога с Неправителствените организации е подчертан. Оше повече, законодателството на ЕС поставя
изискване към органите, насърчаващи равноправието между жените и мъжете във всяка държава-членка.

➜➜Организация за сигурност и сътрудничество в Европа32
MC.ДЕК/14/04 от 7 декември 2004 г., Решение № 14/04 на Планът за действия на ОССЕ от 2004 г. за развитието на половата рвноправност.
На Срещата в Истанбул през 1999 г., държавните или правителствените глави от страните членки от ОССЕ
заявиха, че „пълното и равноправно ползване на човешките права от страна на жените, има съществено значение за реализирането на мира, напредъка и демокрацията в областта на дейностите на ОССЕ.
Посветени сме на това да направим равноправието между мъжете и жените интегрална част от нашата
политика, както на равнището на нашите държави, така и в рамките на самата Организация”. Това беше
основата за приемането на Плана за действия за развитието на половото равноправие от 2004 г., уповавайки се на схващането на ОССЕ за всеобхватната концепция за сигурност, като зачитане на човешките
права и основните свободи, демокрацията и господство на правата. Хартата за Европейската сигурност,
която е приета на срещата на ОССЕ в Истанбул провъзгласява, че: „Цялостното и равноправно използване
на човешките права на жените има съществено значение за осъществяването на мира, развитието и демокрацията в страните-членки на ОССЕ. Посветени сме на това да направиме така, че равноправието между
мъжете и жените да бъде интегрална част от нашата политика, както на равнището на нашите държави,
така и в рамките на организацията”.
Ще бъде даден приоритет за осъществяването на целите на половото равноправие в рамките на самата
организация на ОССЕ и в държавите - членки: започвайки от по-голямото участие на жените на местата
където се вземат решения, обучаването във връзка с половото равноправие и създаването на благоприятно обкръжение за работа, до програмите които развиват половото равноправие в областите, в които
действа ОССЕ, съответно политическите, военните, икономическите и за защитата на околната среда и
човечността.

32 Приспособено въз основа на публикацията на ОССЕ-Факти за половото равноправие (Factsheet: Gender equality)
http://www.osce.org/gender/item_11_42723.html

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Преглед на междунардни документи в областта на човешките права на жените

77

Най-важните Министерски решения на страните-членки на ОССЕ в областта на половото равноправие са:
-

MC.ДЕК/14/05 Жените при предотвратяване на конфликтите, управляване на кризите и пост-конфликтното
възстановяване,
MC.ДЕК/15/05 Превантива и борба срещу насилието над жените,
MC.ДЕК/16/05 Осигуряване на най-висшите сантдарти на управление и отговорността на лицата, които
участват в международните сили и мисии,
MC.ДЕК/7/09 Участие на жените в политическия и обществен живот.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Дефиниции на основните понятия от областта
на половото равноправие33

Еднаквите заплати за работа с еднакви стойности - Еднакви заплати за работа с еднакви стойности,
чието оценяване не съдържа белега на дискриминация основана на половия или брачен статус, а се отнася
до всички аспекти на заплащане и условията за награждаване.
Еднаквите възможности за мъжете и жените - Липсата на бариери за участието в икономическия,
политически и обществен живот, които са във връзка с на пола.
Квотата - Определена пропорция или подялба на места, депутатски мандати, средства които са отредени
за определена група, най-често са съгласувани с определени правила или критерии, така, че са насочени
към поправянето на несъразмерностите от предишния период, обикновено на местата където се вземат
решения или са във връзка с достъпа до възможността за обучение или работа.
Човешиките права на жените - Правата на жените и момичетата, като неотчуждима част от универсалните човешки права, включително и концепцията за репродуктивните права.
Потвърждаването - Процесът на осъществяването на достъпа и развитието на капацитета, с цел активното участие в оформянето на личния си живот и обществото, в икономическата, обществената и политическа сфера.
Невидимите пречки - Становищата или традиционните предрасъдъци, нормите и ценностите, които
пречат за засилването и пълното участие на жените в обществото.
Пол - Биологическите характеристики, с които човешките същества се определят като жени и мъже.
Привилегировано отношение - Отношението към отделния индивид или група индивиди по начина,
по който вероятно това води към по-големи предимства, по-доброто отношение, към правата, възможностите или по-високото положение за друг индивид или група индивиди. Това може да бъде употребено
положително, когато означава положителна стъпка с намерение да се елиминира предишната дискриминационна практика, или отрицателната практика, когато намерението е да се запазят различията или предимствата на отделен индивид или група индивиди по отношение на друг/и.
Положителната дейност (мерки за афирмативни дейности) - Мерките, които се отнасят до определена група с намерението да се елиминира или предутврати дискриминацията или да се смекчат опасните последици, които произлизат от съществуващите становища, поведения или структури (понякога се
споменава като положителна дискриминация).
Равноправието мужду жените и мъжете (полово равноправие) - Принципът на еднаквите права
и отношение към жените и мъжете. Концепцията, която означава, че всички човешки същества имат свобода да развиват личните си способности и да правят избора си без ограничения наложени от строгите
полови роли; да имат различно поведение; желанията и нуждите на жените и мъжете в еднаква степен да
се взимат под внимание, да се оценяват и подкрепят.

