ГОДИШЕН ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2020г.
Основните акценти на дейността на Центъра за съзидателно
правосъдие през 2020г. бяха свързани с превенция и защита на домашното
насилие, инициативата „Да заключим домашното насилие!”, създаване на
кризисен център за жертви на домашно насилие, гражданско участие и местно
самоуправление, подкрепа за съдебната реформа, достъп до обществена
информация, водене на съдебни дела в обществен интерес.
Важна част от политиките за обществено здраве изисква защита на уязвими
членове на нашите общности, особено на по-възрастни хора, както и на жертвите
на домашно насилие, които сега са подложени на голямо напрежение в условията
на ограничения в семействата си. По време на глобална криза и социална изолация
е наложително да се предлага професионална подкрепа на жертвите на домашно
насилие с фокус улеснен достъп до компетентните органи, кризисни центрове,
горещи телефонни линии, мобилни екипи от експерти за мултидисциплинарна
интервенция, всеобхватна правна помощ.
Гражданско участие и местно самоуправление
Силно вярвам, че грижата за слабите, болните, онеправданите и
наранените… безспорно е наша ценност
Встъпителни думи на д-р Георги Милков, Изпълнителен директор на Център
за съзидателно правосъдие, гр. Разград, заседание на Обществен съвет за
социално подпомагане в община Разград, 02.06.2020г.
Какви ценности изповядваме в този динамичен момент?
Наблюдавам с интерес палитрата от ценности на нашата общност по време
на криза, ограничения и социална дистанция.
Затова силно вярвам, че грижата за слабите, болните, онеправданите и
наранените. безспорно е наша ценност …
Ние сме професионалисти в социалната област с широки познания за
социалните процеси и обществени взаимодействие.
Нашата работа е натоварена с големи обществени очаквания да променяме
динамично ежедневието, като предлагаме адекватни решения на местната власт в
община Разград.
Заставам смело зад мандата на Обществения съвет за социално
подпомагане в община Разград, като важен консултативен орган на местната власт
в областта на социалната политика.
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Разбирам моето участие в Обществения съвет, като принос за подобряване
на социалната среда и на живота на уязвимите групи наши съграждани.
Да благодарим на екипа в социалните дейности, който ръководи г-жа Милена
Орешкова, заместник-кмет на община Разград.
По време на сериозни ограничения и изолация се активизираха нови
инициативи и социални ресурси – благотворителни акции, дистанционно
консултиране, персонална подкрепа, хранителни пакети и други.
Искрено ви благодаря за активната дейност на Първа линия!
Предлагам в точка 3 на Дневния ред да включим Израз на благодарност,
която да гласува Общественият съвет за социално подпомагане в община Разград
към всички професионалисти в социалната сфера в община Разград.
Пир по време на криза, или как се харчат парите на Разград насред
пандемията
Вестник Екип 7, 28 ноември 2020
По време на криза добрите управници вземат мъдри решения. По време на криза
добрите управници помагат на слабите, болните и бедните.

Какво направиха през 2020 г. добрите управници на Разград? Помогнаха?
Дариха? Или се намножиха?
Кметът Денчо Бояджиев с неговите четирима заместници и секретарят на
Община Разград струват на гражданите на Разград близо 30 000 лева на месец.
Може ли Разград да си позволи този лукс по време на невиждана здравна и
икономическа криза?
Аз съм Георги Милков, гражданин на Разград. Силно вярвам, че грижата за
слабите, болните, онеправданите и наранените безспорно е наша ценност.
Защо размишлявам на глас по тази тема, бихте попитали? Позволих си тези
мисли, защото заместник-кметът Полина Иванова предлага гражданите да платим
една излишна машина за 22 000 лева, която „Паркстрой“ си харесали по време на
криза, разбира се…
На специализиран сайт е посочена сумата 15 500 лева за резистограф. Какви
златни аксесоари ще се купят за още 7 500 лева, Полина Иванова не е посочила
подробности за вид и цена.
