ЦЕНТЪР НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗГРАД
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
през 2005 година
През 2005г. Центърът на НПО в Разград разшири процеса на взаимодействие между институциите и
гражданския сектор. Организацията разви успешното публично-частно партньорство с Окръжен и Районен съд,
местната полиция и публични институции. Сътрудничеството със съда в Разград ни окуражи да продължим да
подпомагаме активно положителната реформа в съдебната система на местно ниво за отстояване принципите на
прозрачност, публичност и отчетност в съдебната институция.
Приоритет през годината бе развитието на Центъра на НПО като доставчик на социални услуги. Усилията на
организацията бяха насочени към подкрепа на уязвими групи, социална и здравна защита на жени в
неравностойно положение от различните етнически малцинства.
Успешно през 2005г. бяха водени няколко десетки дела в обществен интерес по Закона за достъп до
обществена информация, основно срещу Община Разград.
Центърът на НПО развива активно две програми: Програма за местно развитие и Програма за работа с
доброволци. Към организацията съществува от 2002г. екип от експерти-доброволци, които са с различна
експертиза. Те са представители на етнически малцинства, местни авторитети, лидери на мнения и обикновени
граждани, мотивирани да съдействат и подкрепят полицията при разрешаване на проблеми на сигурността и
обществения ред в Разград.
Центърът на НПО в Разград като ресурсна организация
споделя и разпространява добри практики,
предоставя консултации, информация и съвети за повишаване капацитета и организационно развитие на
гражданските организации в Лудогорието.
НАШИТЕ УСПЕХИ

1. Продължи развитието на съвместното сътрудничество с Регионалната дирекция на вътрешните работи за
подобряване на публичния образ на полицията в Разград и усвояване на активни техники за комуникация с
гражданите и етническите малцинства. Чрез реализирането на проект “Модел Успешна полиция Разград –
развитие на устойчиви партньорства” се повиши общественото доверие и подкрепата на гражданите към
дейността на органите на реда за разрешаване на проблеми на сигурността и обществения ред с активното
участие на етническите малцинства.
1. Установено бе успешно партньорство с Окръжен съд и Районен съд - Разград за повишаване на
доверието на гражданите в съдебната институция. С проект “Гражданско наблюдение на съда в Разград” започна
подпомагане на процеса за установяване на прозрачна и ефективно функционираща правораздавателна
система, ползваща се с доверието и подкрепата на местната общност. Повиши се общественото доверие в
съдебната местна власт, създаден е положителен обществен образ на съдебните органи и съда в Разград.
2. Развит бе капацитетът на Центъра на НПО в Разград като доставчик на социални услуги чрез
реализирането на проект “Развитие на Дневен център за жени в село Стражец”. Подобрено е социалното и
икономическо положение на жени в неравностойно положение от различните етнически малцинства от с.
Стражец, осигурена бе възможност за реализация на трудовия пазар.
3. Центърът на НПО в Разград бе избран за партньор от Институт “Отворено общество” – София за участие
в проект за наблюдение над разпоредителните сделки с общинско имущество в община Разград.
4. Центърът на НПО в Разград осигури трудова заетост на две жени от етническите общности като
консултанти за работа с ромската общност по Програма “СПОЗ” на Министерството на труда и социалната
политика.
5. Центърът на НПО в Разград участва в Програмата за социални предприятия на фондация “Каунтърпарт
Интернешънъл – България” и развива капацитет за подпомагане на жени в неравностойно положение от
етническите малцинства чрез осигуряване на трудова заетост. От ноември 2005г. организацията е член на
Асоциацията на социалните предприятия. Председателят на УС Георги Милков е избран за член на УС от
членовете на Общото събрание на асоциацията.
6. За първи път в Разград от неправителствена организация бе инициирана защита на жертви на домашно
насилие по Закона за защита срещу домашно насилие. През 2005г. в Разград бе гледано първото дело по Закона
за защита срещу домашното насилие, което приключи успешно за пострадалата жена и нейните две деца.
7. Програма Достъп до Информация връчи Почетна грамота на Центъра на НПО в Разград – за активно
използване на ЗДОИ и водене на дела за достъп до информация с голямо обществено значение.
