
ЦЕНТЪР НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗГРАД 
           

Non-Governmental Organizations Center Razgrad 
 

 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2006г. 

 
http://ngo-rz.org 

 
 
 

През 2006г. Центърът на НПО в Разград продължи успешното публично-частно 
партньорство с Окръжен и Районен съд. Положителният ефект от съвместното 
сътрудничество предостави възможност за ограничаване на негативните тенденции и 
подобряване публичния образ на съдебната институция в Разград.  

 

ПРИОРИТЕТИ НА ЦЕНТЪРА НА НПО ПРЕЗ 2006: 
През 2006г. Центърът на НПО в Разград продължи да развива своя капацитет в областта на 
гражданското наблюдение на съда. Организацията мултиплицира положителния опит в още 
шест града в Североизточна България за осъществяване на гражданско наблюдение на съда. 
Организирано бе проучване на общественото мнение за дейността на шест окръжни и 
районни съдилища в Разград, Велико Търново, Добрич, Силистра, Търговище и Шумен;  

През 2006г. Центърът на НПО в Разград продължи да поставя в публичното пространство 
общественозначими проблеми, свързани с прозрачността и отчетността в дейността на 
община Разград. Организацията спечели 9 съдебни дела срещу Община Разград с влезли в 
сила решения, по Закона за достъп до обществена информация и 1 съдебно дело срещу 
Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите в Русе; Центърът на НПО в 
Разград заяви публично своята гражданска позиция по важни местни проблеми в Разград, 
свързани с злоупотреба със служебно положение и корупция в дейността на публични 
институции в Разград: Окръжна прокуратура, Окръжен съд, Община Разград, Общински 
съвет – Разград;  

През 2006г. Центърът на НПО в Разград осъществи активна издателска дейност: отпечата 
бюлетин “Граждански наблюдател”, юли 2006, (тираж 1000 бр.); Бюлетин с годишните 
отчети на РРС и РОС за 2005г., (тираж 2000 бр.); Дипляна – (тираж 4000 бр.); Доклад за 
напредъка на съда в Разград, юли 2006 по проект “Засилване на обществената подкрепа за 
съда в Разград-гражданско участие за прозрачно правораздаване, (тираж 500 бр.); Брошура 
"Добрата майка и жена", (тираж 1000 бр.) по проект “Развитие на алтернативни социални 
умения в Дневен център за жени в неравностойно положение в село Стражец"; Годишен 
отчет за 2005г. на Център на НПО в Разград, (тираж1000 бр.) 

През 2006 година Центъра на НПО успешно продължи развитието си като доставчик на 
социални услуги. Дейността на организацията бе насочена към подкрепа на уязвими групи, 
социална и здравна защита на жени в неравностойно положение от различните етнически 
малцинства.  

Центърът на НПО в Разград популяризира своята дейност чрез създадените интернет-
страници по различни проекти, които се актуализират всеки месец: http://ngo-rz.hit.bg 
представя Центъра на НПО; http://court-rz.hit.bg информира за сътрудничеството със съда; 
социалната дейност на организацията е на http://womencenter.hit.bg;  сътрудничеството в 
подкрепа на местната полиция е на http://ngo-police.hit.bg.  

http://ngo-rz.hit.bg/
http://court-rz.hit.bg/
http://womencenter.hit.bg/
http://www.ngo-police.hit.bg/
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Центърът на НПО има две програми: Програма за местно развитие и Програма за работа с 
доброволци. От 2002г. към организацията съществува екип от експерти-доброволци. 
Създадената през 2005г. Гражданската консултативна група за подкрепа на съда продължи 
да развива своя капацитет и през 2006г. Нейните членове са уважавани местни граждани с 
различни професии – юристи, журналисти, психолози, педагози, представители на бизнеса и 
лидери на общността. Те предоставят експертно мнение и подпомагат процеса на 
анализиране гражданското наблюдение на съда в пет областни града. Експертите участваха в 
разработването на Система за гражданско наблюдение на съда.. 

През декември 2006г. в град Варна беше организирана годишна среща на УС и екипа на 
Центъра на НПО в Разград. Членовете на УС направиха оценка на 9-годишната дейност на 
сдружението, обсъдиха финансовата рамка за 2005г. и личните отговорности на всеки член. 
Разработен беше Стратегически план на организацията за  периода 2007 – 2013 година със 
стратегически приоритети: Подпомагане и мониторинг на дейността на публичните 
институции; Иницииране и участие в публично-частни партньорства; Стимулиране прякото 
участие на гражданите при формулиране на политики и приоритети за местно развитие; 
Утвърждаване активната позиция на неправителствените организации в обществото и 
повишаване на техния капацитет. Управителния съвет взе решение да промени мисията на 
сдружение „Център на НПО в Разград” както следва: „“Нашата мисия е да се застъпваме за 
гражданско участие в демократичните процеси на местно ниво”. 