Полина Иванова е подписала с кмета Бояджиев кредита за 7 милиона лева
през 2014 година, по който сега разградчани плащаме над 200 000 лева лихви
годишно, за да имаме по-красиви и удобни улици… Шест години по-късно сами си
отговорете на какво прилича Разград?
Озеленителното предприятие „Паркстрой“ иска да му купим много необходим
уред на прекомерна цена, която е равна на пенсията на 800 пенсионери, да тества
дърветата в Разград колко са читави…
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По време на невиждана досега национална криза, стотици и хиляди
разградчани остават без работа, хиляди стари хора, деца, хора с увреждания имат
нужда от помощ и подкрепа.
Разградската болница „Свети Иван Рилски“ се пука по шевовете от болни от
новия грип хора. Над 100 човека се нуждаят от специални грижи и медикаменти в
момента.
Сега има належаща нужда от топла храна, медицински консумативи,
лекарства, доброволци, добра дума…
Да купуваш ненужен скъп уред по време на криза, е нечувано лицемерие и
липса на обективна преценка.
Правя предложение Общински съвет – Разград да гласува решение: „Сумата
за закупуване на резистограф на стойност 22 000 лева да бъде насочена целево
към Домашен социален патронаж, който да предостави топла храна на нуждаещи
се хора в този момент, като се разшири обхвата и в малките населени места на
община Разград. Общински съвет – Разград възлага на кмета на Разград да
организира изпълнение на този трансфер до 31.12.2020 г.“.
Заместник-кметът Добрин Добрев внесъл докладна записка за нов проект,
който иска местният парламент да одобри за кандидатстване.
За последните 12 месеца нищо не се е променило – първият заместник-кмет
иска Общински съвет – Разград да подпише отново празен чек на неговия началник.
Информация за новия проект липсва, освен намерението да се иска максимален
бюджет от близо 2 000 000 лева за схематично разписани приоритети.
Общинският съветник Огнян Обрешков поиска информация за изпълнени
проекти за интеграция на ромите по време на заседание на комисия на Общински
съвет – Разград на 17 ноември 2020 г. Заместник-кметът Добрин Добрев и колегата
му Полина Иванова извадиха от девет кладенеца вода да обяснят как няма отчет
за изхарчените до момента стотици и може би милиони евро. Основният мотив на
ресорния заместник-кмет беше, че имало много лични данни и не можело да се
даде отчет. Информацията била от различни институции и нямало как да се
обобщи. Спести подробности дали е правен опит за обобщение някога.
Двамата заместник-кметове не обясниха защо администрацията на кмета на
Разград не може да даде отчет за свършеното за ромите и колко струва това усилие
за минал период.
Изхарчени са милиони левове за интеграция на ромите, отчет няма. Пито –
платено…
Но има много нови проекти пак за интеграция на ромите в Разград, без да
има всякаква информация за бюджет и дейности. Как може се планира
надграждане с меки мерки, ако не се направи подробен анализ както е постигнато
до момента?
Проектите, за които ние питаме нашия градоначалник по Закона за достъп
до обществена информация, са с бюджет над 30 милиона лева, но кметът не иска
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гражданите да знаят как са похарчени парите на европейските данъкоплатци и за
това ние вече сме завели дело.
Информирам Общински съвет – Разград и гражданите на нашата община, че
нашият кмет Денчо Бояджиев крие информация и не иска публичност за разходите
на европейските средства.
Предложение: Общински съвет – Разград да отложи за ново разглеждане
предложението за нов проект за интеграция на ромите, след като администрацията
представи достатъчно информация за инициативата с дейности, обхват, резултати,
екип за управление, бюджет.
Георги МИЛКОВ, изпълнителен директор на Сдружение „Център за
съзидателно правосъдие“
Цената на водата в Разград не трябва да се качва, а да се намали с поне 30%
Вестник Екип 7, 24 декември 2020
Разград има голям късмет.

