Българин патрулира на дежурство в Олденбург
22-годишният младеж е курсант от трети курс в Академията на МВР. В
Олденбург изучава полицейската работа в Германия.
От Райнер Демер:
В тъмната си полицейска униформа той не се различава от немските си колеги.
Емблемата на рамото му обаче показва не долносаксонския кон, а сребърно оцветен
лъв. Ивайло Василев вече е свикнал минувачите в центъра на града да го питат за
непознатия символ. „Аз съм български полицай“, обяснява 22-годишният курсант,
който е на тримесечен задграничен стаж в Олденбург.
Преди три години роденият в пристанищния град Бургас Ивайло Василев
започва обучението си в АМВР. Неговият афинитет към тази професия е фамилно
обусловен - „Моят баща също работи в полицията“, разказва студентът.
Чрез програма „Еразъм“ (международна програма за обмен на студенти)
курсантът се е класирал миналата есен за един семестър стаж в Германия.
Първоначално пристига в Долна Саксония, тъй като местната полицейска академия е
кооперирана с българската, но в крайна сметка решава да отиде в Олденбург, „...тъй
като знаех, че тук е най-добрата полиция...“ казва той, усмихвайки се.
„Европа се развива, обединявайки се. За нас е несъмнено, че чуждестранните
полицейски обучавани трябва да наблюдават отблизо своите колеги в практиката“,
обяснява Мако Муянович, който е отговорен за обучението в Олденбургската полиция.
От един месец Василев живее в Олденбург. През това време той се е запознал с
различни полицейски структури. С магистралната пътна полиция е контролирал
движението по аутобан А28, с районната полиция на разположение в града - скоростта
на водачите в градската част, съпровожда служителите от участъка Валщрасе при
патрулно-постовата им дейност.
Ивайло няма езикови проблеми. Основният чужд език в гимназията в Бургас „Й. Гьоте“, е немският. „Имаме отлично сътрудничество с колегата от България. Той е
много концентриран и заинтересован от нашата работа“, хвали го комисар Шльомер,
който през първите седмици съпровожда госта.
При своите досегашни посещения Василев е установил, че полицейската работа
в Германия и България не се различава значително. „В практически план всичко е
подобно“. Има обаче някои различия в организацията.
Фактът, че заради този семестър зад граница той ще трябва да се откаже от
отпуск, не тревожи дори за секунда младия българин. „Бях приет тук толкова
приятелски. Колегите ми показаха и обясниха много нови детайли в работата“.
Със спокойния и зелен град Олденбург Василев веднага се сприятелил. От
своето студентско общежитие в Еверстен той пътува с велосипед до работното място първоначално със затруднение дори. „10 години не бях сядал на моя велосипед“
обяснява той...