8. За първи път в страната в тираж 1500 броя неправителствена организация отпечата годишните отчети
за 2004г. на Окръжен съд и Районен съд-Разград. Изданието безплатно достигна до клиенти на съда, съдии,
съдебните служители в съдебните институции в област Разград, представители на институции и граждани;
9. Създадена бе местна организация “Център за подкрепа на жени – с. Стражец” за подпомагане на жени в
неравностойно положение от етническите общности в селото с подкрепата на Центъра на НПО в Разград.
10. Центърът на НПО в Разград е активен член на Мрежата за социални услуги: www.bcnl.org, която се
администрира от Български център за нестопанско право.
11. Центърът на НПО в Разград предостави 140 безплатни консултации на граждани и неправителствени
организации по въпроси от правен, финансов и организационен характер, програми и конкурси на фондации и
организации в страната и чужбина.
12. Интернет-страницата на Центъра на НПО в Разград – http://ngo-rz.hit.bg се обновява и предоставя
актуална и полезна информация за дейността на организацията.
ПРОЕКТ “ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА СЪДА В РАЗГРАД” - http://court-rz.hit.bg.
През периода от 1 ноември 2004г. – 31 август 2005г. Центърът на НПО в Разград реализира проект
“Гражданско наблюдение на съда в Разград” с подкрепата на Институт “Отворено общество” – София. Целта на
проекта бе гражданско наблюдение на съда за установяване на прозрачност и отчетност на наказателното
правораздаване в Разград. Активизиране на гражданското участие в процеса на съдебното производството,
свързано с насилието над жени. Преки ползватели от проекта бяха съдии и съдебни служители от Окръжен и

Районен съд, повече от 20 жени, жертва на насилие, журналисти. Осем граждански наблюдатели активно
взаимодействаха със съда в Разград и изискваха повече прозрачност в неговата дейност. Доброволците
подписаха Споразумение за участие в проект “Гражданско наблюдение на съда в Разград”.
Наблюдавани бяха повече от 20 дела в Окръжен и Районен съд в Разград за упражнено насилие над жени.
От тях 16 в Районен съд – Разград и 8 в Окръжен съд – Разград.
През месец март 2005г. бе организирано проучване на общественото мнение. Анкетирани бяха 194
граждани.
Отпечатан бе информационен бюлетин за проект “Гражданско наблюдение на съда в Разград” (тираж 1500
бр.). Отпечатана е и листовка (тираж 10 000 бр.), пълна цветност с информация за Закона за защитата срещу
домашно насилие, как той може да помогне на жертвите на домашно насилие и към кого трябва да се обръщат за
помощ. Изработена бе интернет-страницата на проекта http://court-rz.hit.bg. Тя предоставя подробна и полезна
информация за целите и задачите на проекта, потенциала за взаимодействие на консорциума с Окръжен съд и
Районен съд-Разград, доклади, резултати от проучването на общественото мнение.
В резултат на проекта бе повишена информираността на гражданите за дейността на съдебната институция в
Разград. Присъствието на граждански наблюдатели в съдебните зали допринесе за повишаване на прозрачността
на съдебното производство в Разград. Съдебната институция се развива положително и се отваря все повече за
прилагане на демократичните стандарти за справедливо правораздаване. Гражданите се нуждаят от
общодостъпна информация за дейността на съда в Разград и улеснен достъп до нея: информационни центрове,
информационни материали, периодични отчети за резултати от съдебни производства, бюлетини. Налице е
активна гражданска позиция и готовност за информиране на неправителствените организации за корупция в
съдебната система в Разград.
ПРОЕКТ “РАЗВИТИЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ЖЕНИ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ОТ СЕЛО
СТРАЖЕЦ” - http://women-rz.hit.bg
През годината Центърът на НПО реализира проект “Развитие на Дневен център за жени в с. Стражец” с
финансовата подкрепа на Министерство на труда и социалната политика. Ползватели на социалните услуги бяха
45 жени от различни етнически групи, в тежко социално положение и безработни повече от една година.
Основна цел на проекта бе развитие на Дневен център в с. Стражец за предоставяне на безплатни консултации,
съвети, информация, юридическа, психологическа и здравна подкрепа за жени в неравностойно положение.