Центърът на НПО в Разград продължи успешното си партньорство със сдружение 
“Младежки форум 2001-Разград” и Център за подкрепа на жени – с. Стражец”. Оказва 
съдействие и подкрепа при реализиране на дейностите по проекти на двете организации. 
Предоставя социални, консултантски, образователни и информационни услуги за 
повишаване капацитета и организационното им развитие.  

Нашето предимство е сериозния опит и трайно установено партньорство с различните 
институции. Познаваме добре местните процеси на развитие и механизмите на вземане на 
решения. Интересите ни в местното развитие са основно в областта на укрепване на 
демократични институции, етническите малцинства, уязвимите групи, социалните услуги и 
граждански права. Имаме специфични умения по управление на публични фондове и 
привличане на допълнителни ресурси. 

 

НАШИТЕ УСПЕХИ 

- През 2006г. стартираха два регионални проекта със съда: „Пълна прозрачност, 
публичност и безпристрастност при изпълнението на законите от съда” и „Прозрачна и 
ефективна съдебна система в североизточна България, ползваща се с обществено 
доверие”. 

- В резултат на дългогодишното партньорство с местната полиция през 2006г. по 
инициатива на Центъра на НПО бе издадена брошура с Годишния отчет на РПУ-Разград 
за дейността на територията на град Разград през 2005г., в тираж 500 бр. черно-бяла.  

- Центърът на НПО в Разград продължи да предоставя социални услуги и успешно 
реализира проект “Развитие на алтернативни социални умения в Дневен център за жени в 
неравностойно положение в с. Стражец”.  

- За втора поредна година Центърът на НПО в Разград реализира проект “Консултанти на 
ромската общност”, част от Националната програма “СПОЗ” на Министерството на труда 
и социалната политика. Две млади жени от ромски произход работят на трудов договор и 
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предлагат безплатни консултации и съвети на ромската общност в с.Стражец и град 
Разград. 

- Центърът на НПО в Разград продължи през 2006г. да развива Програмата за трайно 
намаляване на безработицата в с.Стражец по програмата на “Каунтърпарт Интернешънъл 
– България” и Американската агенция за международно развитие.  

- Организацията продължи през 2006г. да развива Програма за защита на жертви на 
домашно насилие по Закона за защита срещу домашно насилие. През 2006г. екипа на 
сдружение „Център на НПО в Разград” осигури съдействие и подкрепа на пет жени – 
жертви на домашно насилие.  

- Програма Достъп до Информация за втора поредна година връчи Грамота на Центъра на 
НПО в Разград – за принос в областта на достъпа до информация. От 2004г. Центърът на 
НПО в Разград 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. Подали сме повече от 35 заявления за достъп 
до обществена информация в община Разград и Общинския съвет за сделки, договори, 
възнаграждения, общински имоти, публични разходи и друга информация, която е 
обществена и касае гражданите като данъкоплатци. До момента сме спечелили девет 
съдебни дела срещу Община Разград с влезли в сила съдебни решения.  

- Със съдействието на екипа на Инициатива за укрепване на съдебната система бяха 
изготвени и актуализирани интернет-страници за Окръжен съд и Районен съд – Разград 
www.razgrad.court-bg.org. Те предоставят на гражданите на Разград полезна информация. 
Интернет-страниците са една от изпълнените задачи на съда в Разград за повече 
прозрачност и публичност в своята дейност и възможност за повишаване на 
информираността на гражданите.  

- Председателят на УС на Центъра на НПО в Разград участва като международен 
наблюдател на Парламентарните избори в Палестина през месец януари 2006г.  

- 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 в Разград осигурява информационно, консултантско и техническо 
обслужване на своите членове, на граждански организации от Разград и региона, както и 
на НПО от България и други държави. Предоставени са 120 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. Организира тренинги за местни граждански лидери и подпомага укрепването на 
нестопанските организации и гражданския сектор в област Разград. 