33 Обяснение на термина взет от „100 думи за равноправието”: Речник на термините за равноправието между жените и мъжете” - One
hundred words for equality: A glossary of terms on equality between women and men od strane Office for Official Publications of the European
Communities, European Communities, 1998. (Превод на сръбски: Областен секретариат за работа, работни места и равноправие на
половете, 2004)
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Полът - Полът се отнася до социалните отношения и ролята на жената, мъжът, момчето и момичето, които
са формирани от културни, социални, икономически и политически условия, от очаквания и задължения,
които имат в семейството, обществото и държавата. Също така, полът представлява теоретическата концепция, която се отнася до обществените различия, които съществуват между мъжете и жените, а които са
научени, които подлежат на промяна във времето и варират в рамките и между различните култури.
Половият анализ - Проучването на различията в условията, нуждите, участието, достъпа до източниците
и развитието, контролирането на средствата, мощта за решаване и т.н., между жените и мъжете, въз основата на приписаните им полови роли.
Ролята на половете - Групата от обичаи, които се отнасят до дейностите и поведението приписвано на
жените и мъжете, които се пренасят и запазват черз културата, традицията, религията, общността и др.
Половите различия - Различието, което съществува между жените и мъжете във всяка една област според степента на тяхното участие в нея, достъпът, правото на заплащане и бенефиции.
Половият неутралитет - Несъществуването на различните положителни или отрицателни влияния
върху половите отношения или равноправието между жените и мъжете.
Полово чувствителната статистика - Събиране и отделяне на данни и статистически информации
спрямо половата принадлежност, които дават възможност за провеждане на паралелни анализи/полови
анализи.
Дискриминацията основана на пола - Дискриминацията основана на пола представлява всяка пряка
или косвена разлика, привилегироване, изключване или ограничаване, чиято цел или последица се отразява в отежаване, застрашаване, невъзмоожност или отричане признаването, ползването или осъществяването на човешките права и основните свободи в политическото, икономическо, обществено, културно
и всяко друго поле, поради принадлежността към даден пол, без да се взима под внимание техния семеен
статус. (Приспособено спрямо Конвенцията за елиминиране на всичик форми на дискриминация над
жените, член 1).
Сегрегацията на работното място/сегрегация при приемане на работа - Участието на жените и
мъжете в различни области и на различни нива на дейности и работни места, където жените са ограничени
в тесен кръг на задължения си (хоризонтална сегрегация) отколкото при мъжете, както и в дейностите с понисък ранг (вертикална сегрегация).
Сексуалния тормоз - Нежелателното отношение от сексуално естество или някои други действия, които
се основават на факти, които засягат достойнството на жените и мъжете на работното им място, включително и отношението на началниците и колегите.
Стъклен таван - Невидима пречка произлязла от сложната структура на организация в която доминират
мъжете, а която пречи на жените да достигнат по-високи позиции.
Еднаквото участие на жени и мъже - Преразпределение на силата и позициите за решаване (40-60%
участие на всеки от половете) между мъжете и жените във всяка област на живота, което представлява
важно условие за равноправието между мъжете и жените (Препоръка на Съвета на Европа 96/694/EC of
02/12/96, OJ L 319).
Въвеждане на равноправието на половете в обществената политика (Gender Mainstreaming)
- Систематично включване на специфичното положение, приоритетите и нуждите на жените и мъжете във
всяка политика, с цел развитие на равноправието между жените и мъжете и модификация на всички общи
политики и мерки, специално с цел постигането на равноправие с активното и открито разглеждане на техните ефекти върху съответното положение на жените и мъжете при прилагането им, наблюдението и оценяването във фазите на планиране.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Въпросници
➜➜Въпросник
(Човешки ресурси и Полицейска академия/Център за обучение)
* * *
Набирането и приемането на жени в полицейската служба
1. Дали съществува стратегическо отношение, когато става дума за приемането на жени в полицията? В случай, че съществува, на какво се базира? Дали са установени квоти? Дали съществуват годишни цели, които
са установени за набиране на определен (и какъв) брой жени и мъже? Дали е установен временен срок до
който трябва да се достигне определен (и какъв) процент жени в полицейската служба?
2. Кога (приблизително) за първи път жените са започнали да работят на оперативни полицейски длъжности
във вашето министерство? Кога е започнало масовото приемане на жени в полицейската служба?
3. Дали политиката на разширяване на Европейския съюз е повлияла за увеличаване броя на жените в
полицията?
4. Дали са използвани някои специални мерки, с цел предоставянето на подкрепа на жените за включването
им в полицейската служба?
5. Какъв е процента на присъствие на жените във Вашето министерство на вътрешните работи?
а) процентът на работещите жени по отношение на общия брой на работещите
___________________________________________________________
б) процентът на жените в униформената полиция по отношение на общия брой на работещите в униформената полиция ___________________________________________________________
в) процента на жените с пълномощие по отношение на общия брой на работещите с пълномощие
___________________________________________________________
6. Какво е процентното (или бройно) присъствие на жените на ръководни позиции!
а) на стратегическо ниво ____________________________________
б) на средно (координационно) ниво _________________________
в) на оперативно ниво ____________________________________
7. Дали има жени между работещите в специалните части и колко? Посочете частите в които има жени?
8. Дали има служби, които са недостъпни за жените и кои са тези служби? Дали съществуват и кои са работните места, т.е. позиции, недостъпни за жените?
Въпросът със селекцията
9. Кои са критерите за селекция при прием за полицейско обучение? Дали те се различават от критериите за
приемане на работа?
10. Дали критериите за селекция се различават за жените и мъжете? Ако съществуват различия, в какво се
състоят те? Дали съществуват писани/или неписани разлики?
11. Дали съществува вътрешен или външен анализ на мерките за набиране на кандидати? Дали членовете
на комисията (съвета), които се занимават с набирането на кандидатите са преминали някакви курсове за
половото равноправие?
12. Кои от посочените умения пресъздават истинското естество на полицейската дейност във Вашата полицейска служба (Вашата държава) и дали те се оценяват в процеса на селекцията, съответно при набирането
на кандидати?
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№

Умения

1.

Комуникация с различни членове на общността

2.

Физическа издържливост

3.

Познание за важността на културните различия

4.

Способност да организира и сътрудничи с различни
групи от общността

5.

Аналитично умение

6.

Способност за посредничество при спорове

7.

Способност да развива и определя приоритетите при
решаване на всекидневни проблеми с криминала и
общността

8.

Способност за определяне на приоритетите

9.

Способност да укроти насилие

10.

Способност да прояви емпатия

11.

Способност да се справи със стресни ситуации

12.

Творческо мислене

Пренасяне естеството
на дейността
(да или не)

Оценяване
(да или не)