На 248 жени в неравностойно положение бяха предоставени безплатни психологически консултации, съвети
и подкрепа при разрешаване на лични, професионални и семейни проблеми. Жени с тежки социални и
психологически проблеми получиха специализирана психологическа помощ. 115 жени получиха безплатни
юридически консултации в различни области: семейно-правни, социално-правни, вещно-правни, трудовоправни и административно-правни отношения на жените от Дневния център. Със съдействието на екипа на
Дневния център две жени получиха защита по Закона за защита срещу домашно насилие. Жените познават
основните закони и нормативни документи, защитаващи техните човешки права. Проведени бяха безплатни
консултации и медицински прегледи за 355 жени с лекари специалисти - стоматолог, уролог, гинеколог, Уши
нос, гърло, вътрешни болести. Подобри се здравната култура, хигиена и здравословно състояние на жените от
Дневния център – осигуряване на безплатни медицински прегледи и консултации, здравни беседи,
профилактика и промоция на здравето. Културната и развлекателна дейност съхраниха семейните ценности и
културата на различните общности, сближиха различните етнически общнoсти, разрешиха възникнали между тях
конфликти. Жените бяха обучавани за начина на участие в интервю пред работодатели, как да се попълват и
подават молби за постъпване на работа и изготвяне на автобиография. Със съдействието на дирекция “Бюро по
труда” в курсове за квалификация и преквалификация участваха общо 53 жени. В Образователната програма семинари, тренинги, беседи, дискусии, лекции участваха 118 жени. 50 жени получиха помощ и съдействие за
решаване на различни социални, житейски и здравословни проблеми. На жените бе оказано съдействие и помощ
при изготвянето на документи, които се подават пред социални, здравни и образователни институции, защита и
водене на безплатни юридически дела на социално-слаби жени от Дневния център, както и членовете на
техните семейства.
ПРОЕКТ “МОДЕЛ УСПЕШНА ПОЛИЦИЯ РАЗГРАД – РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВИ ПАРТНЬОРСТВА” http://ngo-police.hit.bg
Центърът на НПО в Разград реализира проект “Модел Успешна полиция Разград – развитие на устойчиви
партньорства”, съвместна инициатива с Регионална дирекция на вътрешните работи Разград и Общински съвет
Разград (юли 2004-юли 2005г.). Проектът е финансиран от Институт “Отворено общество” София и Канадската
Агенция за Международно Развитие.
Целта на проекта бе развитие на устойчиви местни партньорства за активно включване на етническите
групи при разрешаване на проблеми на сигурността и обществения ред в Разград. Разработване на Система за
обществено наблюдение на полицията и взаимодействие с Групата за подкрепа на полицията. Повишаване
интереса на младите хора към дейността на местната полиция и подобряване на комуникацията й с гражданите и
представителите на етническите групи.
Успешно бяха организирани: Предварително обучение на представители на етническите малцинства за
кандидатстване за работа в полицията, Оценка на “Плана за положителни действия на полицията и етническите
групи в Разград”, Подготвяне на Система за обществено наблюдение на полицията, Обучение на Комисията по
обществен ред и сигурност (КОРС), Кръгла маса “Устойчиви партньорства за развитие на успешни местни
политики в подкрепа на полицията”, Обучение на Групата за подкрепа на полицията. Създаване на местни
партньорства в подкрепа на местната полиция, Клуб “Млад откривател”, Тренинг за общуване в мултикултурна
среда, Семинар за запознаване със същността и техниките на медиацията, отпечатани бяха 13000 визитни
картички за 40 районни инспектори, служители на РДВР и РПУ Разград, разработена бе интернет-страница
http://ngo-police.hit.bg, организирано бе Социологическо проучване, Обществен форум за оценка на
партньорството с местната полиция през периода от 1999-2005г. За усилване на ефекта от изпълнението на
проекта бяха организирани: Кръгла маса за представяне на Системата за обществено наблюдение на полицията,
Анкета за текущо наблюдение на полицията в Разград, Работни срещи на Групата за подкрепа на полицията,
среща с патрулните полицаи в Районното полицейско управление в Разград, Изготвяне План за опазване на
обществения ред и сигурността на територията на община Разград – КОРС, Оценка на Критериите за наблюдение
на полицията на членовете на Групата за подкрепа на дейността на полицията, брошура с годишния отчет на
РПУ и РДВР за 2004г., Междинен анализ от първите три месеца и за второ тримесечие на 2005г. от изследването
на публичния образ на полицията в Разград, пресконференция за представяне на Групата за подкрепа на

полицията, месечен мониторинг на пресата, работно посещение (март 2005г.) и участие в Регионална
конференция (месец септември 2005г.) в Румъния.