 
ПРОЕКТ “ЗАСИЛВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОДКРЕПА ЗА СЪДА В РАЗГРАД - 
ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ ЗА ПРОЗРАЧНО ПРАВОРАЗДАВАНЕ” - http://court-rz.hit.bg
През 2006г. Консорциум “Център на НПО в Разград, Младежки Форум 2001-Разград” и 
“Център за подкрепа на жени в с. Стражец” реализира проект “Засилване на обществената 
подкрепа за съда в Разград - гражданско участие за прозрачно правораздаване”. /ноември 
2005г. - юли 2006г./. Проектът беше осъществен с подкрепата на Американската агенция за 
международно развитие и Инициатива за укрепване на съдебната система в България. Целта 
на проекта е прозрачно и ефективно функционираща правораздавателна система на 
територията на община Разград. В рамките на проекта бяха осъществени; обучение на 
гражданските наблюдатели и партньорите по проекта; Работни срещи на гражданските 

http://www.razgrad.court-bg.org/
http://www.bcnl.org/
http://court-rz.hit.bg/
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наблюдатели; Гражданско наблюдение на съда в Разград; Изготвяне на тримесечни 
аналитични доклади; Проучване на общественото мнение; Текуща оценка на публичния 
образ на съда в Разград; Пресконференции; Дискусионен форум; Бюлетин с годишните 
отчети на Окръжен съд и Районен съд-Разград; Бюлетин за проекта; Информационна 
дипляна; Интернет-страници на Окръжен съд и Районен съд-Разград: www.razgrad.court-
bg.org; Интернет страницата на проекта: http://court-rz.hit.bg. Осъществено е гражданско 
наблюдение на 126 съдебни заседания по 121 съдебни дела в Окръжен съд и Районен съд – 
Разград, в които поне една от страните е представител на уязвима група; Организирано е 
проучване на общественото мнение с участието на 194 случайно избрани граждани на 
Разград; Организирани са 2 текущи наблюдения на публичния образ на съда в Разград с 
участието на повече от 88 граждани. Подготвени са три тримесечни аналитични доклади от 
гражданското наблюдение на съда в Разград; Разработени са 2 интернет-страници на 
Окръжен съд и Районен съд – Разград. Отпечатани са 2 бюлетина с годишните отчети за 
2005г. на Окръжен съд и Районен съд – Разград с тираж 2000 броя. Отпечатан е бюлетин с 
тираж 1000 броя с резултатите от дейността по проекта. Отпечатана е дипляна с тираж 10 000 
броя. Интернет-страницата http://court-rz.hit.bg популяризира дейността по проекта и споделя 
успешни практики на взаимодействие  между съдебната власт и гражданското общество в 
Разград.  
 
ПРОЕКТ “ПЪЛНА ПРОЗРАЧНОСТ, ПУБЛИЧНОСТ И БЕЗПРИСТРАСТНОСТ ПРИ 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАКОНИТЕ ОТ СЪДА”, http://court3-rz.hit.bg
През август 2006г. стартира проект “Пълна прозрачност, публичност и безпристрастност при 
изпълнението на законите от съда”. Проектът е с регионален обхват и се реализира в пет 
областни центъра – Шумен, Силистра, Разград, Търговище и Велико Търново с подкрепата 
на Американската агенция за международно развитие. Целта на проекта е подобряване на 
обществената представа за съда в петте града чрез установяване на публично-частно 
партньорство за положително осъществяване на съдебната реформа на местно ниво. През 
2006г. беше поставено началото на сътрудничеството между пет НПО и съда в петте града за 
осъществяване на гражданско наблюдение на съда, предоставена е пълна информация за 
методиката за обществено наблюдение на съда и инструментите, които се използват в 
Системата за гражданско наблюдение. Бе осъществена публична процедура за избор на 
граждански наблюдатели в пет области центъра – Шумен, Силистра, Търговище и Велико 
Търново. Одобрени са общо 18 мотивирани граждански наблюдатели от петте града за 
осъществяване на гражданско наблюдение. Сформирана е Гражданската консултативна 
група с участието на уважавани местни личности От месец септември 2006г. се осъществява 
гражданско наблюдение на прилагането на определени закони – Наказателно-процесуален 
кодекс, Граждански процесуален кодекс, Семеен кодекс, Закон за защита срещу домашно 
насилие, Закон за защита срещу дискриминация. Беше организирано двудневно обучение на 
гражданските наблюдатели, членове на Гражданската консултативна група и представители 
на съда от 5 града – Шумен, Търговище, Велико Търново и Силистра. През 2007г.ще бъдат 
организирани оценки на публичния образ на съда в петте града, Информационни срещи в 
Шумен, Силистра, Търговище и Велико Търново, ще бъдат изготвени 20 месечни доклада от 
гражданското наблюдение във всеки един град и 3 тримесечни аналитични доклада от 
наблюдението в петте града, ще бъде отпечатана дипляна в тираж 15 000 броя, по 3 000 броя 
за всеки град и бюлетин „Граждански наблюдател 3”, интернет-страницата предоставя 
полезна и актуална информация за процеса на реализиране на проекта в петте града.  
 
