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През 2007г. 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 2007: 
Центърът на НПО в Разград, http://ngo-rz.org, е позната и авторитетна местна 
неправителствена организация с доказан капацитет и постоянен обучен екип. Организацията 
има четиригодишна специализация в работата със съда и много добро партньорство с  
публични институции на местно и регионално ниво: съд  http://court.ngo-rz.org/  и полиция: 
http://police.ngo-rz.org. 

През последните няколко години нашата организация развива успешно своя капацитет като 
граждански наблюдател на местните институции в Разград и областта. Нашето 
предимство е сериозния опит и трайно установено партньорство с местните институции.  

През 2007г. Центърът на НПО в Разград получи наградата “Златен ключ за достъп до 
обществена информация” за съществен принос за подобряване на прозрачността в 
местната власт.  
Центърът на НПО в Разград е единствената неправителствена организация в Разград, която 
изисква прозрачност, публичност и отчетност в действията на местната власт. Подали 
сме повече от 45 заявления за достъп до обществена информация в община Разград за 
обществени поръчки, сделки, договори, възнаграждения, общински имоти, публични разходи 
и друга информация, която е обществена и касае гражданите като данъкоплатци. До момента 
сме спечелили 9 съдебни дела с влезли в сила решения. 

Ние познаваме добре местните процеси на развитие и механизмите на вземане на 
решения в местните институции. Интересите ни в местното развитие са в областта на 
укрепване на демократични институции, етническите малцинства, уязвимите групи, 
социалните услуги и граждански права. Ние имаме специфични умения по управление на 
публични фондове и привличане на допълнителни ресурси. 

Центърът на НПО в Разград е една от 10-те признати специализирани правни 
организации в България, които бяха поканени от Министъра на правосъдието да 
участват в работна група за създаване на План за ускоряване на съдебната реформа. В 
момента организацията участва в работна група за подготовка на Наредби за съдебните 
заседатели и за съдебните експерти. 

Организацията има 10 годишен опит в проекти по информиране и въвличане на 
обществеността в обсъждания на важни въпроси. В началото на 2007 организацията 
информира 3000 граждани от Разград относно предимствата на енергийната ефективност и 
техниките за саниране на панелните жилища – проект финансиран от ПРООН и МРРБ. 

Сдружение "ЦЕНТЪР НА НПО В РАЗГРАД", решение №37/9 април 1997 г., фирмено дело 37/1997 г., БУЛСТАТ: 116019267 
България, Разград 7200, ул. “Княз Борис” 72, пк 237, тел: +359 (84) 661694, факс: +359 (84) 660668 

Електронна поща: bafe@ngo-rz.org; web-site: www.ngo-rz.org 
 

http://ngo-rz.org/
http://court-rz.org/
http://police.ngo-rz.org/


Центърът на НПО в Разград има богат опит в предоставянето на информация, обучение и 
техническа помощ на НПО и други групи и институции от региона. Например, през 2007 
обучихме 40 представители на етническите малцинства от Североизточна България за 
успешно кандидатстване за работа в полицията (проект от програма МАТРА/КАП). 

Министърът по европейските въпроси Гергана Грънчарова посети специално Разград, 
за да се срещне с доброволците на Центъра на НПО и да разговарят за Втория доклад за 
напредъка на съда в резултат на гражданското наблюдение на съда. Министър Грънчарова 
представи добрите практики на Центъра на НПО в Разград в интернет-страницата си: 
http://www.gerganagrancharova.eu/goodPractice.aspx. 

Ние успешно осъществихме наблюдение на местната полиция и разработихме система за 
обществено наблюдение: http://police.ngo-rz.org. Центърът на НПО в Разград има уникален 
шестгодишен опит в работата си с местната полиция и сме реализирали успешно четири 
проекта за укрепване капацитета на местните полицейски служби в Разград. 

НАШИТЕ УСПЕХИ 

- Програма Достъп до Информация връчи голямата награда „Златен ключ” на Центъра на 
НПО в Разград – за принос в областта на достъпа до информация. 

- Доброто съвместно сътрудничество с Окръжен съд и Районен съд – Разград допринесе за 
повишаване на ефективността и прозрачността на съдебното правораздаване в Разград. 
Добрите практики от партньорството със съда бяха мултиплицирани в още 5 областни 
града в Североизточна България; 

- През 2007г. са реализирани успешно 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 наблюдение на съдебните дела в съдилищата в 
Североизточна България, Центъра на НПО издаде два бюлетина „Граждански 
наблюдател”. 

