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Изх. No Ц-156/21.11.2019г.    

ДО  
Г-Н ДЕНЧО БОЯДЖИЕВ  
КМЕТ 
ОБЩИНА РАЗГРАД  
ГРАД РАЗГРАД  

 
  

Относно: Определяне състав на Обществен съвет за социално 
подпомагане при община Разград, писмо изх. 61-00-155/14.11.2019г.. 
 
 
 
 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЯДЖИЕВ, 

 Бих желал да Ви благодаря за поканата да участвам в Обществен 
съвет за социално подпомагане в община Разград за период 2019-2023г. 

 Потвърждавам и давам съгласие да бъда предложен на Общински съвет 
Разград за член на Обществен съвет за социално подпомагане в община 
Разград за период 2019-2023г. 

 Смятам за важно да споделя с Вас, като кмет на Община Разград, че 
значителна част от обсъжданите теми и въпроси в Обществения съвет, са от 
компетенцията на юристи с доказан опит и житейска практика. 

 В тази връзка, предлагам за заместващи представители адвокат Ивелина 
Игнатова и адвокат Димо Борисов, които имат сериозен опит в социалната 
сфера в подкрепа на уязвими групи и деца, консултиране и юридическа защита 
на пострадали и извършители на домашно насилие. 

 Относно състава на Обществен съвет за социално подпомагане в 
община Разград за период 2019-2023г. бих желал да Ви привлека вниманието 
върху наименованието на консултативния орган „обществен съвет“, което 
предполага активно участие на гражданите извън традиционните институции. 

 Предлагам при окончателното решение за сформиране на новия състав 
на ОССП в община Разград да потърсите разумен баланс между 
институционалното представителство (социални услуги на община Разград и 
държавни институции) и делегираните от държавата дейности/услуги и 
социални услуги в общността.  

В последните 4 години повече от 80% от членовете на ОССП в община 
Разград представляваха институционални социални услуги и държавни 
институции, което не помогна съществено да се отбележи напредък в 
социалната сфера в община Разград. 
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Според мен, не е постигната основната цел на приемане на нормативния 
документ – увеличаване на публичността при вземане на решения при 
управление на социалните услуги в община Разград. 

За изминалите четири години Общественият съвет по социално 
подпомагане не успя да постигне и друга своя цел: да оказва съдействие и 
помощ при извършване на дейности по социално подпомагане в Община 
Разград и упражнява обществен контрол върху тяхното осъществяване (чл.2, 
ал.2). 

На практика обществен контрол върху социалните услуги в община 
Разград не е извършван (2015г.-2019г.) и не е обсъждана възможност да се 
проведат дейности в тази насока. 

Друг съществен проблем е липсата на реална и ефективна дейност, в 
изпълнение на приетия от Общински съвет Разград Правилник за дейността:1 

 Не е обявен публично съставът на Съвета в противоречие с член 8 
(4);  

 Не са изготвени и внесени за обсъждане в Общински съвет Разград 
писмени отчети за календарните 2016, 2017, 2018 г. (чл.20); 

 Не е спазено и изискването за определен брой на членовете 15 (чл.8, 
ал.3), което поставя въпрос за легитимност на вземаните решения; 

Общественият съвет не се справи закономерно и с друга своя цел: да 
съдейства и подпомага Общински съвет Разград и Кмета на Община Разград 
при анализиране на потребностите на социалните услуги, да участва в 
разработване на стратегии и годишни планове за развитие на социалните 
услуги на общинско ниво (чл.2, ал.3). 

Отчетените в тази посока дейности, не се базират на научно-
обосновани и статистически проверими данни за реалната ситуация с 
живота на уязвимите групи и необходимостта от социална включване, 
чрез нови социални услуги в община Разград. 

 

21.11.2019г.  

Град Разград 

      С уважение:  
        Георги Милков 
        Изпълнителен директор 
 
 
 

Сдружение „Център за съзидателно правосъдие” управлява Консултативен център по проблемите на домашното насилие в Разград, като иновативна социална услуга в 

общността. Прилагат се Възстановителна програма за жертви и Специализирана програма за извършители на домашно насилие (от 2004г.), като важна част от процеса на 

превенция на домашното насилие <www.ngo-rz.org>. Център за съзидателно правосъдие разработва и прилага пилотни програми в подкрепа на съдебната реформа. 

Осъществени са осем проекта за гражданско наблюдение на съда и подкрепа на съдебната система в България. Администрира Център за работа с доброволци, част от мрежата 

на Национален алианс за работа с доброволци. Центърът на НПО в Разград създаде Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда в България (2007г.), в която 

участват над 65 неправителствени организации <www.watch.ngo-rz.org>. Сдружение „Център за съзидателно правосъдие” е член на Съвета по прилагане на Актуализираната 

стратегия за реформа в съдебната система към Министерски съвет на Република България (2016-). 

                                                 
1
 https://razgrad.bg/municipality-os/regulations/364, Правилникът е приет с Решение №201, на заседание на 

Общински съвет Разград, проведено на 29.09.2016г. 
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