
ЦЕНТЪР НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗГРАД 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА 

през 2000 година 
 

През изминалия период Центърът на неправителствените организации в Разград продължи да следва 
политиката си за постигане на дългосрочните 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 мениджмънт и маркетинг на организацията.  

Няколко са безспорните успехи – посещението по наша покана на Негово Превъзходителство Ричард 
Майлс, Посланик на САЩ и организираната Кръгла маса с представители на неправителствените организации; 
избирането ни за партньор на Фондация “Развитие на гражданско общество” за Североизточен планов район 
по Програмата за регионално финансиране на проекти на граждани и граждански организации за 
администриране на 50000 евро; партньорство с Джон Ружини – доброволец-консултант от Корпуса на мира; 
осъщественият проект “Увеличаване на обществената подкрепа за полицията в Разград” /2000г./; проведени 
бяха два семинара за обучение на лидери на неправителствените организации; издаден е  Годишен обзор за 
1999 г.; изготвена беше уебстраница от Джон Руджини.  

Посещението на негово превъзходителство Ричард Майлс – посланик на САЩ в България по покана на 
Центъра на НПО и НГФ “Българка” – Разград беше през месец март. 

Осъществени бяха срещи с Венелин Узунов  - кмет на Разград, Димитър Мочев - областен управител, 
ръководството на Областен съвет по етнически и демографски въпроси  и с ръководството на ДПС. Състоя се 
кръгла маса с граждански организации  в културно информационния център на БСЧИГП – Клуб Разград. НП 
Ричард Майлс изнесе публична лекция пред уважавани граждани, политически и бизнеселит. Проведена беше  
и пресконференция за журналисти. На срещите бяха изслушани различни мнения свързани с икономическото, 
демографското, политическото състояние на област Разград. Подчертана беше ролята на Третия сектор като 
важна част от местното общество и активността му в местните процеси. Негово превъзходителство Ричард 
Майлс благодари за добрата организация и гостоприемството на Център на НПО.  

13 юни 2000г. Семинар  на тема “Участие на жените в процеса на вземане на решения”, организиран от 
Център на неправителставените организации в Разград и Центъра на Съвета на Европа в във Велико Търново.  
Лектор на срещата бе Хрисиян Русев – юрист и член на Международната организация на специализиралите в 
Хага. Целта на семинара беше участниците да бъдат запознати с основните европейски закони защитаващи 
правата на жената. Участваха представители на гражданските сдружения, учителки, общественици и дами, 
пряко ангажирани в местното самоуправление.  

“Дебатирани бяха различни теми – за правата на жената, на майките, равностойното заплащане на 
техния труд и професионалните им шансове да се реализират в сфери, традиционно признати за запазени 
“само за мъже”. Страната ни да се  придържа към международните правни документи за защита на жените, за 
да може да се влее в голямото европейско семейство бе лайтмотивът на дискусията.” / в. Екип 7 16.06.2000г./  

През месеците юни – октомври 2000г. Центърът на НПО беше партньор на Клуб “Отворено общество” – 
Русе при  реализирането  на програма “В търсене на устойчиви модели”. Клубът осъществява програмата си 
като партньор на Института за устойчиви общности по Програма Демократична мрежа, финансирана от 
Американската агенция за международно развитие.  

Чрез програмата се оказва положително влияние върху икономическото развитие, околната среда и 
демократичните процеси в четирите административни области. Предадени бяха десет проекта от община 
Разград. Финансират се адекватни на нуждите на общността инициативи на нестопански организации в три 
програмни области: “Икономическо развитие”, “Укрепване на демокрацията”, “Жизнена среда”.  

През 15 юни 2000г. беше организирана кръгла маса. Поканени бяха отговорни служители от общинската 
и областни администрации в Разград.  Участниците споделиха проблемите на местните хора и общността. 
Отчетоха приоритетите в областта и в кои програми евентуално могат да участват желаещите. Участваха 
заместник- кметовете на Община Разград инж. Любомир Цонев и Кина Дякова, директорът на Центъра за 
Икономическо развитие Илиян Николов, началник отдел “Здравеопазване” д-р Владимир Заимов, 
представители на Областна администрация, кметове и заместник-кметове на общини от област Разград, 
лидери на нестопански организации, журналисти и други.  