В последния месец на годината кметът Денчо Бояджиев направи голям
подарък на разградчани – измисли да повиши такса смет и да направи една частна
фирма (с ново име) още по-богата.
Управителят на водното дружество Стоян Иванов пък е предложил водата
на разградчани да поскъпне с 6% през 2021 г. В момента в Разград 1 кубичен метър
вода струва 3.541 лв.
За кметските мераци да пълни дълбоките джобове на частна фирма ще
посветя друга статия. Отделно ще се спра на капризите на „Паркстрой“ да си купи
с нашите пари скъпа играчка за 22 хил.лв., без да се интересува как Разград е
затънал в тонове гниещи листа /кмете Бояджиев, няма ли кой общински служител
да почисти градинките и детските площадки?!/.
В Международния ден за правата на човека – 10 декември 2020 г., отделих
внимание на водата в град Разград. Правото на живот е основно човешко право.
Водата е извор на живот…
Какво е качеството на водата в Разград? Защо над 70% от водата изтича от
тръбите и всички плащаме загубите? Защо се управлява лошо местното ВиК
дружество в нашия град? Дали не се води умишлено към фалит?
Не знам, но съм готов да потърся отговор защо управителят Стоян Иванов
иска повишение на цената, след като не е покрил 16 от общо 30 критерия за оценка
на неговия бизнесплан?
Какво показват анализите на Комисията за водно и енергийно регулиране
(КЕВР), която е направила проверка в Разград?
Експертна група на КЕВР е посетила през месец август 2020 г. ВиК оператора
в Лудогорието със задача от 14 точки да провери изпълнение на 30 показателя,
общи за всички дружества в България.
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„През 2020 г. е извършен цялостен регулаторен преглед, включващ планови
проверки на дейността на всички ВиК дружества за 2019 г., като за първи път в
процедурата по изменение на цените на услугите регулаторът отчита и ефекта от
изпълнението на инвестициите, заложени от дружествата в техните бизнес
планове, както и изпълнението на единните показатели за ефективност.
Оценяването на дейността на дружествата е извършено с прилагането на единна
методика, което създава равнопоставеност между тях“ се посочва в съобщение на
страницата на КЕВР.
Какво показва „Информация за изпълнението на единните показатели за
ефективност за периода 2017-2019 г.“? От общо 5 показатели, по 4 е посочено
„пълно неизпълнение“. Показателите „Налягане във водоснабдителната система“,
„Рехабилитация на водопроводната мрежа“, „Събираемост“, „Ефективност на
изграждане на водомерното стопанство“ са оценени от КЕВР с „пълно
неизпълнение“. За показател „Качество на питейната вода в големи зони на
водоснабдяване“ е поставена оценка за лошо изпълнение.
Стоян Иванов не се справя с основни задължения за управление на
дружеството, според оценката на държавния орган, който му поставя слаба оценка
на изпълнение по голяма част от индикаторите за качество.
Къде са най-големите провали в управлението на дружеството?
Над 70% от водата изтича от тръбите и всички потребители плащаме
загубите.
Защо гражданите трябва да плащат за лошо управление?
Относно това КЕВР пише в годишния си доклад за 2019 г. по показател ПК4б
– „Общи загуби на вода във водоснабдителните системи“ – 70.39% – оценка „пълно
неизпълнение.“ Анализът сочи, че по този показател има също увеличение в
негативна посока.
Простата математика показва, че в момента 70% от реалната стойност на 1
кубичен метър вода в Разград отива да се покриват загубите на вода, които
управителят явно смята за допустими.
В момента 2,48 лв. от цената на водата отива директно да се покриват
загубите на 70% от нея, която отива незнайно къде…
Защо, господин управител, искате да се увеличи отново цената на водата на
разградчани при доказани 70% загуби?
По показател ПК5 „Аварии по водопроводната мрежа“ в анализа на КЕВР е
посочен отчет 68,087 при план 54,820 с оценка „пълно неизпълнение.“ Това
означава, че авариите във ВиК в Разград са се увеличили през отиващата си
година.
