ЦЕНТЪР НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗГРАД
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
през 1999 година
През 1999 г. Центърът на неправителствените организации в Разград продължи усилията си за
постигане на краткосрочните цели на организацията – информационно осигуряване на гражданските
организации по отношение на възможностите за финансиране на проекти за НПО, консултации по
изготвяне на проекти, както и обучение по нестопански мендижмънт и маркетинг на организацията.
Няколко са безспорните успехи – дейността по три проекта, дейността на Коалиция “Гражданския
съвет”. Проектите през 1999 г. бяха: "Европейски дни", финансиран от Центъра на Съвета на Европа във
Велико Търново, Кампания "За", "Образование за лидери и граждани", финансиран от Фондация "Развитие
на гражданското общество" и "Прозрачност на местната власт", финансиран от "Коалиция 2000".
"ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЛИДЕРИ И ГРАЖДАНИ"
Целта на проекта бе да бъдт обучени по програма "Обучение на обучители" лектори/треньори и
консултанти на местно ниво, чиито услуги да могат да се използват по всяко време. В проекта беше
предвидено да участват 10 лектори, но с предвидените по проекта средства бе осигурено обучението на
17 лидери. Обучението бе осъществено от Иван Здравков, главен асистент по психология в СУ"Св.
Климент Охридски", консултант към Програма Демократична мрежа.
В три тридневни и един двудневен семинар лидерите на НПО от региона научиха как се прави дизайн
и програма на обучение, добиха познания за интерактивните техники на обучение и процесуални умения.
На последния семинар всички участници представиха свои проекти за обучение.
Проектът продължи шест месеца и в резултат на реализацията му бе създадено общество от
съмишленици, готови с желание да се развиват. По този начин бе създаден развит организационен ресурс
от лектори и консултанти в Разград, които могат да се използват по всяко време за подпомагане на Третия
сектор.
ПЕТДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА
С подкрепата на Центъра на Съвета на Европа във Велико Търново
съвместно с Клуба на
Българското сдружение за честни избори и граждански права отбелязахме 50-годишнината от
създаването на Съвета на Европа. Основно събитие в програмата бе откриването на Информационна точка
на Съвета на Европа в нашия офис за област Разград.
Изготвена бе програма на проявите, посветени на 50-годишния юбилей на Съвета на Европа.
Поканени бяха 16 училища от Разградска община - 10 техникума и гимназии и 6 основни училища за
участие. Всички потвърдиха желание за участие в различни прояви от програмата.
Европейските дни започнаха на 29 април, когато ОУ “Васил Левски” организира концерт "Училище на
вълшебствата", част от кампанията "Разград поздравява Съвета на Европа".
На 5, 7 и 9 май по радио "Оберон" организирахме радиоигри по повод на 50-годишнината на Съвета