На 19 юни 2000г. се състоя официалното представяне на конкурса за финансиране на проекти на 
нестопански организации от област Разград, работещи в три сфери – икономическо развитие, укрепване на 
демокрацията и околната среда. Бяха поместени обяви в местните вестници в-к. Екип7, и в-к. Гледища, както 
и местното радио Разград. Поканени бяха представители на всички неправителствени организации както и 
граждани проявяващи интерес към програмата. Раздадени бяха формулярите за кандидатстване. Разяснено 
беше, че всяка организация може да кандидатства с един проект във всяка програма, но финансиране ще 
получи само един. Спечелилите конкурса подписват договор с Клуб “Отворено общество” – Русе. Да се 
осигури подкрепа на перспективни, уникални за местната икономика отрасли и да се създадат предпоставки 
за намаляване нивото на безработицата и за икономически просперитет на регионите.  

Финансирани бяха  четири проекта по Програма “В търсене на устойчиви модели” от  Клуб “Отворено 
общество” – Русе  

Сътрудничество с Джон Руджини  - доброволец-консултант от Корпуса на мира, септември  1999 –юли 
2000г. Няколко бяха основните направления на дейност на Джон Руджини. Изготвянето на систематизиран 
каталог за наличния библиотечен фонд. Съдействие при написването на проекти, с които Центърът на НПО 



кандидатстваше пред донорски организации. Проучваше международни неправителствени организации, с 
които Центъра на НПО би могъл да сътрудничи.  Водеше  курсове по английски език - Дискусионен клуб за 
напреднали и курс за начинаещи. Изготви уеб страница за Центъра на НПО.  

Администрираме 50000 евро  
В рамките на програмата BG 9804 ЦНПО – Разград е партньор на Фондация “Развитие на гражданското 

общество” да администрира програмата за Североизточен планов район.  
Партньорите на ЦНПО – Разград от Североизточна България са: Асоциация “Да съхраним жената” – 

Варна; Клуб “Социално развитие” – Добрич; Женско сдружение “Екатерина Каравелова” – Силистра; Клуб на 
нестопанските организации – Търговище  

Цел на проекта “Създаване на обществен фонд за развитие” е развитие и създаване на устойчивост на 
гражданските организации /НПО/ в Североизточен планов район чрез обучителни семинари, консултации, 
тренинги, предоставяне на финансова помощ за подобряване ресурсите на НПО. Създаване на мрежа от НПО 
и нови партньорства, подобряване на работата в екип, увеличеният обмен на информация ще допринесе за 
развитието на нашата коалиция.  

След подписването на договора между ЦНПО – Разград и ФРГО обявихме по медиите стартирането на 
проекта през месец октомври. Проведохме два обучителни семинара с представители от целия Североизточен 
планов район. На тези семинари подробно бе обяснено структурата на проектите, какви са изискванията и 
работата в екип. Участниците в семинарите останаха много доволни и получихме благодарствено писмо от 
Асоциация “Да съхраним жената” за високото ниво на проведените обучителни срещи. Изготвихме брошура, в 
която бяха отбелязани всички изисквания за кандидатстване в конкурса, както и обявихме сроковете за 
кандидатстване. Имаше голям интерес от страна на НПО и на физически лица от района. В офисите на 
партниращите организации и ЦНПО – Разград бяха отворени бюра за предоставяне на съвети и консултации 
относно обявения конкурс. Бяха осъществени шест групови представяния по темата, повече от 80 лични 
консултации, около 120 консултации по телефон и електронна поща. Програмата беше представена от ТОП-
ТВ, “Евроком” и в-к “Екип7”. Проведохме голяма рекламна кампания. До всяка партнираща организация бяха 
изпратени писма с изисквания за конкурса, сроковете за кандидатстване, брошурата.  