Лошо изпълнение КЕВР констатира и по показател ПК11д „Активен контрол
на течовете“ при разчет 8,02% е налице отчет 14,35%, което е двойно над
планираното от управителя.
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Двата показатели са взаимно свързани – липсата на активен контрол по
течовете на вода несъмнено води и до големи аварии по водопроводната мрежа.
Защото ако не се откриват навреме малките пукнатини, не може да се прави
ефективна превенция на цялата водопроводна мрежа.
Некомпетентност и лошо управление продуцират над 70% загуби на вода,
които разградчани плащат и сега, като финансират управленския провал.
КЕВР констатира още, че във „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД „отсъства“
Регистър на активи, Географска информационна система (ГИС), Регистър за
утайките от ПСОВ, а „недоказан“ е Регистър на водомерите на СВО (средства за
измерване).
Оценката на държавния регулатор отново е „пълно неизпълнение“. Водното
дружество не може да събира планираните такси за ползвана вода (ПК12г) и да
измерва точно количествата на живителната течност (ПК12д и ПК12е), е записано
в доклада на КЕВР. Изводите са, че водоснабдителното дружество в Разград не
може да се справи с тарикатите, които ползват и не плащат и още, че монтираните
от ВиК водомери са ментета или не отчитат точно ползвана вода.
Провал има, според КЕВР, и в плана за инвестиции в подмяна на ВиК
мрежата, както и в подбора на персонала в дружеството.
Водата в Разград и сега е неразумно скъпа, с лошо качество и огромни
загуби.
Позицията ми на активен гражданин на Разград е, че цената на водата не
трябва да се повишава в този момент – трябва да се намали с поне 30%.
В България 16 дружества са поискали да се намали цената на водата за 2021
г., само Разград и София са проявили далновидност и бих добавил – хитрост, по
време на пандемия.
По време на криза не се пипат цените и не се увеличава нищо важно.
По време на криза се гради, съзидава, съхранява, спестява.
Необходима е промяна…
Първа стъпка е да се промени лошият модел на управление на дружеството.
Бих се присъединил към искане за освобождаване на управителя на
„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД Стоян Иванов заради ръководен провал и
неизпълнение на бизнесплана. Предложение може да направи областният
управител на Разград.
Георги МИЛКОВ, изпълнителен директор на Център за съзидателно
правосъдие
Бележка на редакцията
Безспорно цената на водата, която плащаме, е неоправдано висока и то не
отсега. Следва обаче да се отбележи, че липсата на адекватна държавна политика
в сектора е в основата на проблема и сам управителят на „Водоснабдяване –
Дунав“, който и да е той, не би могъл да се справи сам с него. Идеята за
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създаването на т.нар. ВиК – асоциации, които да отговарят на условията за
кандидатстване по оперативни програми, сама по себе си беше добра. В този си
вид обаче е крайно неефективна и доказателство за това е именно Асоциацията по
ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООДРазград. Отказът на общините Исперих и Самуил да се включат в нея на практика
осуети в зародиш шансовете да получим еврофинансиране за ВиК сектора и в
Разград да бъде подменена компрометираната ВиК инфраструктура, на която се
дължат големите загуби и съответно високите цени на водата.
В този смисъл, докато държавата не промени правилата или поне не започне
да допуска изключения за случаи като нашия, няма да се намери управител на
„Водоснабдяване – Дунав“, който да постигне баланс между качество и цена на
услугата, нито пък ще бъде реновирана амортизираната мрежа, по която се губи
огромна част от водата.
Как се управляват общите пари на Разград и в кои сфери се наливат големи
суми?
Вестник Екип 7, 04 август 2020
На последната сесия на Общински съвет – Разград, която се проведе миналия вторник,
изпълнителният директор на Центъра за съзидателно правосъдие Георги Милков се
възползва от правото си да изкаже мнение по важни теми и да отправи питания към
местната власт. Тъй като е засегнал важни за всички жители на община Разград
въпроси, публикуваме становището му с незначителни съкращения. Ето какво гласи
то.