- В резултат на тригодишната успешна практика по гражданското наблюдение на съда, са 
мултиплицирани добрите практики на 20 НПО от страната и бе създадена Национална 
НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда. 

- В резултат на успешно реализирания проект за създадения Консултативен център за 
домашно насилие, през 2007г. екипът на Центъра на НПО оказа подкрепа и съдействие за 
защита на 15 жени, пострадали от домашно насилие. До момента Консултативния център 
е единствения в област Разград, който предоставя социални услуги в подкрепа на 
пострадали от домашно насилие. 

- Центъра на НПО успешно издаде полезен Наръчник за младежи за успешно 
кандидатстване в системата на МВР. 

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

 
Реализирани проекти: 
 
ПРОЕКТ “ПЪЛНА ПРОЗРАЧНОСТ, ПУБЛИЧНОСТ И БЕЗПРИСТРАСТНОСТ ПРИ 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАКОНИТЕ ОТ СЪДА”, http://court3-rz.hit.bg
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През август 2006г. стартира проект “Пълна прозрачност, публичност и безпристрастност при 
изпълнението на законите от съда”. Проектът беше 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 беше подобряване на 
обществената представа за съда в петте града чрез установяване на публично-частно 
партньорство за положително осъществяване на съдебната реформа на местно ниво. Чрез 
публична процедура бяха избрани 18 граждански наблюдатели в пет области центъра – 
Шумен, Силистра, Търговище и Велико Търново. Беше сформирана Гражданска 
консултативна група с участието на уважавани местни личности, които в рамките на проекта 
повишиха своя капацитет като признат партньор на съда за положително осъществяване на 
реформата в съдебната система на местно ниво. От месец септември 2006г. до септември 
2007г. се осъществи гражданско наблюдение на прилагането на определени закони – 
Наказателно-процесуален кодекс, Граждански процесуален кодекс, Семеен кодекс, Закон за 
защита срещу домашно насилие, Закон за защита от дискриминация. Беше организирано 
двудневно обучение на гражданските наблюдатели, членове на Гражданската консултативна 
група и представители на съда от 5 града – партньори. Повишени са знанията, уменията и 
информираността на гражданските наблюдатели, членовете на Гражданската консултативна 
група и представителите на съда от петте града за процеса на гражданско наблюдение на 
съда. През 2007г. бяха организирани оценки на публичния образ на съда, Информационни 
срещи в петте града, бяха изготвени 20 месечни доклада от гражданското наблюдение във 
всеки един град и 3 тримесечни аналитични доклада от наблюдението в петте града, беше 
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
Проектът стартира през септември 2006г. с подкрепата на Тръста за гражданско общество за 
Централна и Източна Европа. Целта на проекта бе 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 се запознаха със 
специфичните нужди на социално онеправданите групи, като страни по съдебни дела и се 
информираха за съда и задължението да предоставя на уязвимите групи справедливо 
правосъдие. Гражданското наблюдение в петте съдилища се осъществява от обучени 
граждански наблюдатели, които наблюдават съдебни дела, в които поне една от страните е 
представител на уязвима група. 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 бяха избрани 15 граждански 
наблюдатели и общо 18 членове на гражданската консултативна група в петте града. Те 
участваха в двудневно обучение през месец октомври 2006г. През 2007г. бяха изготвени 
тримесечни аналитични доклади от гражданското наблюдение на съда, които са представени 
на вътрешни закрити брифинга с представители на съда в Разград, Добрич, Силистра, 
Търговище и Шумен; беше организирано 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 “ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ ЗА ГРАЖДАНСКО 
НАБЛЮДЕНИЕ НА СЪДА” 
През 2007г. чрез успешно реализирания национален проект се популяризира тригодишния 
опит на Центъра на НПО в Разград в областта на гражданското наблюдение на съда. Бяха 
организирани 6 Информационни срещи в цялата страна, на които са споделени добри 
практики и процеса на установяване на ефективно партньорство със съда. Бяха 
идентифицирани 20 активни и мотивирани НПО от шестте планови района в България. На 
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три двудневни тренинги организациите са обучени за осъществяване на гражданско 
наблюдение на съда. Двадесетте организации упражниха наученото и развиваха своя 
капацитет чрез разработване на практически домашни задания. Беше отпечатана в издание в 
печатен и електронен вариант – книжка с тираж  1500 броя, безплатна достъпна версия в 
Интернет на страницата на Центъра на НПО в Разград - http://court.ngo-rz.org. Обучените 
организации по проекта се обединиха в национална мрежа, която до момента продължава да 
се развива в областта на гражданското наблюдение на съда след приключване на проекта. В 
резултат на проекта за първи път в страната беше създадена Национална мрежа за 
гражданско наблюдение на съда, която обединява неправителствени организации от цялата 
страна.  
 