ПРОЕКТ “ПРОЗРАЧНА И ЕФЕКТИВНА СЪДЕБНА СИСТЕМА В СЕВЕРОИЗТОЧНА 
БЪЛГАРИЯ, ПОЛЗВАЩА СЕ С ОБЩЕСТВЕНО ДОВЕРИЕ” http://court4-rz.hit.bg

http://www.razgrad.court-bg.org/
http://www.razgrad.court-bg.org/
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През месец септември 2006г. стартира проект „Прозрачна и ефективна съдебна система в 
Североизточна България, ползваща се с обществено доверие” с подкрепата на Тръста за 
гражданско общество за Централна и Източна Европа. – август 2007г. Целта на проекта е да 
съдействаме за постигане на прозрачна и ориентирана към гражданите съдебна система в пет 
града в Североизточна България – Разград, Добрич, Силистра, Търговище и Шумен. 
Представителите на съда да се запознаят със специфичните нужди на социално 
онеправданите групи, като страни по съдебни дела и да информираме съда за неговото 
задължение да предоставя на уязвимите групи справедливо правосъдие. Основна дейност по 
проекта в петте града е гражданско наблюдение на съда и по конкретно достъпа на уязвими 
групи до правосъдие. То се осъществява от обучени граждански наблюдатели. Обект на 
наблюдение са 5 основни уязвими групи – етнически малцинства, жертви на насилие, хора с 
увреждания, безработни и с ниски доходи граждани и самотни родители. Чрез публична 
процедура са избрани 15 граждански наблюдатели и общо 18 членове на гражданската 
Гражданските наблюдатели в петте града. Те участваха в двудневно обучение през месец 
октомври 2006г. Тогава започна гражданското наблюдение в петте града. През 2006г. ще 
бъдат изготвени тримесечни аналитични доклади от гражданското наблюдение на съда, 
които ще бъдат представени на вътрешни закрити брифинга с представители на съда в 
Разград, Добрич, Силистра, Търговище и Шумен; предстои организиране на проучване на 
общественото мнение; медийна кампания за представяне на проекта и Системата за 
обществено наблюдение на съда, Обществени Форуми, отпечатване на бюлетин „Граждански 
наблюдатели 4”.  
 
ПРОЕКТ “ГРАЖДАНСКИ ПОСЛАНИЯ ЗА РАВЕНСТВО”: ПОДГОТВИТЕЛНО 
ОБУЧЕНИЕ ЗА КАНДИДАТИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ ГРУПИ ЗА РАБОТА В 
ПОЛИЦИЯТА 
През декември 2006 Центърът на НПО в Разград започна реализиране на проект 
„Граждански послания за равенство” с подкрепата на Посолството на Кралство 
Холандия, Програма МАТРА/КАП. Проектът е с регионален обхват. По проекта ще бъдат 
обучени 40 младежи и девойки от различните етнически малцинства в Разград, Силистра, 
Търговище и Шумен за успешно кандидатстване за работа в полицията. В рамките на 
проекта ще бъдат организирани Информационни срещи за представяне на проекта и 
условията за участие в Подготвителното обичение.  
 
ПРОЕКТ “РАЗВИТИЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ В ДНЕВЕН 
ЦЕНТЪР ЗА ЖЕНИ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ В СЕЛО СТРАЖЕЦ”, 
http://womencenter.hit.bg
През декември 2005г. стартира проект “Развитие на алтернативни социални умения в Дневен 
център за жени в неравностойно положение в село Стражец”. Той е с продължителност 12 
месеца и се реализира с подкрета на Фондация “Партньори България” и Американската 
агенция за международно развитие. Реализираните дейности през 2006г. бяха: Проведени са 
11 Работни срещи на екипа на проекта; Изготвени са 56 Индивидуални плана на жените от 
целевата група и се актуализираха всеки месец; Пресконференция за представяне на 
постигнатите резултати и отчитане на ефективността от неговото изпълнение; „Добрата 
майка и жена” - брошура за дейността по проекта, с тираж 1200 броя, формат А4, черно-бяла, 
с цветни корици; Организирани са 3 проучвания, с участието общо на 83 жени; Наблюдение 
на дейността по проекта от Обществения съвет; Организирани са 6 обучения за 112 жени за 
запознаване със социалните права, задължения и отговорности.; 8 обучения с участието на 
146 жени от целевата група за придобиване на умения за делова комуникация; 6 обучения 
със 104 жени за придобиване на практически умения за попълване на документи  формуляри, 