Отчетността започва с прозрачност: Как се управляват общите пари на
Разград? В кои обществени сфери се наливат големи суми? Какви проекти се
реализират в нашия град?
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, като гражданин на
Разград и изпълнителен директор на Центъра за съзидателно правосъдие, пожелах
да направя изказване по важни теми.
Безспорно бюджетът на Община Разград е най-важната тема, защото без
пари не може да се направи нищо. Каква е ролята на вас, нашите избраници, при
гласуване на приходите и разходите на пари на разградчани?
Какво ни говорят числата?
Общинският съвет в Разград, всъщност всички вие 33 съветници, сте
стрували през 2019 г. на нас, гражданите, скъпо – 390 хиляди лева разходи. Всички
граждани на Разград сме финансирали вашите заплати с 90 % от сумата /354 000
лева/. Посочената сума от 354 000 лева, разделена на 33-ма съветника, прави 10
727 лева за един общински съветник.
Бих добавил, че една немалка част от общинските съветници в тази зала
всъщност са служители на община Разград и получават добри заплати.
Находчиви общински съветници са уредили и своите половинки на
общинската софра.
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Бих искал да спомена 20 386 лева, платени за външни услуги, въпреки че
Общинският съвет в Разград се обслужва изцяло безплатно от администрацията
на кмета Денчо Бояджиев.
Надявам се г-н Стоян Ненчев, председател на Общински съвет в Разград, да
подкрепи моето предположение, че сумите са платени за юридически услуги.
Какви са инвестициите за 2019 година в селата на Разград?
За 2019 г. са похарчени едва 1 400 000 лева за 24 000 човека, които живеят
в 21 села.
Села с по-малко жители получават видимо повече пари. Навярно бихте
казали: „Няма логика“. Съгласен съм. Липсва.
За последните 30 години дисбалансът е най-видим при съпоставяне на
бившите три квартала – Гецово, Стражец и Пороище.
Например село Гецово има 1786 жители, но бюджетът е 123 000 лева или с
40 000 лева повече от село Стражец, където официално са регистрирани с 1000
човека повече – 2798.
Друг подобен случай е двойката Пороище-Балкански, където село със 148
жители /Балкански/ има по-голям бюджет от селото с два пъти повече население,
каквото е Пороище /296/. Просто изчисление показва, че най-скъпо на бюджета на
Разград излизат двете бутикови, най-малки населени места: село Островче, където
всеки един от 49 жители получава 721 лева от общите пари. Висока сума за
издръжка имат и 41 жители на село Черковна със сумата от по 651 лева на човек.
Най-малко пари получават селата Ясеновец и Стражец, които имат на
разположение само по 30 лева на човек население.
Бюджетът на двете най-големи населени места Дянково и Раковски
осигурява едва по 32 лева на жител. Селото с по-малко жители Гецово, е получило
двойно по-висок бюджет – по 69 лева на човек за 2019 година.
Какво показват числата за изхарчените пари от Европейския съюз за
2019 година?
Община Разград е управлявала 17 проекта на стойност над 30 000 000 лева.
За тези скъпи инициативи има оскъдна и непълна информация. Повече от 10 % от
всички изразходвани пари по проекти са за заплати.
Прави впечатление наличието на няколко образователни проекта за
възрастни хора на стойност 111 000 лева, за млади хора с бюджет 652 000 лева и
за деца с бюджет от 258 000 лева. Със сумата от над 1 000 000 лева за нашата
сравнително неголяма община, всички недоучили можеха да завършат поне средно
образование, а всички деца да бъдат освободени от такса за детска градина. Това
обаче не е така, нали?
Забелязва се, че най-крупният проект на Община Разград по Оперативна
програма „Региони в растеж“ за над 20 000 000 лева, не върви. Липсва напредък и
са констатирани нередности.
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Администрацията не се справя видимо в тази роля, но е получила
възнаграждения за 1 400 000 лева.