ПРОЕКТ “ГРАЖДАНСКИ ПОСЛАНИЯ ЗА РАВЕНСТВО”: ПОДГОТВИТЕЛНО 
ОБУЧЕНИЕ ЗА КАНДИДАТИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ ГРУПИ ЗА РАБОТА В 
ПОЛИЦИЯТА 
През 2007 година Центърът на НПО в Разград реализира проект „Граждански послания за 
равенство” с подкрепата на Посолството на Кралство Холандия, Програма МАТРА/КАП. 
Проектът е с регионален обхват. По проекта бяха обучени 40 младежи и девойки от 
различните етнически малцинства в Разград, Силистра, Търговище и Шумен за успешно 
кандидатстване за работа с полицията. В рамките на проекта бяха организирани 
Информационни срещи за представяне на проекта и условията за участие в Подготвителното 
обучение. Момичета и момчета бяха избрани чрез публична процедура и селектирани по 
определени критерии. Всичките одобрени младежи участваха в три двудневни тренинга, по 
време на които получиха необходимите знания и умения за успешно кандидатстване за работа 
в полицията.  В края на проекта бе издаден полезен Наръчник за младежи за кандидатстване в 
полицията. 
 
ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКО БЮРО ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА 
НАСИЛИЕТО СРЕД ЖЕНИТЕ” 
Проектът е с продължителност: април – септември 2007г. Основната цел на проекта е 
развиване капацитета на сдружение “Център на НПО в Разград” като местна ресурсна 
организация за предоставяне на социални услуги в подкрепа на жени и девойки - жертви на 
насилие на територията на община Разград. При реализирането на проекта се създаде 
Консултантско бюро за работа с жени и девойки, жертви на насилие, бяха изследвани 
обществените нагласи към насилието като се проучи проблема с насилието сред жените в 
Разград, бяха обучени екипи от граждански активисти и НПО-доставчици на социални 
услуги за работа с жени, жертви на насилие – прилагане на интерактивни техники за работа с 
жертви на насилие; взаимодействие с институции; семейно консултиране и др., бе 
организирана широка информационна кампания за проблема с насилието и трафика на жени. 
Беше оказана подкрепа и съдействие за защита на 15 жени жертви на домашно насилие. Бяха 
проведени над 100 консултации с психолог, юрист и социален консултант в работата с 
жертвите на домашно насилие. Беше организирана Кръгла маса с участието на прокурори, 
съдии, социални работници, представители на други НПО и жени-жертви на домашно 
насилие. Бяха обсъдени проблеми и интересни случай в практиката по превенция на 
домашното насилие. След края на проекта Центъра на НПО инициира работна среща с 
участието на представители от Районен съд и РПУ – Разград. Обсъди се напредъка по 
прилагането на Закона за защита срещу домашното насилие и изведени бяха 5 групи 
проблеми: 

1. Законът за защита срещу домашното насилие не е прецизен. Практиката до 
момента създава редица проблеми.  

2. До момента държавата не изпълнява задължението си да осигурява достатъчно 
условия за развитието на програмите за възстановяване и специализираните 
програми - Чл.6, ал.1, 2, 3 и 4 от ЗЗДН. 
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3. Държавата не създава достатъчно условия за подпомагане развитието на 
специализираните програми за насилници. 

4. Недостатъчен и неефективен е контролът по изпълнението на съдебните заповеди. 