на Европа. Въпросите бяха:
1.
Кои са официалните езици на Съвета на Европа?
2.
Колко държави членуват в Съвета на Европа?
3.
Кой е автор на аранжимента на химна на Съвета на Европа?
Бяха раздадени награди на победителите - куверти за дискотека "Спартак".
Няколко дни по-късно областният управител Димитър Мочев откри изложба с постери на Съвета на
Европа в сградата на Областната администрация.
На 20 май организирахме коктейл по случай откриването на Информационна точка на Съвета на
Европа. Той бе открит от Димитър Мочев, областен управител на област Разград и Теодора Калейнска,
Директор на Центъра на Съвета на Европа във Велико Търново. Присъстваха представители на
бизнессредите, интелектуалци, местни управници, граждански активисти, журналисти.
На 24 май организирахме Роккупон "Аз съм европеец" на Ронда в градски парк, съвместно с
Гражданско движение "Младежки форум 2001" и Младежки дом Разград. В Купона участваха групите
"Вайпър" от гр. Русе, "Топърс" от гр. Разград, дует "Оривижън" и група от първокласници по проект
"Образование за демократично общество" от ОУ "Отец Паисий".
От 27 април до 5 май организирахме кампания “Разград поздравява Съвета на Европа” – чрез рисунки
или текст, които бяха изпратени до централата на Съвета на Европа в Страсбург, децата от разградските
училища поздравиха юбилярите. В кампанията участваха ОУ “Никола Икономов”, ОУ “Васил Левски”, ОУ
“Отец Паисий”, ОУ“Елин Пелин” с. Стражец, СОУ “Христо Ботев”, ТБТ “Мария Кюри”, ПМГ “Академик
Никола Обрешков”.
СРЕЩАТА “ЗА”
На 22.II. изпратихме покани на депутатите от Разградски избирателен район Ангел Такев, Рамадан
Халилов, Гюнер Тахир, Никола Николов и Хасан Адемов. Подготвихме материали за срещата “ЗА“.
Раздадохме общо 58 покани за същата среща на НПО и медиите. Георги Милков осъществи интервюта с
журналисти от радио “Разград" за участие в срещата “ЗА“ модерно законодателство за нестопанските
организации “, TOП TV, вестник “Екип 7“ и КСТ. Изпратихме и
покани за участие в срещата
“ЗА” на общините Исперих, Завет, Лозница и Самуил. На 1 март организирахме Денят за модерно
законодателство в рамките на Кампанията за модерно законодателство за нестопанските организации в
България. В срещата участваха Центърът на неправителствените организации, БСЧИГП, “Дружество за
защита на природата“, Регионално обществено дружество “Жилищна правда“, Съюз на инвалидите, местен
комитет “Васил Левски“,
Земеделски младежки съюз, Фондация “Извори на капанския фолклор и
занаяти“, КТ “Подкрепа”, Дружество на дейците на културата, ИМКА - Разград, Гражданско движение
“Младежки форум 2001”,
Екологичен клуб “Зелена планета“, Център “Отворено образование”, при
активното участие на Садък Алчев – секретар на община Завет, Радослав Райчев – началник-отдел
“Международно сътрудничество и връзки с обществеността” в общинската администрация в град Разград,