На 11 декември 2000 г. в Разград се състоя първото заседание на Управляващия комитет по проекта 
“Създаване на обществен фонд за развитие” – финансиран от Фондация “Развитие на гражданското общество” 
– София.  

Кандидатстваха  тридесет и девет /39/ неправителствени организации от областите Варна, Силистра, 
Търговище, Добрич, Разград и Шумен. Темите на проектите бяха в четирите основни приоритета  - Защита 
развитие и интеграция на малцинствените общности в рамките на 10 000 евро, Борба срещу престъпността и  
корупцията – 10 000евро, Опазване на околната среда 15 000евро, Социално предприемачество за 
маргинализирани общности и младежи 15 000евро.  

 Одобрени бяха петнадесет проекта. Всичките 15 проекта са обединени от глобалния проект “Създаване 
на обществен фонд за развитие”, чиято цел е да създаде устойчиви граждански организации в Североизточна 
България. Той се финансира от фондация “Развитие на гражданското общество” към програма ФАР на 
Европейския съюз.  

Проект “Увеличаване на обществената подкрепа за полицията в Разград”, финансиран от Фондация 
“Отворено общество”, януари – август 2000г., 12000 щ.д. Проектът продължи осем месеца и го финансира 
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.  

Въпреки спокойната обстановка и ниския ръст на престъпленията в областта полицията няма широка 
обществена подкрепа за своите действия. Няма изградена система за комуникация между местните, 
регионалните власти, медиите, гражданските сдружения и бизнессредите. Предвид спецификата на областта, 
имаше нужда да се създадат условия на полицейските служители за по-добро запознаване с особеностите на 
общуването между хората от различни култури. Всички полицейски служби са изправени пред това ново 
предизвикателство, произтичащо от превръщането на Европа от моноетническо в мултиетническо общество.  

Проучено беше общественото мнение чрез организирането на фокус–групи с журналисти, НПО, местни 
власти, предприемачи. Проведени бяха три обучителни семинара на шейсет /60/ офицери и сержанти от РДВР 
–Разград. Отпечатан беше доклада, отразяващ общественото обсъждане, съдържащ информация за подхода 
за оценка на системата на обществена/външна комуникация на РДВР – Разград, предложенията за 
оптимизация на дейността, резултатите от общественото обсъждане и взетите решения.  

“Глобална идея на проекта между РДВР  и Центъра на неправителствените организации в Разград е 
институцията да слезе по-близо до хората и техните проблеми – инициатива, която американския посланик 
Ричард Майлс специално приветства при посещението си в региона в края на март” /в-е Екип 7 “Полицията 
почна да се учи как да слезе до хората” – 15.05.2000г./  

Уебстраница на Центъра на НПО изготвена от  Джон Ружини – включва историята на Център на НПО - 
Разград, организациите които са нейни членове, периодична отчетност и информираност относно донори, 
които предоставят възможности за финансиране на проекти на граждани и неправителствени организации. 
Уебстраницата ще даде възможност за увеличаване партньорите на Център на НПО не само в Разградска 
община, но и в цяла България, както и обществения имидж  пред чуждестранните дарители, което 
респективно ще благоприятства за финансиране на нови проекти.  

Информиране на гражданските организации за възможността да кандидатстват с проекти за финансиране 
на дейности. 



В края на месец март организирахме представяне в нашия офис на новата програма на Фондация 
“Междуетническа инициатива за човешки права”. Участваха повече от 35 представители на Третия сектор от 
Североизточна България.  