5. Не се събират наложените от съда глоби на насилниците в Област Разград. В 
момента липсва воля и практика за събиране на съдебните глоби. Не се прилага 
инструкцията за осъществяване на взаимодействието между Агенцията за 
държавни вземания и Висшия съдебен съвет.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

За първата група проблеми: 
1. Необходимо е законодателна инициатива за промени в Закона за защита срещу 

домашното насилие. 

a. Да се прецизира чл.2, като се изясни по-прецизно дефиницията на “акт на 
домашно насилие”. 

b. Да се изясни ясно ролята на прокуратурата. Да се ангажира ясно и 
недвусмислено прокуратурата по проблема с домашното насилие и контрола 
по изпълнението на съдебните заповеди, като форма на съдебен акт. 

c. Насилникът да бъде осъждан да плаща разходите по възстановителната 
програма на пострадалото лице и личното му участие в специализираната 
програма за извършители на насилие. 

За втората група проблеми: 
2. Държавата да създаде условия и програми за укрепване капацитета на 

неправителствени организации, предоставящи социални услуги по проблема с 
домашното насилие.  

За третата група проблеми: 
3. Да се създадат единни стандарти и критерии за качеството при прилагане на 

задължителната специализирана програма за насилници. 

4. При отказ от участие в специализирани програми на насилника да се налагат 
пробационни мерки на основание неизпълнение на тази мярка в съдебната заповед. 

За четвъртата група проблеми: 
5. Да се създадат работещи механизми за взаимодействие между полиция, прокуратура и 

съд за контрол на съдебните заповеди по ЗЗДН. 

6. Да се засили ролята на полицията и районните инспектори за спазване и контрол на 
изпълнение на съдебната заповед. 

7. При повторнa проява на насилие, в нарушение на съдебната заповед, да се увеличава 
размерът на глобата в двоен или по-голям размер. 

За петата група проблеми: 
8. Да се събират на 100% и в срок всички наложени от съда глоби. Държавните 

изпълнители да използват всички законни способи за събиране на вземанията, 
включително да разпродават движимо и недвижимо имущество. 

9. Ефективно да се използва инструкцията за осъществяване на взаимодействието между 
Агенцията за държавни вземания и Висшия съдебен съвет. 

 
 

 
 

5



Разработване и прилагане на задължителната специализираната програма за 
насилници по чл.5, ал.1 от Закона за защита срещу домашното насилие. 
Центърът на НПО успешно разработи пилотна специализирана програма за работа с 
извършители на насилие, осъдени по Закона за защита срещу домашното насилие. След 
разработването на такава програма и представянето му пред председателя на Районен съд – 
Разград, извършителите на домашно насилие биваха осъждани, включително и мярката за 
задължително посещение за специализирана програма на Консултантското бюро. В резултат 
до момента 7 осъдени лица по Закона за защита срещу домашното насилие посещаваха 
Консултантското бюро и преминаха през задължителните консултации с психолог и 
социален консултант. При новата практика на специализираната програма върху седемте 
осъдени лица, бяха установени следните проблеми: 

- Осъдените лица не спазват мерките, посочени в съдебните заповеди. Имаме 
информация за нарушение на мерките по чл.5, ал.1, т.1 и 3 от Закона за защита срещу 
домашното насилие. 

- Не спазват мярката по чл.5, ал.1, т.5 от ЗЗДН за задължителното участие в 
специализираната програма на Консултантското бюро. 

- Не спазват правилата за задължителен минимум от едно посещение на седмица за 
психологически консултации. 

- Двама от шестимата осъдени лица са в неизвестност и не можем да се свържем с тях. 
Те са получили съответните преписи от съдебните решения и съдебни заповеди. До 
момента двамата осъдени не са посетили Консултантското бюро и нарушават 
задължението си да участват в специализираната програма. 

- Задължителната специализирана програма е възмездна. Четирима осъдени лица не 
спазват задължението да платят таксата за проведена консултация.  

- Осъдените лица не осъзнават и не приемат, че специализираната програма е 
задължителна за тях по силата на съдебно решение.  