13.
14.
15.
13. Дали уменията са тези, които пресъздават полицейската дейност във Вашата държава, и кои от тях във
Вашата организация са точно описани в рамките на работното Ви задължение? Ако е възможно, да се направи описание на дейността във въпросника?
14. Дали селективната процедура подразбира и пълна обективност? По кой начин се постига това?
15. По кой начин кандидатите/кандидатките за основно полицейско обучение се информират за изискванията,
специфичностите, опасностите и останалите характеристики при извършване на полицейската дейност?
16. По кой начин кандидатите/кандидатките за пряко приемане в полицейската служба (без предварително
полицейско обучение) се информират за изискванията, специфичностите, опасностите и останалите характеристики при извършване на полицейската дейност?
Въпросите с образованието и обучението и развитието на кариерата
17. Опишете накратко системата на образование за нуждите на полицията във Вашата държава? Дали образованието е идентично за жените и мъжете? Ако не е, в какво се състоят разликите?
18. Опишете накратко системата на обучение (основно и квалифицирано) за нуждите на полицията във Вашата
държава? Дали обучението е идентично за жените и мъжете? Ако не е, в какво се състоят разликите?
19. Дали съществува обучение за ръководителите? За кое ниво на ръководене е предназначено обучението?
Кой се изпраща на обучение, съответно кои са критериите за избиране на ръководителите, които преминават обучението? Дали обучение преминават кандидатите за определени ръководни места или за вече
поставени ръководители?
20. Дали се реализира обучение в областта на човешките права и в какъв обем? Дали са застъпеии темите от
областта на половото равноправие?
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21. По кой начин новоприетите полицаи/полицайки се разпределят в частите и дали могат да влияят върху
процеса за избиране на част?
22. По кой начин новоприетите полицаи/полицайки се въвеждат в работата? Дали съществуват ментори,
които са задължени затова или тази работа върши някой друг? Дали има жени ментори? По кой начин се
върши избора на ментор? Как те са разпределени в частите в които работят и дали могат да влияят върху
селективния процес? Дали полицаите задържат менторите по време на кариерата си или ги имат само в
началото?
23. Дали съществува система за следене, усъвършенстване и напредък на кадрите (развитие на качеството)?
В случай, че такава система съществува, опишете я накратко? Дали жените са третирани по същия начин
както мъжете, когато става дума за усъвършенстване и напредване по време на трудовия стаж?
Въпроси свързани с работата
24. Дали мъжете и жените полицаи имат достъп до еднакво оборудване – ресурси?
25. Дали жените и мъжете се разпределят да патрулират заедно?
26. Дали съществува вътрешна политика на ротация, която позволява на мъжете и жените да работят на различни позиции в рамките на различни тимове и да придобиват опит в различни роли?
Нормативен регламент и други въпроси
27. Как е регулирано правото на отпуска по бременност? Как е регулирано правото на отпуска по майчинство,
т.е. „родителско” отсъствие? Как е регулирано отсъствието от работа за отглеждане на дете?
28. По кой начин Вашето министерство „подкрепя” семейството? Дали работното време е приспособено?
Дали работещите могат да ползват гъвкаво работно време?
29. С какво се регулират мерките за защита на работното място и дали те са еднакви за жените и мъжете? В
случай, че съществуват различия, в какво се състоят?
30. Дали заплатите на жените и мъжете за работа на еднакви работни места се едни и същи? В случай, че не са,
за какви разлики става въпрос?
31. Дали условията за получаване правото на пенсия се различават при жените и мъжете?
32. Дали важащите закони (и кои) във Вашата държава и министерства третират въпросите с половото равноправие? Дали по въпросите с половото равноправие във важащите разпоредби е забелязано съществуването на недостатъчно добри решения? Дали във връзка с това се предприемат определени корективни мерки? Дали съществува възможност за санкциониране на половата дискриминация, в случай че
съществува? Дали бихте казали, че Вашата вътрешна политика генерално е чувствителан на половете и, че
съществуват полови и други различия?
33. В случай, че смятата, че има и други въпроси, които се отнасят до тази тема, а не са обхванати във въпросника, молим Ви да ги посочите и по възможност да отговорите на тях.
34. Дали съществува някаква вътрешна политика, с която може да се контролира или минимизира дискриминацията или тормоза (вътрешен омбудсман), някакъв механизъм на жалба, медиатор и т.н.? Към кого могат
да се обърнат работещите, в случай, че се почувствуват тормозени, дискриминирани или знаят за случай,
който искат да заявят?
35. Дали е имало заявени случаи на тормоз (сексуален, свързан с възрастта, увреждането и т.н.) и как се решават тези случаи?
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36. Дали съществуват закони или вътрешна политика (без толерантност) за предотвратяване на тормоз (сексуален, свързан с възрастта, увреждането и т.н.) за да се предотврати тормоза и да се защити потенциалната
жертва? Дали със законите или във вътрешната политика се използва речник, който зачита половата разлика (полицай-полицайка, полицейски служител-служителка и подобни)?
37. Дали полицаите подписват кодекс на поведение? Дали с разпоредбите за работещите също така се взима
под внимание етичното поведение?
38. Дали старейшините, съответно ръководителите са специално обучени за запазване на работната атмосфера без тормоз?
39. Дали съществува вътрешен механизъм, който ще следи колебанията, съответно задържането в службата,
като се има предвид половата принадлежност?
40. Дали съществува асоциация на полицаите във Вашата държава? Дали мъжете и жените еднакво участвуват
в тях?
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➜➜Въпросник (Ръководители)
* * *
1. Дата на раждане __________________________________________
2. Пол			

(a) мъжки 		

(б) женски

3. Колко дълго работите в полицейската служба?
____________________ (напишете числото години с ефективна работа)
4. Ръководното ниво на което сте сега:
a) оперативно ниво
б) средно (координационно) ниво
в) стратегическо ниво
5. Вашият ранг - чин или звание:
______________________________________________________________
6. Дали работите в:
а) седалището на Министерството
б) областната полицейска управа (център за безопасност и др.)
7. Организационната единица в която работите е:
a) в голям град
б) в град със средна големина
в) в малко място/град
8. В коя служба сега работите ?
a) в униформената полиция
		
a. в полицията с обща принадлежност
		
б. в транспортната полиция
		
в. в граничната полиция
		
г. на административна длъжност
		
________________________ (нещо друго, напишете отговора)
б) в криминалната полиция
		
a. на оперативни дейности
		
б. на административна длъжност
		
в) в логистичната служба (в службата, която не подразбира полицейски дейности в тесен смисъл)
г) ______________________ (нещо друго, напишете отговора)
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Следващата група въпроси се отнасят до Вашето мнение за процеса с интеграцията на
жените в полицейската служба.
9. Дали жените полицаи според Вашето мнение със започване на работа в полицията се сблъскват с повече
съпротива или с повече подкрепа от страна на тези, които вече работят в службата? Със знака (х) отбележете отговора в съответното поле на табелата.
a)

Приемане от страна на
колегите
- в професионален план
- в плана на
взаимоотношенията

повече
съпротива

не съм сигурен

повече подкрепа

Приемане от страна на
колежките
- в професионален план
- в плана на
взаимоотношенията

повече
съпротива

не съм сигурен

повече подкрепа

Приемане от страна на
старейшините
- в професионален план
- в плана на
взаимоотношенията

повече
съпротива

не съм сигурен

повече подкрепа

b)

c)

Молим Ви да обосновете отговора си _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
10. Дали гражданите с които полицията има контакт при извършване на задълженията си, имат по-различно
поведение с жените полицаи, отколкото с полицаите мъже?
a) не
б) да
В случай, че сте отговорили положително, молим Ви да поясните своя отговор. ______________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
11. Дали престъпниците, с които полицията влиза в контакт при извършване на дейността си, имат по-различно поведение с жените полицаи, отколкото с полицаите мъже?
a) не
б) да
В случай, че сте отговорили положително, молим Ви да поясните своя отговор. ______________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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12. Дали според Вас, жените полицаи на работното си място преживяват определени неприятности, като:

Никога

Понякога

Често

Постоянно

Непризнаване на трудовите им способности
Груби шеги от колегите
Вербално оспорване на личните им способности
Сексуално безпокойство
____________________________ (нещо друго)
____________________________ (нещо друго)
13. Дали смятате, че статуса на жената полицай е равноправен по отношение на техните колеги мъже?
a) да, напълно б) предимно да
в) нерешителен съм
г) предимно не e) въобще не
В случай, че желаете можете да поясните своя отговор.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________
14. Според Вашето мнение, на кои дейности в полицията жените са по-ефикасни, по отношение на мъжете и
поради какво?

Дейности

Поради какво жените са по-ефикасни?

15. На кои дейности в полицията, мъжете са по-ефикасни по отношение на жените и защо?

Дейности
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Защо мъжете са по-ефикасни?