http://womencenter.hit.bg/
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които се подават пред публични институции; 6 обучения за 119 жени за запознаване със 
здравните права, задължения и отговорности; безплатни медицински прегледи, консултации 
и лечение са получили 69 жени; 158 жени участваха в празници, свързани с традициите и 
обичаите на различните етнически общности. Членовете на Управителния съвет на участваха 
в еднодневно обучение за запознаване с дейността на третия сектор; 11 членове и 
доброволци на Центъра за подкрепа на жени в село Стражец и Центъра на НПО в Разград 
участваха в обучение за придобиване на знания за разработване на проекти. Интернет-
страница на проекта. Интернет-страницата популяризира проекта и предоставя полезна 
информация за успешното партньорство на Центъра на НПО със сдружение “Център за 
подкрепа на жени – с. Стражец”. 
 
“ЦЕНТЪРЪТ НА НПО В РАЗГРАД” В ПРОГРАМА ЗА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
През 2006г. Центърът на НПО в Разград започна да развива Програма за трайно намаляване 
на безработицата в село Стражец. Създаден беше функциониращ модел за социално 
предприятие - работилница в Дневния център за жени в с. Стражец за производство на етно-
накити и бижута. В рамките на проекта бяха организирани три двудневни обучения с 
участието на 60 трайно безработни жени от с. Стражец от различните етнически малцинства. 
На 12 и 13 май 2006г. в Дневния център в село Стражец се проведе тренинг “Генериране на 
идеи за социално предприятие, техноикономически анализ, маркетинг за социални 
предприятия и управление на човешките ресурси”. В резултат на проведеното обучение бе 
анализирана идеята “РЕН”. Очакваният ефект е социалното предприятие да стартира в срок 
до три месеца поне една от идеите. 
 
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ОТ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА 
ЗАЕТОСТ” 
Проектът се реализира от януари 2006 - декември 2006г. по Национална програма “От 
социални помощи към осигуряване на заетост” към Дирекция “Бюро по труда”. Основна цел 
на проекта е оказване на помощ в работата с ромската общност. Две жени от ромски 
произход и регистрирани в Дирекция «Бюро по труда» като трайно безработни  
консултираха ромски семейства за възможности за включването им в различни програми, 
осигуряване и ползването на медицинска помощ и лечение, оказваха съдействие на 
социалните работници при извършване на социални анкети и интервюта, грижи за 
безнадзорни деца от ромската общност и други. Оказваха техническа, методическа и 
консултантка помощ на жените при попълване и подаване на документи до различните 
социални институции. Предоставяха актуална информация, свързана със социалното 
подпомагане и услуги, здравно осигуряване и програми. Организираха индивидуални и 
групови срещи на жените с психолог, здравни беседи и консултации с адвокат. Провеждаха 
занимания по компютърна грамотност, по български език и изобразително изкуство. 
Организираха възраждане на традициите и обичаите на различните етнически общности. 
Поддържаха база данни, която периодично се актуализира. Тя е поверителна и се използва 
само за нуждите по проекта съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.  
 