 
 
ПРОЕКТ «ДЕМОНСТРАЦИОННО ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ 
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ» 
Проектът се финансира от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и 
Програма на ООН. Той има за цел интегрирано обновяване на многофамилни жилищни 
сгради заедно с прилежащите им околни пространства. В 18 български града в рамките на 
предварителната подкрепа за демонстрационно обновяване се проведе мащабна 
информационна кампания с цел да се идентифицират потенциални крайни бенефициенти на 
проекта – сдружения на собствениците в панелни блокове. Центърът на НПО проведе 
подготвителният етап за стартиране на проекта от октомври 2006 година до 31 март 2007 г. В 
резултат на нашата дейност по проекта бе създадено много добро сътрудничество между 
Центъра на НПО в Разград и Община Разград. В началото на 2007г. в Община Разград 
Центъра на НПО организира информационна кампания по подготвителния проект за 
демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради. Участваха представители 
на община Разград, Програмата на ООН за Развитие, екипа на проекта, местни печатни и 
електронни медии; В 12 квартала в отделни райони на град Разград бяха разпространени 
информационни материали за проекта; На 130 ключови фигури от град. Разград бяха 
раздадени информационни писма и брошури; Разпространени са писма до 30 строителни 
инженери, архитекти, проектанти и строителни фирми от град Разград, на които беше 
представена информация за проекта; В Информационната кампания бяха раздадени лично 
общо 2200 брошури, 160 писма и са разлепени над 100 обяви в различни части на град 
Разград; Организирани са общо 6 официални работни срещи на екипа на проекта с 
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представители на община Разград за координиране на съвестната дейност по изпълнението 
на проекта;  
 
ИНФОРМИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО 
ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 
  

Центърът на НПО в Разград получи наградата „Златен ключ” за дългогодишно, 
кампанийно и резултатно използване на процедурите по ЗДОИ и водене на съдебни 
дела за постигане на по-голяма прозрачност и публичност на дейността на местната 
власт и органите на местно самоуправление; за използване на информацията, получена 
по ЗДОИ в свои доклади и публикации, за огласяване на получената по ЗДОИ 
информация в местни медии. За пети пореден път, на церемония в Националния 
пресклуб на БТА, Програма Достъп до Информация връчва годишни награди за 
принос в областта на свободата на информация. По този начин ПДИ отбелязва 28 
септември - Международният ден на правото да знам.  

Дело „Център на НПО-Разград” срещу Кмета на Община Разград1 (концесия за 
боклука). В края на месец юли 2007г. Центърът на НПО в Разград обяви Отворено писмо до 
Окръжния прокурор на Разград с искане да образува досъдебно производство за извършени 
престъпления от предишния и настоящ кмет на Разград, включително и за неизгодния 
договор с фирма Шеле за сметосъбиране и сметоизвозване. 

С Решение 8190/20.07.2007, състав на ВАС отменя решението на РОС, отменя и отказа на 
кмета на Община Разград и му връща преписката за ново поизнасяне, при съобразяване с 
указанията и мотивите на съдебното решение: 

„В разглеждания случай, приоритетно е спазването на принципа за прозрачност и гласност 
относно управлението на дейности, финансирани със средства от общинския бюджет, 
които от своя страна се събират под формата на такса за битови отпадъци от 
населението. Кметът на общината, в качеството си на орган по чл. 3, ал. 1 ЗДОИ 
незаконосъобразно е приел за водещо изискването за охрана на интересите на търговското 
дружество, като е пренебрегнал законово регламентираното правило за общодостъпност 
на данните, свързани с организацията на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, 
разходите от които се покриват от средствата в общинския бюджет, постъпили от 
събираната местна такса от данъчнозадължените лица на територията на общината. 
Поради това, при разглеждане на заявлението за достъп до обществена информация във 
връзка с концесията за сметосъбиране и сметоизвозване административният орган е 
следвало да предостави търсените данни, за които законово е регламентирано, че са 
публично достъпни.” 

Много граждани започват да се обръщат за помощ и съдействие за осигуряване на достъп до 
обществена информация в община Разград. Девет граждани в Дома за възрастни хора с 
деменция в Разград починаха за няколко месеца. Екипът на Центъра на НПО изрази 
възмущението в открито писмо чрез медиите. В резултат на алармирането в обществото, 
бяха назначени спешно 4 административни проверки и разследване на прокуратурата. Ние 
получихме над 50 страници документи от проверки на РИОКОЗ и Регионален център по 
здравеопазване по случая, които успешно използвахме за жалбата срещу отказа на Окръжна 
прокуратура да започне разследване на престъпление. Апелативна прокуратура – Варна 
отмени отказа и нареди образуването на досъдебно производство. Бяха публикувани статии 
във връзка с този случай във вестниците „24 часа” и „168 часа”. 