16. Дали има дейности където полицаите жени особено са застрашени?
a) не
б) да
В случай, че сте отговорили положително, кои са тези дейности и за какъв вид застрашеност става въпрос?
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________
17. Дали смятате, че мъжете понякога се чувствуват застрашени?
a) не
б) да
В случай, че сте отговорили положително, кога мислите, че това се случва?
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________
18. Дали смятате, че квалифицираното обучение е еднакво достъпно за мъжете и жените във Вашата служба?
a) мъжете имат предимство
б) жените имат предимство
в) не съм сигурен
г) еднакво са достъпни за всички
д) __________________________ (нещо друго, напишете своя отговор)
19. Дали според Вашето мнение, възможността за работа във всички служби в Министерството са еднакво
достъпни за мъжете и жените?
a) да
б) не
в) несъм сигурен
г) __________________________ (нещо друго, напишете своя отговор)
В случай, че желаете можете да поясните своя отговор:
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________
20. Дали смятате, че възможността за напредване в службата е еднакво достъпна за мъжете и жените?
a) жените имат предимство
б) мъжете имат предимство
в) еднакво е достъпна
г) не съм сигурен
д) __________________________ нещо друго, напишете своя отговор)
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21. Дали смятате, че съществуват проблеми във връзка с интеграцията на жените в полицейската служба? Ако
съществуват, за кои проблеми става въпрос?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________
22. В случай, че имате сугестии и предложения за по-бързото и лесно интегриране на жената полицай в полицейската организация, можете да ги дадете тук:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Както беше казано в уводните забележки, SEPCA подкрепя формирането на Мрежа на жените полицаи от
Югоизточна Европа. Молим Ви, отговаряйки на въпросите, които се отнасят до установяването на Мрежата,
на означеното затова място да напишете и своите коментари и размисли в тази връзка.
23. Според Вашето мнение, в кои области на сътрудничество и взаимна размяна бъдещата Мрежа трябва наймного да насочи вниманието си? Молим Ви, да рангирате предложените отговори, така че между предложените възможности изберете три, които смятате за най-значителни и ги оцените с оценка от 1(най-важна)
до 3 (най-малко важна):
______ a) обучението и образованието
______ б) полицейската практика (начина и условията за извършване на полицейските дейности)
______ в) въпросите с половата равоправност и нормативния регулатив
______ г) въпроса с половата равноправност при извършване на полицейската дейност
______ д) критерии за селекцията за приемане на работа в полицейската служба
______ е) взаимоотношението между полиция и местните общности
______ ж) развитие на кариерата
______ з) информиране на кандидатите при приемане в службата за характеристиките
		
на полицейската дейност
______ и) интегриране на жените полицаи в полицейската служба (в по-широк смисъл – и
		
в професионален и в социален контекст)
______ й) влияние на организационната култура за интеграцията на жените-полицаи)
______ к) влиянието на мениджмънта в интеграцията на жените в полицията
______ л) конфликт на ролите (взаимното влияние на полицейската служба и семейния
и личен живот на жените; проблеми и начини за тяхното превъзмогване)
______ м) _____________ (нещо друго, напишете своя отговор)
24. Кои форми на сътрудничество и взаимно разбирателство смятате за най-подходящи? Молим Ви да рангирате предложените отговори по същия начин както при предишните въпроси:
______ a) организиране на общи курсове и семинари
______ б) размяна на курсисти при отделни обучения
______ в) размяна на студийни посещенияа
______ г) размяна на информации, които се оценяват като значителни
		
(чрез достъпните или нови комуникационни канали)
______ д) периодично провеждане на общи конференции
______ е) общи инициативи и дейности
______ ж) общи проекти
______ з) _____________________(нещо друго, напишете своя отговор)
В случай, че желаете можете да поясните своя отговор. _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
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25. В случай, че във въпросника е пропуснато нещо, което смятате за особено важно за тази тема, молим Ви тук
да напишете това. Също така, можете да дадете предложение, сугестия, препоръка....
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________
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➜➜Въпросник (Мъже)
* * *
Молим Ви най-напред да дадете няколко общи данни за себе си.
1. Дата на раждане _________________________________________
2. Семейно положение:
a) неоженен б) оженен
				
3. Дали имате деца?
a) не			

в) разведен

г) вдовец

б) да, (колко?)___________ деца

4. Вашето образование е:
a) средно специално
б) висще (полувисше) образование
в) ______________________ (нещо друго, напишето отговора си)
5. Kолко дълго работите в полицейската служба? ____________________ (напишете числото с годините на
ефективенна работа)
6. Вашият ранг – чин или звание:
______________________________________________________________
7. Дали работите в:
a) седалището на Министерството
б) в областната полицейска управа (център за безопасност и подобни)
8. Организационната единица в която работите е:
a) в голям град
б) в град със средна големина
в) в малък град/място
9. В коя служба сега работите?
a) в униформената полиция
		
a. в полицията с общи правомощия
		
б. в транспортната полиция
		
в. в граничната полиция
		
г. на административна длъжност
		
______________________ (нещо друго, напишето отговора си)
б) в криминалната полиция
		
а. на оперативна длъжност
		
б. на административна длъжност
		
в) в логистичната служба (в служба, която не подразбира полицейска дейност в тесен смисъл)
г) _______________________ (нещо друго, напишето отговора си)
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Следващата група въпроси се отнасят до Вашето виждане на процеса за интеграция на жените
в полицейската служба.
10. Дали женитеполицаи, според Вашето мнение, при започване на работа в полицията се срещат с повече съпротива или с повече подкрепа от страна на тези, които вече работят в службата? Със знака (х) отбележете
отговора в съответното поле на табелата.
a)

Приемане от страна на колегите
- в професионален план
- в плана на взаимоотношенията

не съм сигурен

повече
подкрепа

не съм сигурен

повече
подкрепа

повече съпротива

б)

Приемане от страна на колежките
повече съпротива
- в професионален план
- в плана на взаимоотношенията
в)

Приемане от страна на
старейшините
- в професионален план
- в плана на взаимоотношенията

не съм сигурен
повече съпротива

повече
подкрепа

Молим Ви да обосновете отговора си _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________
11. Как оценявате своето сътрудничество с колежките?
a) задоволяващо
б) нерешителен съм
в) незадоволяващо
В случай, че желаете можете да поясните своя отговор:
_____________________________________________________________________________________
___________________________________
12. Дали гражданите с които влизате в контакт при извършване на дейностите си, спрямо жените полицаи се
отнасят по-различно отколкото към Вас и Вашите колеги мъже?
a) не
б) да
В случай, че желаете можете да поясните своя отговор:
_____________________________________________________________________________________
___________________________________
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13. Дали престъпниците с които влизате в контакт при извършване на дейностите си, спрямо жените-полицаи
се отнасят по-различно отколкото спрямо Вас и Вашите колеги мъже?
a) не
б) да
В случай, че сте отговорили положително, молим Ви да поясните своя отговор.
_____________________________________________________________________________________
___________________________________
14. Дали, според Вашето мнение, жените полицаи в работата си преживяват определени неприятности, като:

Никога

Понякога

Често

Постоянно

Непризнаване на трудовите им способности
Груби шеги на колегите
Вербално оспорване на личните им способности
Сексуално безпокойство
_____________________________ (нещо
друго)
_____________________________ (нещо
друго)

15. Дали смятате, че статуса на жената-полицай е равноправен по отношение на колегите-мъже?
a) да, изцяло б) предимно да
в) нерешителен съм
г) предимно не д) въобще
В случай, че желаете можете да поясните своя отговор.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
16. В кои дейности в полицията, според Вашето мнение, жените са по-ефикасни по отношение на мъжете и
поради какво?