ПРОЕКТ “НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЕЗРАБОТНИТЕ ЖЕНИ В СЕЛО СТРАЖЕЦ” 
През 2006г. в продължение на 9 месеца сдружение “Център на НПО в Разград” беше основен 
партньор на сдружение “Център за подкрепа на жени с.Стражец” при реализацията на проект 
“Нови възможности за безработните жени в село Стражец”. Проектът се реализира с 
финансовата подкрепа на Министерството на труда и социалната политика. Целта на проекта 
е създаване на условия за преодоляване на социалната изолация на безработни жени и в 
неравностойно социално положение от етническите малцинства чрез осигуряване на достъп 
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до здравни и социални услуги, подкрепа за трудово посредничество и намиране на работа в 
Дневен център за жени в с.Стражец. Осигуряване на равни възможности за жените от 
различните етнически групи. Те участваха в дейности за повишаване на информираността на 
жените в областта на социалното подпомагане и социална защита - Консултативен кабинет: 
Социален консултант: беседи, лекции, обучения за попълване на документи и формуляри, 
делова комуникация, тренинги – общо 12, за 191 жени; Психолог: Проведени безплатни 
общи срещи, сесии и индивидуални консултации – 88 жени; Юрист: На 64 жени бяха 
предоставени безплатни юридически консултации; Лекар: Безплатни консултации и 
медицински прегледи за 100 жени с лекари-специалисти - стоматолог, уролог, гинеколог, 
вътрешни болести; Здравни беседи със специалисти от РИОКОЗ – общо 9 беседи с участието 
на 140 жени. Помощ и съдействие за решаване на различни социални, житейски и 
здравословни проблеми – на 50 жени. Дейности за трудово посредничество и намиране на 
работа за жените в неравностойно социално положение от с. Стражец: участие в курсове за 
професионална квалификация и преквалификация и обучения – 5 жени; Съдействие за 
осигуряване на трудова заетост – 31 жени. Дейности за самоорганизиране и развитие на 
общността за преодоляване на социалната изолация: Организиране на празници, свързани с 
възраждане на местни традиции и обичаи – 6 празника, със 132 жени; Организирани седенки 
– общо 7, с участието на 99 жени от целевата група; Отбелязване на семейни празници и 
тържества - 3, със 69 жени и децата им; “Вечер на моята улица” – 21 жени. 
 
ПРОЕКТ “ОБЩЕСТВЕНО УЧАСТИЕ В УСТОЙЧИВО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ В 
СТРАНИТЕ-КАНДИДАТКИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ” 
От 2006г. Центърът на НПО в Разград е партньор на Обществен център за устойчиво 
развитие - Варна по проект “Обществено участие в устойчиво регионално развитие в 
страните-кандидатки за Европейски съюз България и Румъния”. Период на реализация на 
проекта е октомври 2005-март 2008г. по Програма МАТРА на Министерство на Външните 
Работи - Холандия. Целта на проекта е да се осигури устойчивата употреба на Европейските 
Фондове за регионално развитие. В България проектът ще бъде реализиран в два региона – 
Северен Централен и Североизточен. Дейностите по проекта са организирани на местно, 
регионално, национално и международно равнище. Георги Милков , председател на УС е 
част от екипа за наблюдение и контрол на процесите на финансиране и усвояване на 
Европейските фондове в Североизточния район на планиране. Създадените екипи за 
наблюдение ще контролират процесите на финансиране и усвояване на Европейските 
фондове. За разясняване същността и целите на проекта в офиса на Центъра на НПО в 
Разград се проведе информационна среща на 20 юли 2006г. с представител на Обществен 
център за устойчиво развитие – Варна. Участниците бяха запознати и с перспективите за 
развитие на Разградски регион. 
 
ЦЕНТЪРЪТ НА НПО В РАЗГРАД - ЧЛЕН НА КОНСОРЦИУМ, УПРАВЛЯВАН ОТ 
ФОНДАЦИЯ “РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР” 
През периода 2004г. – 2006г. 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 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 мониторира изпълнението на общо 12 проекта по Програмата в 

http://csdp.ngorc.net/consortium.htm
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четири областни града – Шумен, Търговище, Силистра и Разград. Мониторинг-ескпертите 
организираха по две посещения на всяка организация. Целта на посещенията бе да се 
запознаят с екипа на проекта, с членовете на УС, да получат информация за стартирането и 
реализирането на проекта, представиха на екипите на проектите съвети и препоръки относно 
организацията, координацията, програмното отчитане и популяризиране на дейността по 
проектите. Експертите се срещнаха с представители на различни целеви групи – преки 
ползватели от проекта. Личните срещи показаха резултатите от участието им в проекта – 
удовлетвореност от придобитите нови знания и умения в различни области, преодоляване на 
социалната изолация и представените възможности за социална интеграция на уязвимите 
групи от различните етнически малцинстваМониторинг-експертите предоставяха текущо 
съвети и препоръки на организациите за ефективно реализиране на техните проекти. 
Съветите и препоръките на мониторинг-експертите помогнаха за справянето с трудности, без 
това да повлияе върху целите групи и постигането на целите и задачите на проектите. Като 
член на Консорциум “Ресурсен център” Центърът на НПО в Разград организира през 2006г. 
семинар "Застъпничество и лобиране" на 10-11 март 2006г. в Разград, х-л Актавис, в 
местността “Пчелина”/. Вестник “Екип 7” отрази семинара със статията “НПО от цяла 
Североизточна България се събраха в Разград”, а “Лудогорски вестник”, бр. 21/14.03.2006г. 
публикува “Обучаваха НПО как да лобират за решаването на проблеми”. 
 