По време на предизборната кампания за местни избори 2007г. Центъра на НПО предложи да 
се подпише Меморандум за честно и прозрачно управление на четиримата кандидати за 
кмет на община Разград: Денчо Бояджиев – независим; Наско Анастасов – независим; Жоро 
                                                 
1 Адм.дело 104/2005 на Окръжен съд-Разград, адм.дело 3112/2006 на ВАС 
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Чобанов – коалиция „Обединени демократи” и Стоян Стоянов – партия „Герб”. На 
организиран коктейл в община Разград за подписване на Меморандума, Жоро Чобанов и 
Наско Анастасов приеха заявлението за честно и прозрачно управление и подписаха 
документа. Кандидатът Стоян Стоянов отказа подписването с мотив, че партия „Герб” е поел 
този ангажимент с подписването на друг подобен Меморандум на национално равнище. 
Кандидатът Денчо Бояджиев отказа подписването с мотивите за юридически неиздържано 
съдържание в предложения от Центъра на НПО Меморандум за честно и прозрачно 
управление. Денчо Бояджиев заяви готовност за приемане и подписване при промяна в 
съдържанието на документа.  

Председателят на Центъра на НПО Георги Милков чрез медиите предложи две улици в 
село Ушинци, община Разград, да бъдат преименувани на имената на общински 
съветник и кметски наместник от БСП. Предложението е по повод на подадени жалби в 
ръководения от него Антикорупционен център в Разград. Жители на Ушинци сигнализирали, 
че улиците, на които се намират къщите на Симеон Захариев и Тодорка Станчева в селото са 
асфалтирани наполовина и точно до домовете на съветника и кметицата. Това е 
документирал и в снимки и самият Георги Милков. Георги Милков внесе молба до окръжния 
прокурор Огнян Дамянов да образува проверка за злоупотреба с обществени пари и 
служебно положение.2

Във връзка с този случай в декларация за злоупотреби на длъжностни лица, Центърът на 
НПО настоява новият Общински съвет на Разград да нареди незабавна проверка на 
програмата за публично-частно партньорство за 2006-2007г., за да се установи има ли 
конфликт на интереси между общинските служители, общинските съветници, наематели на 
общински имоти, спечелили обществени поръчки, членове на инициативни комитети на 
настоящия кмет и техните семейства.3

Центърът на НПО в Разград бе домакин на Регионално изложение “Съдът и обществото 
заедно”. В конферентната зала на хотел «Централ» бяха споделени добри практики и 
осъществени проекти в сътрудничество със съда в шест града в Североизточна България. 
Специален гост на изложението беше съдия Кенет Стюарт – директор на Иинциатива за 
укрепване на съдебната система на Американската Агенция за международно развитие.     

Центърът на НПО в Разград представи проект „Пълна прозрачност, публичност и 
безпристрастност при изпълнението на законите от съда” и резултатите от Доклада от 
гражданското наблюдение за напредъка на съда в градовете Разград, Велико Търново, 
Силистра, Търговище и Шумен. Местните партньори и представителите на съда споделиха 
своите впечатления от сътрудничеството със съда, въздействието на гражданския 
мониторинг и обществените нагласи към подобен вид обществено наблюдение. Бяха 
представени два проекта от Варна - “Съдът – нека поговорим на разбираем език” на клуб 
“Отворено общество” и проект “Съдът по телевизията” на “Правна инициатива за обучение и 
развитие”.  

По време на изложението бяха обменени мнения, позиции по напредъка на съдебната 
реформа в градовете в Североизточна България и готовността на съдебните институции за 
сътрудничество с гражданското общество. В събитието участваха председатели на съдилища, 
партньори по реализираните проекти, административни секретари, съдебни администратори, 
съдии, съдебни заседатели, адвокати, представители на публични институции, членове на 
Гражданската консултативна група, граждански наблюдатели, журналисти. 
 
 

                                                 
2 „Ул. „Стефан Караджа” в Ушинци да се казва „Симеон Захариев” – в-к Екип 7, бр.120/17.10.2007г. 
3 „Георги Милков с декларация за злоупотреби на длъжностни лица” – в-к Лудогорски вестник, бр.120/17.10.2007г. 
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