представители на средствата за информация: вестник “Екип 7“, радио “Оберон”, ТОП TV, Кабелни
сателитни телекомуникации, вестник “Стандарт”, кабелна телевизия “Глобо“.
След срещата "ЗА" на 5 март изпратихме Послание до народните представители от Разградски регион
и до Председателя на Народното събрание Йордан Соколов от името на неправителствените организации
във връзка със обсъжданите на 1 март в срещата ЗА законопроекти за нестопанските организации.
Прилагаме Посланието, изпратено до Йордан Соколов, Председател на Народното събрание.
ПРОЗРАЧНОСТ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ
От Април до Юли Центърът на НПО - Разград реализира проект "Прозрачност на местната власт",
финансиран от "Коалиция 2000". Основната цел на проекта бе да привлече вниманието на гражданите
към процесите и резултатите от корупцията във всички сфери от обществения живот и да затвърди
рефлекс на непримиримост при случаи на среща на корупция. Проектът включи: кръгла маса "Процедури
на прозрачност и противодействие на корупцията в местните институции", обществен форум "Чисто
бъдеще - ролята на гражданските организации и средства за масово осведомяване в борбата срещу
корупцията", конкурс за есе "“Можем ли да направим нашето бъдеще чисто – заплаха ли е корупцията?”,
медиен мониторинг на местната преса на тема "корупция", информационни дни срещу корупцията,
телефонно проучване на нагласите на разградчани по отношение на корупцията, гореща телефонна линия
за граждани, пострадали от корупция, попълване на стандартен модул, изготвен от "Коалиция 2000".
Проектът завърши с изготвяне на общ доклад и хепънинг "Заедно срещу корупцията". Част от нашите
наблюдения бяха публикувани в изданията на "Коалиция 2000" "Локални инициативи срещу корупцията".
Прилагаме общия доклад от работата на Център на НПО по проект "Прозрачност на местната власт".
В края на 1999г получихме уверение, че е одобрен и финансиран проектът "Увеличаване на
обществената подкрепа за полицията в Разград". Той ще продължи осем месеца, финансира го Фондация
"Отворено общество". Целта на проекта е засилване на общественото доверие към полицията, чрез
осъществяване на граждански контрол и подобряване на механизмите за информиране на
обществеността.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
До
Г-н Йордан СОКОЛОВ,
Председател на Народното Събрание
на Република България
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Ние, представителите на гражданските организации, синдикатите, местната изпълнителна власт,
журналисти от различни медии в Разград, се събрахме на 1 март 1999 година в Културно-информационния
център на БСЧИГП за да обсъдим трите законопроекта за устройството и дейността на нестопанските
организации в България.
Няколко са безспорните резултати от срещата:
− Категорично бе заявена подкрепата на националната кампания ЗА модерно законодателство за
нестопанските организации в България.
− Обсъдихме необходимостта от приемането на самостоятелен закон за нестопанските
организации и заявяваме подкрепата си за него.
− Законът за нестопанските организации да бъде съобразен с обявените вече шест основни
принципа.
− Законът да третира начините за набиране на средства от нестопанските организации, като
изрично бъде записано “и всички разрешени от закона”.
− Да се предвидят данъчни облекчения за нестопанските организации и за дарителите.
− Държавата да гарантира достъп на гражданските организации до всички социални дейности и
услуги.
− Участниците в срещата да подготвят своите конкретни предложения в седемдневен срок и да ги
изпратят в Ресурсния център и СБФС.
Гражданско движение “Младежки форум 2001”
Дружество за защита на природата
Дружество на дейците на културата
Екологичен клуб “Зелена планета“
Земеделски младежки съюз
ИМКА- Разград
Клуба на БСЧИГП
КТ “Подкрепа”
Местен комитет “Васил Левски“
Регионално обществено сдружение “Жилищна правда“
Съюз на инвалидите
Фондация “Извори на Капанския фолклор и занаяти“
Център “Отворено образование”
Център на неправителствените организации
при активното участие на Садък Алчев – секретар на община Завет и Радослав Райчев – началникотдел “Международно сътрудничество и връзки с обществеността” в общинската администрация в град
Разград
И представители на средствата за информация в Разград:

вестник “Екип 7“, радио “Оберон”, ТОП TV, Кабелни сателитни телекомунакации, вестник “Стандарт”,
кабелна телевизия “Глобо“

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРОЕКТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА,
Осъществяван от Център на НПО - Разград
За периода април – юни 1999г.
Планираните цели по проекта за противодействие на корупцията, осъществяван от Център на НПО Разград", бяха свързани с информационния характер на проекта. Основната ни идея бе да се опитаме да
променим нагласата сред нашите съграждани към нетърпимост спрямо корупцията и корумпираните
държавни служители. С огласяваните чрез всички местни медии дейности по проекта постигнахме широк
обществен отзвук. Ръководители от регионално и общинско ниво се ангажираха с участие в кръглата маса
и гражданския форум, младежи участваха в гражданския форум. По време на тяхното провеждане бяха
представени добри практики при разрешаване на проблеми, свързани с корупцията. Смятаме, че
създадохме добър прецедент с работата по този проект, защото в малкия ни и консервативен град се
заговори за проблема Корупция и за начините за противодействие на това негативно явление.
Гражданите вече знаят някои от правата си и не биха се поддали на провокация от страна на корумпиран
служител да платят за услуга, която той е длъжен да извърши безплатно.
През месец Април течеше предимно подготвителна работа по проекта.
На 5 април Ръководителят на проекта Георги Милков участва в работна среща в Центъра за
изследване на демокрацията в София, на която осъществи предварителни разговори с представители на
Коалиция 2000.
На 20 април секретаря по проекта участва в среща-дискусия “Гражданското общество против
корупция” в Центъра за изследване на демокрацията в София. Тогава бе подписан и договора за
финансиране на проекта.
Секретарят по проекта състави списък на институциите, с чиито представители трябва да се проведат
срещи за представяне на проекта - Кмет на община Разград, Областен управител, Директор на обединена
болница, Началник на Инспекторат към МОН, Директор на Общинска служба за социално подпомагане,
Началник на общински отдел "Култура", Началник на отдел "ТСУ", Началник на отдел "Екология",
Държавен ветеринарно-санитарен контрол, Началник Районно митническо бюро, Началник Териториално
данъчно управление, Районна дирекция на Вътрешните работи - Началник, Окръжен съд, Държавен
финансов контрол, Сметна палата. Уговарени бяха срещи за представяне на проекта.
За периода 27 - 29 април 1999 г. Председателят на проекта и секретарят осъществиха срещи по
проекта с Емил Колчаков - председател на Окръжен съд, Силвия Пенева - връзки с обществеността на
Областен управител на Разградска област, майор Радослав Иванов - Директор на РДВР-Разград, с
Началника на митническо бюро в Разград Павел Пенчев, кмета на община Разград Венелин Узунов,
Директора на ОР болница д-р Ангелина Миткова и Директора на Градска поликлиника д-р Ивета Кулева,
Началника на Териториално данъчно управление Мустафа Кичуков, Началника на Държавен ветеринарносанитарен контрол Йордан Господинов, началника на Регионалната ветеринарно-медицински центъра
Павлин Михайлов и Директора на Регионалния център по здравеопазване д-р Велков. Прилагаме доклад
от провеждането на срещите.
Месец май
Изработена бе карта за медиен мониторинг на статиите в местната преса /вестниците “Екип 7” и
“Гледища”/ и в. “Труд”, свързани с явлението “корупция”. През трите месеца се извършваше регулярно
попълване на картите. Обобщихме резултатите от медийния мониторинг за трите месеца на реализиране
на проекта. Прилагаме отчета от медийния мониторинг.
Съставена бе анкетна карта за телефонно проучване за корупцията.
За 3 май бе планирано провеждане на телефонно проучване "101 мнения" с основна тема
"корупцията в българското общество". Анализът на проучването е изведен в приложение.
Съставена бе медийна стратегия за проекта. На 30 април бе проведена пресконференция за
представяне на проекта пред медиите. В нея участва и говорителя на РДВР-Разград Деко Найденов.
По време на пресконференцията бе обявен конкурс за есе на тема “Можем ли да направим нашето
бъдеще чисто - заплаха ли е корупцията?". Бяха разлепени обяви във всички средни училища в града. В
училищния вестник на ОУ “Христо Ботев” – Разград “Ботевски зов” бе публикувана обява за конкурса за
есе. Председател на комисията, която обяви резултатите, е Елка Драмалиева - експерт по български език
и литература към Образователния инспекторат на МОН в Разград. Приемахме есета за корупцията на тема
“Можем ли да направим нашето бъдеще чисто – заплаха ли е корупцията?”, шестима младежи донесоха
свои творби. Есетата бяха оценени от комисия в състав: Елка Драмалиева – експерт в ОИ на МОН –
Разград, Мариета Илиева – учителка по литература и поетеса и Георги Милков – филолог. На официална
церемония на 30 юни бяха представени най-добрите, а всички участници получиха грамоти.
От 10 май до 30 май по единственото ефирно радио в града "Оберон" се излъчва рекламно съобщение
за горещата телефонна линия. Обаждания на граждани не се получиха.
На 20 май се проведе кръгла маса на тема “Процедури за прозрачност и противодействие на
корупцията в местните институции". Водещ бе Младен Любенов - член на Обществения съвет на Клуба на
БСЧИГП в Разград, заместник-главен редактор на вестник "Утро" - Русе. В кръглата маса участваха 29
ръководители или представители на местните и регионални власти, общественици, журналисти.
Прилагаме отчета за кръглата маса.
През месец Юни екипът работи по попълването на модула “Прозрачност на местната власт”, по този
повод се срещнахме два пъти със Станка Ангелова – зам.-кмет по финансовите въпроси на община