Относно задълженията на община Разград към банки и други.
Три големи заема на стойност над 13 000 000 лева сме задължени да
плащаме гражданите на Разград. През 2019 г. са платени 1 600 000 лева по два от
кредитите. Направен е висок разход от 130 000 лева лихви и такси за кредит от 7
000 000 лева за ремонт на улици.
Силно впечатление ми направи годишната банкова такса за управление на
заема, 26 000 лева, което е пенсията на 81-годишната ми майка за 7 години. Този
кредит е гласуван в края на 2014 година от Общинския съвет по предложение на
тогавашния и съответно настоящ кмет Денчо Бояджиев.
Заместник-кметът Полина Иванова предлага местният парламент да гласува
докладна записка със странно и неясно съдържание. Става дума за промяна на
параметрите на вече сключен договор за кредит, този с който е финансиран
ремонтът на образователни институции в град Разград. Причината – при направена
проверка са констатирани нередности относно изискванията за достъпна среда за
хора с увреждания, което налага ремонт на ремонта и съответно анексиране на
договора.
Липсват отговори на поне няколко въпроса:
– Каква сума е необходима, за да се направи ремонт на ремонта?
– Какви нередности са открити при проверката?
– Колко от ремонтираните детски градини и училища не отговарят на
Наредба 4 за достъпна среда?
– Кметът Денчо Бояджиев знае ли имената на отговорните лица за този
двоен ремонт?
– Какъв е текстът на анекса, който кметът Денчо Бояджиев би подписал с
ваше одобрение?
Моето предложение за двете докладни записки /б.ред.- тази за изпълнението
на бюджета на Община Разград и сметките за средства от ЕС към 31.12.2019 г. , и
другата, касаеща анексирането на договора за ремонт на образователните
институции/ е: Проведете сериозна дискусия. Задавайте важни въпроси.
Настоявайте за отговори.
Моят граждански призив е: Гласувайте днес /б.ред.- 28 юли/ със сърце и
любов към Разград. Аз съм ваш избирател!
Превенция и защита от домашно насилие
Център за съзидателно правосъдие изпълнява своя обществен ангажимент
да работи последователно пред последните 15г. за развитие на нови социални
услуги, с фокус подкрепа на пострадали и извършители на домашно насилие.
Нашата организация полага системни усилия за създаване на устойчивост за
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откриване на нова социална услуга „Кризисен център за жертви на домашно
насилие и трафик“ в Община Разград.
Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ е реализирало 14 проекта
за противодействие и превенция на домашното насилие. В своите проектни
дейности активно въвлича професионалисти, деца, младежи и образователни
специалисти, като основна целева група. За организацията е приоритет укрепване
капацитета на компетентните институции (обучения, наръчници, обмяна на опит),
подкрепа за младите хора, чрез изграждане на умения по темата за домашното
насилие (разпознаване, сигнализиране, подкрепа), част от неформалното
образование у нас.
Споделяме основните дейности, като учреден по наша инициатива Областен
съвет за превенция на домашното насилие към областния управител, който е
единствен в България (2016). В момента изграждаме кризисен център за жертви на
домашно насилие с подкрепата на Посолството на САЩ в България. Създадохме
Пилотна мрежа от 10 училища, които казват СТОП на домашното насилие (2018).
Областният управител на Разград одобри Пилотна програма за превенция на
домашното насилие в училище, която осъществяваме в 7 общини на областта
(2017г.). В процес на разширяване е училищната мрежа „Домашно насилие! STOP“
и включване на нови образователни институции в неформалната мрежа.
Проф. Нели Бояджиева от СУ „Свети Климент Охридски“ – гост на дискусия
за домашното насилие
Вестник Екип 7, 18 февруари 2020
Дискусия по проблемите на домашното насилие с участието на проф. Нели
Бояджиева от СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе в края на миналата седмица.