Поради какво жените са по-ефикасни?
Дейности

17. В кои дейности мъжете в полицията са по-ефикасни по отношение на жените и защо?

Дейности
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Защо мъжете са по-ефикасни?

18. Дали има дейности в които полицаите-жени са особено застрашени?
a) не
б) да
В случай, че сте отговорили положително, кои са тези дейности и за какъв вид застрашеност става въпрос?
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________
19. Дали Вие някога се чувствувате застрашен?
a) не
б) да
В случай, че сте отговорили положително, кажете кога става това?
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________
20. Дали смятате, че квалифицираното обучение е еднакво достъпно за мъжете и жените във Вашата служба?
a) мъжете имат предимство
б) жените имат предимство
в) не съм сигурен
г) еднакво са достъпни за всички
д) ___________________________ (нещо друго, напишете своя отговор)
21. Дали сте преминали през някое от квалифицираните обучения?
a) не, не е имало нужда
б) досега не съм
в) да
г) __________________________ (нещо друго, напишете своя отговор)
22. Дали, според Вашето мнение, възможността за работа във всички служби в Министерството са еднакво
достъпни за мъжете и жените?
a) да
б) не
в) не съм сигурен
г) __________________________ нещо друго, напишете своя отговор)
В случай, че желаете можете да поясните своя отговор: _________________________________________
___________________________________________________________________________________
23. Дали смятате, че възможността за напредване в службата е еднакво достъпна за мъжете и жените?
a) жените имат предимство
б) мъжете имат предимство
в) еднакво е достъпна
г) не съм сигурен
д) ___________________________ (нещо друго, напишете своя отговор)
24. Дали смятате, че съществува проблем във връзка с интеграцията на жените в полицейската служба? В
случай, че съществува, за кои проблеми става въпрос?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Въпросници

95

25. В случай, че имате сугестии и предложения за по-бърза и по-лесна интеграция на жените полицаи в полицейските организации, можете да ги дадете тука.
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________
Както беше казано в уводните забележки, SEPCA подкрепя формирането на Мрежа на жените-полицаи от
Югоизточна Европа. Молим Ви, отговаряйки на въпросите, които се отнасят до установяването на Мрежата,
на означеното затова място да напишете и своите коментари и размисли в тази връзка.
26. Според Вашето мнение, в кои области на сътрудничество и взаимна размяна бъдещата Мрежа трябва наймного да насочи вниманието си? Молим Ви, да рангирате предложените отговори, така че между предложените възможности изберете три, които смятате за най-значителни и ги оцените с оценка от 1(най-важна)
до 3 (най-малко важна):
______ a) обучение и образование
______ б) полицейската практика (начин и условия за извършване на полицейските дейности)
______ в) въпросите с половата равоправност и нормативния регулатив
______ г) въпроса с половата равноправност при извършване на полицейската дейност
______ д) критерии за селекцията за приемане на работа в полицейската служба
______ е) взаимоотношението между полиция и местните общности
______ ж) развитие на кариерата
______ з) информиране на кандидатите при приемане в службата за характеристиките
		
на полицейската дейност
______ и) интегриране на жените полицаи в полицейската служба
(в по-широк смисъл – и в професионален и в социален контекст)
______ й) влияние на организационната култура за интеграцията на жените-полицаи)
______ к) влиянието на мениджмънта в интеграцията на жените в полицията
______ л) конфликт на ролите (взаимното влияние на полицейската служба
и семейния и личен живот на жените; проблеми и начини за тяхното превъзмогване)
______ м) ___________________ (нещо друго, напишете своя отговор)
В случай, че желаете можете да поясните своя отговор:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________
27. Кои форми на сътрудничество и взаимно разбирателство смятате за най-подходящи? Молим Ви да рангирате предложените отговори по същия начин както при предишните въпроси:
______ a) организиране на общи курсове и семинари
______ б) размяна на курсисти при отделни обучения
______ в) размяна на студийни посещения
______ г) размяна на информации, които се оценяват като значителни
		
(чрез достъпните или нови комуникационни канали)
______ д) периодично провеждане на общи конференции
______ е) общи инициативи и дейности
______ ж) общи проекти
______ з) ___________________(нещо друго, напишете своя отговор)
В случай, че желаете можете да поясните своя отговор. ________________________________________
____________________________________________________________________________________
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28. В случай, че във въпросника е пропуснато нещо, което смятате за особено важно за тази тема, молим Ви
тук да напишете това. Също така, можете да дадете предложение, сугестия, препоръка....
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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➜➜Въпросник (Жени)
* * *
Молим Ви, първо да дадете няколко общи данни за себе си.
1. Дата на раждане __________________________________________
2. Семейно положение:
a) неомъжена		б) омъжена		в) разведена
				
3. Дали имате деца?
a) не
б) да , (колко?) ___________ деца

г) вдовица

4. Вашето образование:
a) средно специално образование
б) висше (полувисше) образование
в) ________________________ (нещо друго, напишете своя отговор)
5. Колко дълго работите в полицейската служба? ____________________ (напишете броя на години с ефективна работа)
6. Вашият ранг – чин или звание:________________
7. Дали работите в:
a) седалището на Министерството
б) областното полицейско управление (център за безопаснвост и подобни)
8. Организационната единица, в която работите е:
a) в голям град
б) в град от средна величина
в) в малък град/място
9. В коя служба работите сега?
a) в униформената полиция
		
a. в полицията с общи правомощия
		
б. в транспортната полиция
		
в. в граничната полиция
		
г. за административни дейности
____________________(нещо друго, напишете своя отговор)
б) в криминалната полиция
		