Разград, както и с други общински служители и с общинския съветник от местната опозиция Жоро
Чобанов.
Работихме по подготовката на граждански форум “Чисто бъдеще - Ролята на медиите и гражданските
организации в борбата срещу корупцията”. Форумът се проведе на 30 юни и в него участваха
представители на неправителствени организации, медии, местни власти и младежи. Подготвихме общия
доклад по проекта.
На 30 юни вечерта организирахме хепънинг “Всички заедно срещу корупцията”, в който участваха
няколко разградски групи и дисководещи.
Всички събития по проекта за противодействие на корупцията бяха отразени от местните средства за
масово осведомяване: вестник “Екип 7”, радио “Оберон”, радио “Разград”, Кабелна телевизия “ГлобоРазград”, Кабелна телевизия “Евроком”, ТОП ТВ. Ръководителят на проекта даде интервюта за радио
“Разград” и радио “Шумен” във връзка с проекта, излъчена бе и информация по проекта в емисия на
Националното радио. На 1 юли по радио “Разград” бе излъчено интервю с ръководителя на проекта във
връзка с финализирането на проекта.
В началото на месец юли председателят на коалицията бе поканен да участва в поредното заседание
на Областния съвет за противодействие на престъпността – предоставени бяха доклади и анализи по
проекта.
Подготвихме обширно интервю в ТОП ТВ – най-голямата ефирна телевизия, за резултатите от
проекта, както и стартирането на кампания с излъчването на клиповете на Коалиция 2000.
Неосъществените дейности са:
−
Гореща телефонна линия – тя бе обявявана от единственото ефирно радио в региона
“Оберон”, но никой не се обади на обявения телефон. Една от причините е, че този телефон
е служебен и се използва постоянно. Другите са свързани с психологически причини от
страна на гражданите.
−
Незадоволителни са резултатите от медийния мониторинг, местните медии в много малка
степен отразяват конкретни случаи на корупция, отсъстват коментари и анализи, отразяват
се предимно нашите дейности, а те са предимно с информационна насоченост. Много гневна
реакция имаше от главния редактор на местния независим вестник “Екип 7” относно целта и
ползата от използването на такъв инструмент – безмислено и излишно действие без
практическа полза.
−
Не бе обявена пощенска кутия за случаи на корупция, защото екипът прецени, че това не е
ефективен метод. Няма такова място, където да поставим кутията, за да не възникнат
притеснения от страна на гражданите и те писмено и анонимно да изказват своето мнение.
−
Информационният ден бе проведен по-късно към края на проекта, защото екипът прецени, че
ефектът ще е по-голям в края на провеждането на проекта.
−
Подготвя се издаването на бюлетин с резултатите от наблюденията на екипа и резултатите от
конкурса за есе. Ще бъде издаден през месец Юли.
Препоръчваме регионалните проекти да бъдат продължени, защото противодействието на корупция е
по-ефикасно на местно ниво. Необходимо е на гражданите да им се обясни на по-популярен език какви са
им правата в едно гражданското общество, за да не се поддават на опити за корупция от страна на
недобросъвестни държавни служители. Необходимо е и тези държавни служители да са наясно със
законовите разпореждания и с отговорностите, които носят пред гражданите и обществото.
Необходимо е да се продължи системното проучване на индексите за корумпираност на държавните и
общински служители.
Належаща е необходимостта от провеждането на обучение на служителите, подложени на
корупционен натиск.
След приключването на проекта в местния частен вестник “Екип 7” излезе поредица от публикации за
прозрачността на местната власт и за корумпираността на общинските служители. В няколко статии са
представя склонността на общинската администрация да предоставя и заплаща рекламни материали
единствено на общинския вестник “Гледища”, който откровено пропагандира дейността на БСП, от чийто
втори мандат управлява кметът Венелин Узунов. По този начин общинската организация финансира
общинския вестник с около 45-50 милиона лева годишно. В същото време се отказва рекламирането под
каквато и да е форма /обяви, реклами, съобщения/ в много по-популярния, с по-голям тираж и по-ниски
рекламни тарифи частен вестник “Екип 7”. Тази позиция е тенденциозна според редакторите на частния
вестник, на същото мнение е и по-голямата част от разградската общественост. Това може да бъде
определено и като информационно затъмнение относно дейността на общинската администрация, защото
например обявите на приватизация на общински обекти се публикуват само в общинския вестник и
всички заинтересовани не могат да се запознаят с условията за участие в търговете и конкурсите освен
ако не си направят служебен абонамент за общинския вестник, впрочем такъв /служебен/ е в повечето
случаи абонамента за “Гледища”. Не случайно този вестник е наричан от много граждани “Гледище” на
кмета Узунов. “Тази корелация между “Гледища” и информационното затъмнение отдавна са забелязали и
в община Разград. Затова им изсипват средно по милион лева / стари пари / на седмица 45-50 милиона на
година под формата на обяви, реклами и съобщения. Тези пари са на разградските данъкоплатци и са
дадени на вестник с 1500 тираж за по-добра “гласност”. В същото време “Екип 7” с няколко пъти по-голям
тираж от година и половина има депозирана оферта в кметството с преференциални двойно по-ниски
тарифи. За да научават хората за търговете и другите общински предложения. Е, резултатът досега е
нулев!” – се казва в статията, публикувана във в.”Екип 7”.
Друга от публикациите се занимава с ангажираността на общинската администрация към развитието
на местните спортни клубове. Eдинственият спортен клуб, към който общинска администрация има
ангажименти, е футболният “Антибиотик-Лудогорец”. Оказа се обаче, че ангажиментите са всякакви други
освен финансови. При учредяването на акционерно дружество “Лудогорец” общината обеща финансова