Организирахме два обучителни  семинара на тема “Как да пишем успешни проекти”. Лектор бе Мариян 
Йорданов – главен консултант към информационен център “Отворено общество” – Русе. Вторият семинар 
беше ръководен от Ваня Няголова – консултант на нестопански организации, координатор на програмата за 
регионално финансиране на проекти на граждани и граждански организации на ФРГО за Югоизточен планов 
район, Антония Месерджиева – член на треньорския екип към Коалиция “Демократично гражданство” – 
Програма “Демократична мрежа”  2 и Пламен Бакалов - член на треньорския екип към Коалиция 
“Демократично гражданство” – Програма “Демократична мрежа” 2  

Участниците се запознаха с основната методика, по която се пишат печеливши проекти и как 
впоследствие да бъдат управлявани. Подчертано беше, че целта на проекта трябва да е реална и 
осъществима. Разяснено беше и как се управлява проекта. Целта, която е застъпена в проекта трябва де  
реално постижима. Дейностите трябва да обхващат конкретна социална група. Положително би било да има 
оценка на това по какъв начин се приема осъществяването на проекта от гражданите. Оказва се помощ при 
подготовка на проекти за кандидатстване през различни донори в България за финансова подкрепа. 
Организациите получиха информация за широките възможности, които им предоставят партньорствата, 
коалициите, сътрудничеството и контактите. Повишена беше квалификацията на участниците за работа в 
Третия сектор. Участваха над педесет неправителстевени организации и граждани.  

Осигуряване на институционална подкрепа за развитие. Българско сдружение за честни избори и 
граждански права – Клуб Разград предоставя всички възможности на своя културно-информационен център, 
човешките ресурси и инфраструктурна поддръжка.  

Партньорството между ЦНПО и БСЧИГП е важен фактор за развитието на гражданското съзнание в 
региона. Взаимодействието между тези две организации спомага за увеличаване значимостта им в Разградска 
община.  

Центърът на НПО в Разград работи в партньорство с местните власти, има подкрепата на Областния 
Управител и добре взаимодейства с медиите. 

   
ИДЕИ ЗА РАЗВИТИЕ 
Хармонизиране на Устава съгласно новия Закон за юридическите лица с нестопанска цел.  
Разширяване състава на Управителния съвет – да бъдат привличани известни и уважавани местни 

граждани, лидери от други общини на областта.  
Продължаване на усилията за публичен диалог с всички граждански организации и групи  –  Форум на 

гражданските сдружения.  
Подготвяне на  програма за разширяване дейността на Центъра на НПО – срещи с кмета, областния 

управител, медиите, други НПО, бизнессредите, екип от консултанти.  
Създаване на екип от консултанти за предоставяне на съвети – за изготвянето на  проекти, възможности 

за финансиране, изграждане на коалиции, връзки с медиите. Обявяване на публичен конкурс за консултанти-
доброволци.  

Да се обособи място с бюлетини на финансиращи организации и формуляри за кандидатстване – 
изпращане на писма, изготвяне на списък, използване на уебстраницата на Центъра на НПО.  

Използване възможностите на интернет и страницата на Центъра на НПО за популяризиране на 
възможностите за развитие на гражданските организации.  

Регламентиран достъп до интернет за членовете на Центъра на НПО – Разград.  
Приемане на Програма за отбелязване на 2001 година за “Година на доброволеца” от Организацията на 

обединените нации. 
Организиране на събития – например Ден на доброволеца или НПО. Присъждане на приз “Доброволец на 

годината”. Могат да бъдат съпътствани от неформално общуване. 
Издаване на справочник за НПО, регистрирани в Разградския окръжен съд и клонове на 

националнорегистрирани НПО.  
Центъра на НПО -  ще съдейства за легитимността и идентификацията на гражданските групи.  

   
 

 
Ф И Н А Н С О В   О Т Ч Е Т 

ЗА 2000 г. 
 

№ Име на проекта Финансираща организация 
Преведени 
средства 

Изразходвани 
средства 

1 
Проект “Обществен фонд за 
развитие” 

Фондация  “Развитие на 
гражданско общество” 

8801 1500 

2 
Увеличаване на обществената 
подкрепа за полицията в 
Разград 

Фондация “Отворено общество” 21042,22 21044,69 



3 Демократични ценности 
Център на Съвета на Европа – В 
Търново 

600 600 

4 Членски внос Център на НПО 120 0 

   В с и ч к о: 30563,22 23144,69 

 