a. за оперативни дейности
		
б. за административни дейностиna
в) в логистичната служба (в служба, която не подразбира полицейска работа в тесен смисъл)
г) _________________________ (нещо друго, напишете своя отговор)
НА ВЪПРОСА ОТ № 10 ДО 30, ЩЕ ОТГОВАРЯТЕ САМО АКО РАБОТИТЕ В (а) УНИФОРМЕНА ИЛИ (б) КРИМИНАЛНА
ПОЛИЦИЯ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ РАБОТИТЕ НА ДЕЙНОСТНИ, КОИТО НЕ СА ПОЛИЦЕЙСКИ В ТЕСЕН СМСЪЛ, МОЛИМ
ВИ ДА ПРОДЪЛЖИТЕ ДА ПОПЪЛВАТЕ ВЪПРСНИКА ОТ ВЪПРОСА № 31 НА СТРАНИЦА 6.
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Следващата група въпроси се отнася до някои аспекти на Вашето определение да рабите в полицейската
служба, както и включването Ви в полицейската служба.
10. Кои причините са били решаващи за да се определите за полицейска работа? Внимателно прочетете всички предложени отговори, а след това на чертата пред най-важната за Вас причина напишете номер (1),
пред по-малко важната причина (2) и пред третата по значение номер (3). Останалити причини не трябва
да ги рангирате.
______ а) интересна работа
______ б) динамична работа
______ в) чувството на сила, която дава униформата и оръжието
______ г) възможност да помагам на хората
______ д) възможност за продължаване на образованието
______ е) възможност за напредване в службатга
______ ж) възможност да се запознаем и контактираме с различни хора
______ з) положителен предварителен опит с полицията и полицаите
______ и) сигурна работа
______ й) възможност да се участвува в провеждането на закона и разпоредбите към него
______ к) любов към униформата
______ л) уважението, на което се радва полицията в нашата среда
______ м) влиянието на филмите за полицаи
______ н) носенето на огнестрелно оръжие
______ o) размера на заплатата
______ п) влиянието на семейството
______ р) влиянието на приятели и познати
______ с) желанието да докажем своите способности
______ т) ___________ (нещо друго, напишете своя отговор)
11. В полицейската служба сте влезли:
а) след завършено полицейско училище (независимо кое ниво на образование)
б) след завършено гражданско училище
в) след завършен курс за полицаи
г) _______________________ (нещо друго, напишете своя отговор)
12. Дали при конкурирането за полицейската служба сте били информирани за характеристиките (специфичностите, изискванията, рисковете...) на полицейската работа?
a) да
б) отчастие
в) не
13. От кои източници сте се информирали при сключването на трудов договор в полицията (можете да отбележите колкото желаете от предложените отговори)?
а) от официални източници на Министерството на вътрешните работи (Службата за човешки ресурси,
Центърът за обучение и др.), чрез трибуни, лекции, работилници, брошури, плакати и подобни.
б) чрез познати
в) от членове на семейството
г) от средствата за информиране (телевизия, печат и подобни) не съм се информирала от нито един
източник
е) ________________________ (нещо друго, напишете своя отговор)
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14. Дали при започване на работа в полицията сте срещнали повече съпротива или повече подкрепа от страна
на тези, които вече робатят в службата? Със знака (х) означете отговора в отговарящото поле на табелата.
a)

Приемане от страна на колегите
- в професионален план
- в плана на взаимоотношенията

не съм сигурен

повече подкрепа

не съм сигурен

повече подкрепа

повече съпротива

б)

Приемане от страна на колежките
повече съпротива
- в професионален план
- в плана на взаимоотношенията
в)

Приемане от страна на
старейшините
- в професионален план
- в плана на взаимоотношенията

не съм сигурен
повече съпротива

повече подкрепа

Молим Ви да обосновете отговора си
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________
15. Дали прецизно Ви е съобщено при въвеждането Ви в работа като стажант, какво е естеството на работата
и задачите на работното място?
a) да, изцяло
б) отчасти
в) не
16. Дали сте имали ментор, съответно лице което е било задължено за Вас по време на стажа ви?
a) да
б) не
17. В случай, че сте имали ментор, дали Вашият ментор е бил/била:
a) мъж
б) жена
в) имала съм ментора и от двата пола
18. Как оценявате своята специализирана квалификация за извършване на изискванията на роботното място?
a) без проблем мога да извършвам всички изисквания
б) мога да изпълня повечето от изискванията
в) нерешителна съм
г) мога да изпълня по-малка част от изискванията
д) мисля, че не мога да изпълня изискванията които ми се поставят
Молим Ви да обясните отговора си: ________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Следващата група въпроси се отнасят до Вашето виждане на процеса с интеграцията на жените в полицейската служба.
19. Дали гражданите с които влизате в контакт при извършване на работата си, спрямо Вас се отнасят по различен начин, отколкото спрямо Вашите колеги мъже?
a) не
б) да
В случай, че сте отговорили положително, молим Ви да поясните отговора си
_____________________________________________________________________________________
___________________________________
20. Дали, престъпниците с които влизате в контакт при изпълнение на задълженията си, спрямо Вас се отнасят по-различно отколкото спрямо Вашите колеги мъже?
a) не
б) да
В Случай, че сте отговорили роложително, молим Ви да поясните отговора си.
_____________________________________________________________________________________
___________________________________
21. Дали Ви е известен някой случай с някоя Ваша колежка, която в работата си е преживяла определени неприятности, като например:

Никога

Поня
кога

Често

Посто
янно

Непризнаване на трудовите й способности
Груби шеги на колеите
Вербално оспорване на личните й способности
Сексуално безпокойство
____________________________ (нещо друго)
____________________________ (нещо друго)
22. Дали смятате, че Вашият статус е равноправен по отношение на колегите мъже?
а) да, напълно
б) предимно да		
в) нерешителна съм
г) предимно не
д) въобще не
В случай, че искате да поясните отговора си.
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________
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23. Според Вашето мнение, в кои дейности в полицията жените са по-ефикасни по отношение на мъжете и
защо?

Дейности

Защо жените са по-ефикасни?

24. В кои дейности мъжете са по-ефикасни по отношение на жените и защо?

Дейности

Защо мъжете са по-ефикасни?

25. Дали има дейности, на които жените полицаи са особено застрашени?
a) не
б) да
В случай , че сте отговорили положително, кои са тези дейности и за какъв вид застрашеност става въпрос?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________
26. Дали има дейности на които мъжете-полицаи са особено застрашени?
a) не
б) да
В случай, че отговорите положително, кои са тези дейности и за какъв вид застрашеност става дума?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________
Възможност за специализирана квалификация и усъвършенствуване, както и напредване в кариерата.
27. Дали мислите, че специализираните обучения са еднакво достъпни за мъжете и жените във Вашата
служба?
a) мъжете имат предимство
б) жените имат предимство
в) не съм сигурна
г) еднакво са достъпни за всички
д) ___________________________ (нещо друго, напишете отговора си)

102

28. Дали Вие сте преминали през някое от специализираните обучения?
a) не, не е било необходимо
б) досега не съм
в) да
г) ____________________________ (нещо друго, напишете отговора си)
29. Дали според Вашетно мнение възможността за работа във всички служби в Министерството са еднакво
достъпни за мъжете и жените?
а) да
б) не
в) не съм сигурна
г) ____________________________ (нещо друго, напишете отговора си)
В случай, че искате да поясните отговора си.
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________
30. Дали смятате, чи възможността за напредване в службата е еднакво достъпно за мъжете и жените?
a) жените имат предимство
б) мъжете имат предимство
в) еднакво са достъпни
г) не съм сигурна
д) ___________________________ (нещо друго, напишете отговора си)
*

*

*

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Въпросници

103

НА СЛЕДВАЩАТА ГРУПА ВЪПРОСИ ОТГОВАРЯТ ВСИЧКИ АНКЕТИРАНИ
Тази група въпроси се отнасят до Вашето чувство за удовлетворение или неудовлетворение, очаквания,
планове....
31. Молим Ви, отбелязввайки със знака (х) в предложената скала, за да оцените удовлетворението си от отделните аспекти на дейността, която извършване?