НАБЛЮДЕНИЕ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАЗГРАД1

През периода месец януари – месец юли 2006г. Центърът на НПО в Разград осъществи 
мониторинг на дейността на Общински съвет – Разград. Обект на наблюдение беше 
дейността на Постоянната комисия по управление на общинската собственост, 
приватизационен и следприватизационен контрол и Общински съвет Разград. Доброволец на 
Център НПО присъства на заседания на Общински съвет по предварително обявен график в 
медиите. са Гласувани са общо 71 решения свързани с разпоредителни сделки. Всички 
докладни записки на заседанията на Постоянната комисия по управление на общинската 
собственост, приватизация и следприватизационен контрол се гласуват от общинските 
съветници единодушно, въпреки че възникват дискусии “за” и “против”. През наблюдавания 
период не е имало случай на връщане на докладна записка. Голяма част от тях са от 
обществен интерес. Всички решения на сесиите се гласуват единодушно. В началото с пълен 
брой от присъстващите общински съветници, а по-късно с по-малък. Разпродава се общинска 
собственост, без да е сигурно, че общинските съветници на сесиите и членовете на 
съответната Постоянна комисия е запозната в детайли с цялата процедура и предварителни 
документи. Докладните записки не предоставят пълна информация за гласуваните сделки. 
Решенията, които гласуват общинските съветници за гражданите на пръв поглед са 
законосъобразни, но доколко са целесъобразни те не биха могли да преценят. Липсва по-
нататъшна информация относно изпълнението на процедурата по гласуваните от 
общинските съветници решения. Докладните записки не предоставят пълна информация за 
гласуваните сделки. По-голяма част от решенията се приемат с пълно мнозинство. От юли 
месец 2006г. документите използвани на сесията на Общинския съвет се предоставят освен 
на общинските съветници и журналистите, и на представител на Центъра на НПО. На 10 
март 2006г. Ангелина Стоянова, сътрудник по проекта, участва в семинар “Открито 
управление на общинската собственост”, организиран от Институт «Отворено общество» - 
София. 
 
ИНФОРМИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО 
ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

 
1 “Правят мониторинг на сделките с общински имоти” - в-к “Лудогорски вестник”, бр. 35/02.05.2006г.  
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През 2006г. Центърът на НПО в Разград продължи своята дейност в посока активно 
използване на Закона за достъп до обществена информация. 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. Заведени са над 
37 дела срещу Община Разград и са спечелени 9 съдебни дела с влезли в сила решения. 
Обжалвани са повече от 30 дела във Върховен административен съд. На 4 май 2006г. в офиса 
на Центъра на НПО в Разград се проведе пресконференция за представяне на добри практики 
на сдружението по Закона за достъп до обществена информация и решения по съдебни дела 
на Върховен административен съд. Центърът на НПО в Разград завежда пет изпълнителни 
дела по влезли в сила решения на Окръжен съд в Разград по ЗДОИ е мотото на 
пресконференция, организирана от Центъра на НПО на 6 юли 2006г. Георги Милков, 
председател на УС на ЦНПО на пресконференция на 15 септември 2006г. представи 
позицията на организацията относно участието на съдия Светла Робева в 18 РИК. На 28 
септември 2006г. на Международен ден на правото да знаем Фондация Програма Достъп до 
Информация връчи Грамота на Центъра на НПО в Разград – за принос в областта на 
достъпа до информация. Отворено писмо до окръжния прокурор на Разград Огнян Дамянов 
бе представено на пресконференция на 26.10.2006г. На 27.10.2006г. Георги Милков участва в 
Конференция "Десет години застъпничество за достъп до информация 2006" в гр. София, 
"Централ Хотел Форум", организирана от Фондация Програма Достъп до информация. 
Пресконференция на 7.12.2006г. “Гражданската оценка за управлението на кмета на Разград 
Денчо Бояджиев”. През месец септември 2006г. Георги Милков участва в дискусия с кмета 
на Разград Денчо Бояджиев в предаването “Здравей, България” по Нова телевизия, водещ 
Лора Крумова. 
Публикации в средствата за масово осведомяване: “37 дела на Георги Милков срещу Община 
Разград” е статия във В-к “Екип 7”, бр.51/05.05.2006г. за заведени дела по Закона за достъп 
до обществена информация; "Екип 7", бр.84/24.07.2006г., “На горна инстанция Милков 
спечели поредното дело срещу Общината; "Екип 7", бр.112/29.09.2006г., "Милков спечели 
делото за командировките на Узунов"; "Екип 7", бр. 144/13.12.2006г. “Община Разград е 
платила над 23000лВ-к за обяви”. 
 