Участие
в
нея
взеха
председателят на Общински
Съвет-Разград Стоян Ненчев,
районният съдия Нели Генчева,
прокурор Веселин Якимов от
Окръжна прокуратура Разград,
шефът на Районна прокуратура
Любомир Георгиев, началникът
на РУ – Разград гл. инспектор
Станимир
Станев,
Синан
Тахсинов от ОД на МВР,
директорът
на
„Социално
подпомагане“
–
Разград
Радостина Неделчева, главният секретар на Областна администрация Михаил
Тодоров и Светлин Симеонов – директор на дирекция „Административно-правно
обслужване, финанси и управление на собствеността“ в областната управа.
Проявата бе организирана по линия на Областния съвет за превенция на
домашното насилие към областния управител, който бе и неин домакин.
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По време на срещата бе представена дейността на СНЦ „Център за
съзидателно правосъдие“, обсъдиха се и актуални въпроси, свързани с
превенцията и прилагането на Закона за защита от домашно насилие в областта.
Модератори на дискусията бяха председателят на Центъра и заместникпредседател на Съвета д-р Георги Милков и адвокат Ивелина Игнатова.
Съдия Генчева съобщи, че през 2019 г. в Районен съд Разград са разгледани
34 дела по специалния закон, което е двойно повече от 2018 г., и констатира
активизиране в работата на социалните служби.
Една от основните теми беше извършената работа и перспективите за
разкриване на Кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик в община
Разград.
Д-р Милков припомни, че със средства от фонда на Офиса за военно
сътрудничество по програмата за хуманитарна помощ на Посолството на САЩ в
България е извършен основен ремонт на сграда, с който тя е била пригодена за
Кризисен център, но все още не е оборудвана. Според него пътят за подобряване
качеството на социалните услуги е възлагането им от общините на външни
изпълнители като НПО.
Районният прокурор Георгиев предложи оборудването на Кризисния център
да стане с инвестиция от Община Разград, а Стоян Ненчев изрази готовността на
местните власти за подкрепа дейността на всички институции и организации,
ангажирани с проблемите на домашното насилие.
Проф. Бояджиева информира, че към момента в страната функционират 19
кризисни центъра за жертви на домашно насилие, като последният е разкрит преди
седмица в София. Преподавателката е в основата на разработването и
въвеждането на иновативни практики в тази сфера като например Програмата за
превенция на домашното насилие в учебните заведения в област Разград. Тя е
супервайзър на СНЦ „Център за съзидателно правосъдие”.
В края на дискусията областният управител Гюнай Хюсмен призова дългият
път по създаване на Кризисния център да бъде завършен успешно през
настоящата година.
Кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик
Инвестицията на две граждански организации в социалния сектор е повече
от 1% от бюджета на община Разград (500 000лв.). През 2019г. е осъществена найголямата частна инвестиция в социалния сектор в община Разград. Сключен е
договор за финансиране ремонт на сграда за кризисен център в община Разград,
общинска собственост. Финансирането на инициативата е от фонда на Офиса за
военно сътрудничество, Програма за хуманитарна помощ на Посолството на САЩ
в България/NAVFAC. (254 000 долара). Одобрен е проект на СНЦ „Център за
съзидателно правосъдие“ и СНЦ „Център за подкрепа на жени в село Стражец“,
които предоставят социални услуги по закона за защита от домашното насилие.
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Готов е Кризисният център за жертви на домашно насилие и трафик
Вестник Екип 7, 14 май 2020
Кризисният център за жертви на домашно насилие и трафик е готов, остава да се
намерят средства за дооборудването му, за да започне да функционира. Сградата, която
се намира на територията на община Разград, вече е ремонтирана и пригодена за
разкриване на Центъра. Д-р Георги Милков – изпълнителен директор на „Център за
съзидателно правосъдие“ и заместник-председател на Областния съвет за превенция на
домашното насилие, обясни че в сградата могат да функционират две нови социални
услуги,
държавно-делегирана
дейност – „Консултативен център по
проблемите на домашното насилие“ и
„Кризисен център за жертви на
домашно насилие и трафик“. Те могат
да работят в интегрирана среда, да си
обменят случаи и да си сътрудничат.