ПРОЕКТ “ЗАСИЛВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОДКРЕПА ЗА СЪДА В РАЗГРАД-ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ
ЗА ПРОЗРАЧНО ПРАВОРАЗДАВАНЕ”
От месец ноември 2005г. стартира проект “Засилване на обществената подкрепа за съда в Разград –
гражданско участие за прозрачно правораздаване”. Проектът се реализира от Консорциум “Центърът на НПО в
Разград”, “Младежки форум 2001-Разград” и “Център за подкрепа на жени в с. Стражец” съвместно с Окръжен
съд и Районен съд – Разград с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие и
Инициатива за укрепване на съдебната система.
Целта на проекта е прозрачно и ефективно функционираща правораздавателна система на територията на
община Разград, ползваща се с доверието и подкрепата на местната общност. Той надгражда постигнатите
резултати по проект “Гражданско наблюдение на съда в Разград”.
Чрез проекта Консорциумът от три активни НПО продължава да осъществява граждански контрол и да
подпомага процеса на реформа в съдебната власт на местно ниво, като съдейства за повишаване на
ефективността и прозрачността на съдебните институции в Разград. Положителният ефект от съвместното
сътрудничество с Окръжен и Районен съд Разград ще ограничи негативните тенденции, практики и проблеми в
съдебната система като предложи варианти за решаването им и ще подобри публичния образ на съдебната
институция.
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ОТ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ”
В продължение на 12 месеца две жени от ромски произход и трайно безработни бяха консултанти за работа
с ромската общност по програма «От социални помощи към осигуряване на заетост» на Министреството на труда
и социалната политика. В продължение на една година те консултираха ромски семейства за възможности за
включването им в различни програми, за въпроси, свързани със социалните услуги.
“ЦЕНТЪРЪТ НА НПО В РАЗГРАД” в ПРОГРАМА ЗА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
От началото на 2005г. Центърът на НПО в Разград е в Програмата за социални предприятия на фондация
«Каунтърпарт Интернешънъл» - България. Социалното предприятие е стопанска дейност на юридическо лице с
нестопанска цел, която има изразен социален ефект спрямо уязвимите групи за подобряване на жизненото им
равнище, осигуряване на заетост, предоставяне на услуги и/или други форми на пряка подкрепа за
преодоляване на социалната им изолация.
Нашата организация помага на Центъра за подкрепа на жени в село Стражец да развие работилница за
етнонакити. Социалното предприятие вече има изградена материална база за реализиране на дейността.
Идентифицирани са 22 жени от различните етнически малцинства, които ще бъдат ангажирани в социалното
предприятие и притежават специфични умения за изработване на етно-бижута и аксесоари. Закупено е пълно
оборудване за работилницата за етнонакити. То включва шевни машини, комбинирана гладачна и
термоподлепваща преса, ютии, обособени са работни мести за 22 безработни жени в неравностойно положение
от с. Стражец.
НИЕ СМЕ ЗА ИНФОРМИРАНО ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ
През 2005г. Центърът на НПО в Разград много активно използва Закона за достъп до обществена
информация. Ние сме единствената неправителствена организация в Разград, която изисква прозрачност и
публичност в действията на местната власт и органите на местно самоуправление. До община Разград и
Общинския съвет са подадени повече от 30 заявления за достъп до обществена информация за сделки,
договори, възнаграждения, общински имоти и друга информация, която е публична и касае гражданите като
данъкоплатци.
Заведени са над 30 дела в Окръжен съд-Разград и са спечелени пет съдебни дела срещу Община Разград с
влезли в сила решения. Обжалвани са повече от 30 дела във Върховен административен съд.
През лятото на 2005г. Центъра на НПО в Разград бе номиниран в конкурса на Програма Достъп до
Информация за категорията: “Неправителствена организация, най-активно упражнявала правото си на достъп до
информация”. На 28 септември 2005г. на “Международния ден на правото да знам” на церемония в зала “Мати”
на НДК, Програма Достъп до Информация връчи Почетна грамота на Центъра на НПО в Разград – за активно
използване на ЗДОИ и водене на дела за достъп до информация с голямо обществено значение.