ПОДАДЕ ОСТАВКА ОКРЪЖНИЯТ ПРОКУРОР НА РАЗГРАД 
През месец юни 2006г. внезапно подаде оставка окръжният прокурор на Разград Елена 
Хаджидимитрова 2. Стана ясно, че това е в резултат на внезапна проверка от Главния 
прокурор Борис Велчев. Оставката на един от най-дълго управлявалите окръжни прокурори 
в България (от 1990г.) е резултат и на обществения натиск на Центъра на НПО в Разград. По-
късно след вътрешна проверка са установени голям брой забавени и забравени дела. На 27 
юни 2006г. лично главният прокурор Борис Велчев съобщи за изненадващата оставка на 
окръжния прокурор Елена Хаджидимитрова с мотиви, че има установени нарушения в 
окръжна прокуратура в Разград. Две седмици по-рано, на 12 юни 2006г., председателят на 
Центъра на НПО в Разград Георги Милков изпрати отворено писмо до окръжния прокурор. 
Той попита окръжния прокурор вярна ли е информацията, че обвинител на нейно директно 
подчинение е отложил изтърпяването на влязла в сила 6-годишна присъда на 
предполагаемия убиец на Александър Македонски – директор на дивечовъдна станция в 
Разград и известна ключова фигура. 
 
ЦЕНТЪРЪТ НА НПО В РАЗГРАД – ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯТА НА СОЦИАЛНИТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
2 Статия: “След внезапна проверка от ВКП и установени нарушения окръжният прокурор Елена Хаджидимитрова подаде 
оставка” - В-к „Екип 7”, 30.06.2006г., http://www.razgradonline.com/news/art-3502.html

http://www.razgradonline.com/news/art-3502.html
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Асоциация на Социалните Предприятия в България е учредена през 2005г. от представители 
на социални предприятия, като израз на общия им стремеж да работят за подкрепа на 
социалното предприемачество и устойчивото развитие на неправителствения сектор в 
България. Членове на сдружението са нестопански организации, които развиват социални 
предприятия с цел подпомагане на хора в неравностойно положение, чрез създаване на 
заетост, трудови умения, пряка подкрепа или социални услуги за преодоляване на 
социалната им изолация. През 2006г. Георги Милков, председател на УС на Центъра на НПО 
в Разград е член на УС на Асоциацията. Георги Милков участва в Кръгла маса Нови 
практики в работата на социалните предприятия с етническите малцинства на 19.5.2006г. в 
Стара Загора, Сградата на Общината. Организатор е Регионално сдружение "Технитари", 
Община Стара Загора, Търговско-промишлена палата Стара Загора.  
 
ЦЕНТЪРЪТ НА НПО В РАЗГРАД – ПАРТНЬОР НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА 
АСОЦИАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 
През 2006г. продължи успешното партньорство на Центъра на НПО в Разград с Българска 
национална асоциация на потребителите. Семинар "Стимулиране на енергоспестяването в 
бита" в гр. Банкя на 8, 9.04.2006г. бе организиран от Българска национална асоциация на 
потребителите. Представители на Центъра на НПО бяха Георги Милков и Елин Харизанов.  
 
ЦЕНТЪРЪТ НА НПО В РАЗГРАД - АКТИВЕН ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНИ МРЕЖИ  
От месец февруари 2005г. Центърът на НПО е активен член на Мрежата за социални услуги 
и на Регионалната мрежа “Полицията в близост до малцинствата”, създадена в Букурещ, 
Румъния през месец май 2004г. Организацията е член на националната мрежа “Полицията в 
близост до обществото” (март 2004г.). През лятото на 2006г. се присъедини към 
Гражданската коалиция за устойчиво използване на фондовете на Европейския съюз в 
България. 
 
април-октомври 2007г. 
 


	ПРОЕКТ “ЗАСИЛВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОДКРЕПА ЗА СЪДА В РАЗГРАД