Аспект на дейността

Въобще не
съм удовлетворена

Предимно
не съм удовлетворена

Нито съм
удовлетворена, нито
неудовлетворена

Предимно
съм удовлетворена

Много
съм удовлетворена

Интересна
Деинамична
Сложна
Разнообразна
Отговорна
Опасна
Физически обременена
Възможност за напредване
в службата
Статусът на жената въобще
Отношението на старейшините към Вас
Отношението на колегитемъже към Вас
Отношенията с колежките
Начин на оценяване на
работата
(принципът на разпределение на заплатите)
Отдалеченост на работното
място от жилището Ви
Нещо друго (какво?)
_______________________
___________
Можете да поясните отговорите си, в случай че желаете.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________
32. Дали в личен план сте удовлетворени от живота, който водите?
а) много съм удовлетворена
б) предимно съм удовлетворена
в) нерешителна съм
г) предимно съм неудовлетворена
д) много съм неудовлетворена
е) не желая да отговоря на въпроса
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Можете да поясните отговора си, в случай че желаете.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________
33. Дали успявате да установите равновесие между задълженията на работното си място и личните (семейни)
задължения?
a) да
б) отчасти
в) не
г) ______________________ (нещо друго, напишете отговора си)
В случай, че мислите, че не сте достатъчно успешни в изпълнението на задърженията си и ролите, молим
Ви да се опитате да обясните кое за Вас представлява най-голям проблем за да бъдете по-успешни?
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________
Също така напишете, какво смятате, че може да направи в това отношение за Вас организацията в която
работите?
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________
34. Какво бихте искали в бъдеще на професионален план?
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________
Както беше казано във уводните забележки, SEPCA подкрепя формирането на Мрежата на жените полицаи от Югоизточна Европа. Молим Ви, отговаряйки на въпросите, които се отнасят до установяването на
Мрежата да направите коментар и дадете мнения в тази връзка върху означеното затова място.
35. Според Вас върху кои области на сътрудничество и взаимен обмен, бъдещата Мрежа трябва най-много
да насочи вниманието си? Молим Ви да рангирате предложените отговори, така че между предложените
възможности да изберете трите, които смятате за най-важни и ги оцените с оценката от 1 (най-важната) до
3 (най-маловажната):
______ a) обучение и образование
______ б) полицейска практика (начин и условия за извършване на полицейските дейности)
______ в) въпросите с половото равноправие в нормативната регулатива
______ г) въпросите с половото раноправие при извършване на полицейските дейности
______ д) критерии за селекцията за приемане в полицейската служба
______ е) отношението между полиция и местните общности
______ ж) развитие и напредване в кариерата
______ з) информиране на кандидатите за характеристиките на полицейската дейност
		
при приемане в службата
______ и) интегриране на жените в полицейската служба (в по-широк смисъл,
		
в професионален и социален контекст)
______ й) влияние на организационната култура върху интеграцията на жените в полицията
______ к) влияние на мениджмънта за интеграцията на жените в полицията
______ л) конфликт между ролите (взаимното влияние между полицейската длъжност
		
и семейния и личен живот на жените; проблеми и начини за тяхното превъзмогване
______ м) _____________________(нещо друго, напишете отговора си)
В случай, че желаете можете да обосновете и поясните отговора си.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________
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36. Кои форми на сътрудничество и взаимен обмен смятате за най-отговарящи?
Молим Ви да рангирате предложените отговори по същия начин както при предишния въпрос:
______ а) организиране на общи курсове и семинари
______ б) размяна на курсисти за отделни обучения
______ в) размяна на студийни посещения
______ г) размяна на информации, които се оценяват като съществени
(чрез достъпните или нови комуникационни канали)
______ д) периодично провеждане на общи конференции
______ е) общи инициативи и дейности
______ ж) общи проекти
______ з _____________________ (нещо друго, напишене отговора си)
В случай, че желаете можете да обосновете отговора си.
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________
37. В случай, че във въпросника нещо е пропуснато, което смятате за особено важно за установяване на
Мрежата или въобще за статуса на жената полицай, молим Ви да го напишете тук. Съшо така можете да
дадете предложение, направите сугестия, препоръка...
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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➜➜ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Благодарности за подкрепата и сътрудничеството и на
членовете на експертната група:
Членове на експертната група
Първа среща на Експертната група посветена на установяването на Мрежа на жените–полицаи от
Югоизточна Европа
Белград, март 2009 г.
1. Снажана Новович, помощник началник на Управлението за специализирано образование,
професионална подготовка, усъвършенстване и наука към МВР на РСърбия
2. Линда Охман, съветник за човешките права, Човешките права, жените и безопасността при ODIHR
3. Пенка Стоянова, инспектор при Управление на полицията към МВР на РБългария
4. Мая Арсовска, МВР на Р Македония
5. Жана Джурович, Полицейска академия, Р Черна гора
6. Рето Брунахарт, висш съветник при SEPCA
7. Бранка Бакич, програмен сътрудник при Мисията на ОССЕ в Сърбия
8. Марко Мора, шеф на Отдела за комуникации при SEPCA
Втора среща на Експертната група посветена на установяване на Мрежата
Белград, юли 2009 г.
1. Снажана Новович, помощник началник на Управлението за специализирано образование,
професионална подготовка, усъвършенстване и наука към МВР на РСърбия
2. Снежана Вла, Управление за специализирано образование, професионална подготовка,
усъвършенстване и наука към МВР на РСърбия
3. Индира Рогич, началник на Управлението за юридически и кадрови дейности към МВР на Република
Сръбска, БиХ
4. Верица Голиянин, инспектор в криминалния сектор към МВР на Федерация БиХ
5. Пенка Стоянова, инспектор в Управление на полицията към МВР на РБългария
6. Линда Охман, съветник за човешките права, Човешките права, жените и безопасността при ODIHR
7. Джейн Таунсли, изпълняваща длъжността председател при IAWP, BTP NEAHQ
8. Рето Брунахарт, висш съветник при SEPCA
9. Олга Йончева, координатор на проекта при SEPCA
10. Марко Мора, шеф на Отдела за комуникации при SEPCA
11. Торбьорн Санде, шеф на Отделението за провеждането на закона, при мисията на ОССЕ в РСърбия
12. Ингер Ли Стаалсен, съветник за обучение на полицаите при Мисията на ОССЕ в РСърбия
9. Бранка Бакич, програмен сътрудник при Мисията на ОССЕ в Сърбия
Трета среща Експертната група посветена на установяване на Мрежата
София, 2-3 декември 2009 г.
1.
2.
3.
4.
5.