МОНИТОРИНГ НАД РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО В ОБЩИНА РАЗГРАД
След проведените парламентарни избори на 25 юни 2005г. в България настъпиха промени във властта на
национално и местно равнище. В няколко от големите градове на страната, включително и Разград, чиито
кметове бяха избрани за народни представители, бяха проведени предсрочни местни избори. Институт
“Отворено общество” – София, граждански организации, медии, няколко от опозиционните политически партии и
синдикатите се обединиха и открито заявиха своята тревога от засилена активност за спешно извършване на
непрозрачни разпоредителни сделки с държавно и общинско имущество в последните дни от мандатите на
правителството и на местните власти.
През периода юли - октомври 2005г. организацията наблюдава заседанията на Постоянната комисия по
управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и сесиите на Общински
съвет-Разград. Направени бяха основни изводи от наблюданието над разпоредителните сделки с общинско
имущество.
ПРОЕКТ “ПОСЕЩЕНИЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ В РУМЪНИЯ В ОБЛАСТТА НА
ПОЛИЦЕЙСКАТА ДЕЙНОСТ В РАЙОНИ С ПРЕОБЛАДАВАЩО МАЛЦИНСТВЕНО НАСЕЛЕНИЕ”.
Институт “Отворено общество” – София ни възложи да организираме учебно посещение в съседна Румъния.
От 14 до 17 март 2005г. Георги Милков участва в образователно посещение в северната ни съседка. Целта бе
запознаване с успешните практики за партньорство между правителството, полицейските служби,
представителите на гражданското общество и организации на ромите (НПО) в Румъния.
ЦЕНТЪРЪТ НА НПО В РАЗГРАД - ЧЛЕН НА КОНСОРЦИУМ, УПРАВЛЯВАН ОТ ФОНДАЦИЯ “РЕСУРСЕН
ЦЕНТЪР”
От края на 2004г. Центърът на НПО в Разград е член на консорциум, който наблюдава изпълнението на
проекти по Програма ФАР "Развитие на гражданското общество 2002”, която се изпълнява от ЦЗФД в
Министерство на финансите под наблюдението на Делегацията на Европейската комисия в България.
Управлението на проекта се осъществява от Звено за изпълнение на проекта - Консорциум от фондация
"Ресурсен център", фондация "Микрофонд София", Фондация "АКСЕС - София", Клуб "Отворено общество" -

Благоевград, Клуб "Отворено общество" - Смолян, Клуб "Отворено общество" - Сливен, Дом на науката и
техниката - Враца, Сдружение "Знание" - Ловеч, Център на неправителствените организации - Разград.
ЦЕНТЪРЪТ НА НПО В РАЗГРАД – ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯТА НА СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
На 17 ноември 2005г. в град Варна “Центърът на НПО в Разград” участва в учредително събрание и стана
член на Асоциацията на социалните предприятия в България. Георги Милков – председател на организацията, бе
избран за член на Управителния съвет на Асоциацията.
Мисията на Асоциацията е да стимулира социалното предприемачество и развитието на социални
предприятия в България чрез подобряване на средата за функционирането им, утвърждаване на механизми за
саморегулация и осигуряване на достъпа до ресурси за социални предприятия.
ЦЕНТЪРЪТ НА НПО В РАЗГРАД – ПАРТНЬОР НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Центърът на НПО в Разград си партнира успешно с Българска национална асоциация на потребителите от
2001г. От началото на 2005г. в Разград е разкрит местен офис, който информира и консултира обществеността
по проблемите на потребителската защита. Подпомага потребителите при защита на техните права и интереси и
при достъпа до правосъдие. Предоставя информация за въвеждане в Република България на световните
изисквания и достижения в областта на защитата на потребителите и екологията.
ЦЕНТЪРЪТ НА НПО В РАЗГРАД - АКТИВЕН ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНИ МРЕЖИ
От месец март 2005г. Центърът на НПО в Разград е активен член на Мрежата за социални услуги:
www.bcnl.org, която се администрира от Български център за нестопанско право.
Центърът на НПО е член на Националната мрежа “Полицията в близост до обществото” и на Регионалната
мрежа “Полицията в близост до малцинствата”, създадена в Букурещ, Румъния.
На 24 юни 2005г. получихме официална
покана за участие в дейността на Областния съвет за
сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Областния управител.