подкрепа, а след като в касата на дружеството не бе внесен нито лев общински пари, кметът обвини за
финансовите проблеми останалите акционери - частни и държавни фирми от региона. Обявено бе, че през
последните две години футболният клуб е получил от общината 220 /двеста и двадесет/ милиона стари
лева. На тази откровена лъжа футболистите, които не са получавали заплати от три месеца, отговориха с
протестна декларация. “Ако тази сума, както твърди Община Разград, е получена в нашата каса, ние сме
готови на извинение, но ако това се окаже нагла лъжа – ние си запазваме правото да продължим
протестите си, с които ще искаме да покажем, че нечестивите хора нямат място сред нас” – се казва в
декларацията на футболистите от “Антибиотик-Лудогорец”, които вече трети мач играят с бели ленти и
отговор на тяхната декларация няма. Очевидно гръмките обещания за финансова подкрепа са
подигравка с футболния патриотизъм на разградчани.
Следващата публикация бе свързана със строителната дейност в града. Около една година преди
избори започва усилна строителна дейност по разградските улици. Според директора на отскоро
приватизираната строителна фирма “Абритус” Михаил Драганов фирмите, които печелят конкурсите за
строителни дейности на общинската администрация са едни и същи, не отговарят на необходимите
условия и не извършват качествено услугите, но Общинската администрация отново им възлага поръчки.
Има много случаи, когато търговете са предизвестени, защото спечелилите ги фирми в деня на търга вече
работят на съответния обект. Има информация, че за компенсиране на ниските цени на търга се раздават
допълнителни обекти, които минават по съвсем друг ред. В обявите за търговете няма условие да се
поиска от данъчните и социалните служби служебни справки кой какви данъци е плащал през изминалите
години и какво дължи на бюджета. Получава се така, че се харчат бюджетни пари за фирми, които
дължат пари на същия този бюджет. Г-н Драганов отправя обвинения към общинската администрация в
липса на протекционизъм спрямо местните фирми, често поръчки се възлагат на строителни фирми от
други населени места, при доказани качества на местните строители.
Г-н Драганов дава конкретен пример за предизвестен търг – търгът на общинско управление
“Образование” с началник Йордан Асенов. Търгът е за ремонт на 32 училища в общината. В интервюто г-н
Драганов казва: “Изискваше се една подробна тръжна документация, която на пръв поглед като я
прочетеш, оставаш с убеждението, че разградска фирма не може изобщо да отговори на критериите.
Например, бе изрично уточнено, че главният изпълнител, който спечели търга, трябва със собствен
ресурс да изпълни 60-70% от работата. Какво се оказа обаче. Обектът спечели фирма “Сав” – Слави
Атанасов. Фирмата в момента на търга беше цифром и словом от трима души. Тя не се е занимавала
никога със строително-монтажни работи, а с топломонтажи – парни котли и инсталации.” В отговор на
въпрос на г-н Драганов Йордан Асенов казва, че фирмата му обещала да назначи хора, ако спечели.
“Асенов даже спомена, че офертите на фирмите са оценявани по осем критерия. Поисках да разбера
критериите, но той откза с аргумента, че документацията била при кмета Узунов.” – разказва г-н
Драганов. “В търговете няма нищо случайно.” – завършва г-н Драганов.
През месец юли общинската администрация отправи призив за безлихвен заем от републиканския
бюджет. В средата на бюджетната година финансовия колапс, в който изпадна общината, е много
тревожно явление. Според Председателя на Комисията по икономическа политика в Народното събрание
Никола Николов причина за това е лошият мениджмънт на общинските пари. Общинарите поискаха заем
от 1000 000лв., след застъпничество на народните представители от ОДС за Разградски регион от
финансовото министерство отпуснаха 469 000 лв. “Фактите говорят, че към 30 юни в сравнение с 1998г.
няма промяна нито на приходната част на общинския бюджет, включително и държавните субсидии, нито
на разходната. Единствената разлика в сравнение с миналата година обаче било нарастването с 6 пъти на
неразплатените разходи. Последното се обяснявало със съзнателно лошо разходване на средствата на
общината.” За какво ще бъде използват този заем тепърва ще се види, но най-вероятно до 16 октомври
средствата ще са изразходвани.
Нашият доклад не е застинал текст и няма точна форма. Той е скромен принос в противодействието
на корупцията в нашия град и затова ще продължим да актуализираме информацията в него. Нашата
амбиция е той да стане годишен и да публикуваме в началото на всяка нова година.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА 1999 г.
№

Име на проекта

Финансираща
организация

Преведени
средства

Изразходвани
средства

1

Образование за лидери и
граждани

Фондация за развитие на
гражданското общество

11 505

11 505

2

Демократични ценности

Център на Съвета на Европа –
Велико Търново

1 950

1 950

3

Кампания ЗА

Ресурсен център на
неправителствените
организации

400

400

Всичко

13 855

13 855