Мария Янкуловска, помощник директор на Управлението за човешки ресурси към МВР на РМакедония
София Галева, помощник директор на Сектора за нарушения към МВР на РМакедония
Верица Голиянин, инспектор в Криминалния сектор към МВР на Федерация БиХ
Марина Зович, инспектор в Криминалния сектора към МВР на Федерация БиХ
Индира Рогич, началник на Управлението за юридически и кадрови дейности към МВР на Република
Сръбска, БиХ
6. Драган Василич, шеф на Отдела за планира и развитие на обучението към МВР
на Република Сръбска, БиХ
7. Саня Шумоня, инспектор в Управлението на криминалната полиция към МВР на Република Сръбска,
БиХ
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8. др Благородна Макева, началник на Отдела за юридически дейности при Главното управление
на криминалната полиция към МВР на РБългария
9. Галина Донева Христова, гранична полиция, Човешки ресурси към МВР на РБългария
10. Мария Костадинова, началник на Управление за лични документи към МВР на РБългария
11. Пенка Стоянова, инспектор в Управление на полицията при МВР на РБългария
12. Раймонда Рекса, началник на Управлението за обработка и защита на данните
в седалището на Държавната полиция към МВР на РАлбания
13. Алма Пермети, директор на Центъра за защита на данните към Общото управлиние
на държавната полиция при МВР на РАлбания
14. Ридван Дули, началник обучение при Управлението за специалните сили, при Управлението
за безопасност – Общо управление на държавната полиция към МВР на Р Албания
15. Михаела Раду, специалист за международни отношения в Управление на полицията към МВР
на РРумъния
13. Снежана Новович, помощник началник на Управлението за специализирано образование,
професионална подготовка, усъвършенстване и наука към МВР на РСърбия
16. Желко Миленич, шеф на Отдела за работа на полицията в общностите в Управлението
за информация на полицията към МВР на РСърбия
14. Снежана Вла, Управление за специализирано образование, професионална подготовка,
усъвършенстване и наука към МВР на РСърбия
17. Инга Манкас, експерт в Отдела за международни отношения към МВР на Р Молдавия
18. Паулина Иачимовши, експерт в Отдела за юридически дейности към МВР на РМолдавия
19. Линда Охман, съветник за човешките права, Човешките права, жените и безопасността при ODIHR
20. Бояна Балон, съветник по въпросите на половото равноправие при UNDP
21. Диман Димов, шеф на тима при UNDP/SEESAC
22. Иван Звержхановски, съветник при UNDP/SEESAC
23. Бранка Бакич, програмен съветник при Мисията на ОССЕ в РСърбия
24. Ингер Ли-Стаалсен, съветник за обучение на полицаите при Мисията на ОССЕ в РСърбия
25. Предраг Вуичич, спациалист по юридическите и въпросите за безопасността към
Регионалния савет за сътрудничество
26. Анели Боман-Берг, инспектор при EUPM в Босна и Херцеговина
27. Джулия Джегер , инспектор при IAWP
28. Станислав Безовски изпълнителен секретар при SEPCA
29. Рето Брунахарт, висш съветник при SEPCA
30. Олга Йончева, координатор на проекта при SEPCA
31. Марко Мора, шеф на Отдела за комуникации при SEPCA
Дължим специална благодарност:
В Албания:
o Ахмет Пренци, директор на полицията
o Алма Пермети, шеф на Управлението за обработка и защита на данните ASP HQ
o Раймонда Рекса, началник на Управлението за обработка и защита на данните в
седалището на Държавната полиция
В БиХ - Федерацията:
o Златко Милетич – директор на полицията
o Анела Карачич
o Дражан Тривун
В БиХ – Република Сръбска
o Станислав Чадо, министър на вътрешните работи на Република Сръбска
o Урош Пена, бивш директор на полицията
o Индира Рогич, началник на Управлението за юридически и кадрови дейности
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o
o
o
o

Миле Сикман, началник на Управлението за образование на полицията
Драган Василич, началник на Отдела за планиране, развитие и обучение към
Управление на полицията
Желко Секулич и Тияна Савич, организационна единица към Упраление на полицията
Управление за кадрови въпроси, Управление за юридически и кадрови въпроси

В България:
o Калин Георгиев, главен секретар на МВР
o Веселка Филипова – национален координатор на СЕПКА
o Пенка Стоянова, инспектор в Главна дирекция „Охранителна полиция” при МВР на РБългария
В Черна гора:
o Веселин Вельович, директор на Управлетние на полицията
o Радован Люмович, национален координатор при SEPCA
o Зоран Талович, офицер за свръзка при SEPCA
o Сандра Бугарин
В Хърватия:
o Оливер Гърбич, директор на полицията
o Никша Йелович, SEPCA национален координатор
o Студенти от Полицейската академия в Хърватия
В Македония:
o Люпчо Тодоровски, директор на полицията
o Лиляна Пецова Илиеска, национален координатор при SEPCA, Отдел за международно сътрудничество
o Мария Янкуловска, помощник директор в Сектора за управление на човешкикте ресурси
o Драгана Кирик – Трповски, съветник за развитие на кадрите към Сектора за управление
на човешките ресурси
o Мария Анцевска, съветник за националното сътрудничество
В Сърбия:
o Милорад Вельович, директор на полицията
o Секретариатът на Министерството
o Ръководители и полицейски служители в организационните единици при Дирекция на полицията
o Ръководители и полицейски служители в организационните единици към Финасовия сектор,
Човешките ресурси и Общите дейности
o Ръководството на Центъра за основно полицейско обучение в Сремска Каменица
o Курсисти от 2.класа към Центъра за основно полицейско обучение в Срамска Каменица
o Сърджан Пасквали, национален координатор при SEPCA
o Снежана Новович, помощник началник на Управлението за специализирано образование,
професионална подготовка, усъвършенстване и наука
o Снежана Вла, Управление за специализирано образование, професионална подготовка,
усъвършенстване и наука
o Нада Ракич, висш аналитик в Полицейското управление в Нови Сад
o Милан Клисарич, самостоятелен инструктор за обучение на полицейския мениджмънт в Управлението
за специализирано образование, професионална подготовка, усъвършенстване и наука
o Милан Илич и Душко Капур, Център за основно обучение на полицията
SEPCA:
o Станислав Безовски, изпълнителен директор на SEPCA
o Рето Брунахарт, висши съветник при SEPCA
o Олга Йончева, координатор на проекта при SEPCA
o Марко Мора, шеф на Отдела за комуникации при SEPCA
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ОССЕ
o Линда Охман, Служба за демократични институции и човешки права (ODIHR),
съветничка за човешките права, Човешките права, жените и безопасността
o Торбьорн Санде, шеф на Отделението за провеждане на законите
o Бранка Бакич, програмен съветник при Отделението за провеждане на закона
o Зорана Шиячки, програмен съветник при отделението за демократизация
o Ингер Ли-Стаалсен, съветник за полицейско обучение при Отделението за провеждане на закона
o Александра Живкович, програмен асистент при Отделението за провеждане на закона
o Милена Петрович, програмен асистент при Отделението за провеждане на закона
o Валдета Османи, национален съветник за развитие на учебния план и програма при Отделението за
провеждане на закона към Мисията на ОССЕ в Сърбия
o др Исмаил Ферт, при Мисията на ОССЕ в Скопие за предотвратяване пренасянено на конфликти,
съветник за работата на полицията в общтностите
o Хадис Муареми, при Мисията на ОССЕ в Скопие за предотвратяване пренасянено на конфликти,
преводач
o Радмила Ончевска, при Мисията на ОССЕ в Скопие за предотвратяване пренасянено на конфликти,
преводач
SEESAC / UNDP:
o Диман Димов, шеф на тима при UNDP/SEESAC
o Иван Звержхановски, съветник при UNDP/SEESAC
o Бояна Балон, съветничка по въпросите за половата равноправност при UNDP
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