Специализираните центрове дават
възможност да се усъвършенства и
подобри качеството на живот на
жертви и извършители на домашно
насилие.

Основният ремонт на общинския
имот беше направен през 2019 г. с
финансиране от фонда на Офиса
за военно сътрудничество, Програма за хуманитарна помощ на Посолството на
САЩ в България/NAVFAC и е на стойност 254 000 долара.
Триетажната масивна сграда с разгърната площ от 104 кв. м е напълно
реновирана и реконструирана. Подменени са ел. и ВиК системите й, дограмата,
вратите, подовите настилки, монтирана е локална пречиствателна станция в двора,
изграден е нов покрив. Оборудвани са изцяло нови санитарни помещения на всеки
от трите етажа с тоалетна, създадени са условия за почивка на персонала,
обособени са три спални помещения с баня и тоалетна и кухня с пералня и
оборудване. Около центъра е оформена градина с озеленяване и беседка,
подобрена е и обкръжаващата среда, като са изградени нов широк тротоар и рампа
за хора с физически увреждания.
СНЦ „Център за съзидателно правосъдие“ и СНЦ „Център за подкрепа на
жени в село Стражец“ са автори на проекта и наематели на сградата с договори за
10 години.
Реализирането на проекта е в изпълнение на една от основните цели в
Плана за дейността на Съвета през последните години – разкриване на Кризисен
център за жертви на домашно насилие и трафик в област Разград.
В момента приоритет е да се потърсят възможности за осигуряване на
средства за оборудване и обзавеждане, необходими за функционирането на
Кризисния център и за одобряването на услугата като държавно-делегирана
дейност.
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За да представи новата социална придобивка, Центърът за съзидателно
правосъдие организира поредица от работни посещения на професионалисти от
различни институции, които участват в процеса на превенция на домашното
насилие в Лудогорието. През летните месеци на 2020г. обновената сграда беше
посетена от група професионалисти от социалния сектор и местната власт в град
Разград. Директорите на регионалната и местна дирекции „Социално подпомагане“
в гр. Разград и гр. Кубрат, Татяна
Костова, Радостина Неделчева и
Росица
Калинова,
заедно
с
ръководители на социални услуги и
граждански активисти, на място се
запознаха с реновираните помещения
и идеи за развитие. В друга визита се
включиха
Началникът
на
Регионалното
управление
на
образованието
Ангел
Петков,
директорът на дирекция в Областна
администрация Светлин Симеонов,
директор на дирекция „Социално
подпомагане“ в гр. Кубрат Росица
Калинова, полицейски служители и експерти. В началото на 2020г. обновената
сграда беше посетена от заместник-областният управител Евгени Драганов и
Секретарят на Областния съвет за превенция на домашното насилие, които се
запознаха на място с резултатите от проекта. В рамките на друга визита, посетиха
сградата началникът на отдел за закрила на детето в дирекция „Социално
подпомагане“ в гр. Разград, юрисконсултът, директор на социална услуга и
представител на активна гражданска организация. Кметът на селото Нуридин
Мехмед сподели своето задоволство, че общинската сграда е единствена извън
областния център Разград, която е ремонтирана за последните 10 години. Той
специално акцентира на соларната батерия за топла вода и на локалната
пречиствателна станция, които са уникални за селото. Създадени са много добри
условия за предоставяне на медицински прегледи и консултации на хората от
селото, в напълно ремонтираните кабинети на общопрактикуващия лекар.
Извършен е ремонт и реконструкция на общинска масивна сграда за
социални и здравни цели, с 3 етажа (104кв.м. РП всеки), в резултат на сключен
договор за финансиране на ремонт на сграда за кризисен център в община Разград.
Финансиране на инициативата е от фонда на Офиса за военно сътрудничество,
Програма за хуманитарна помощ на Посолството на САЩ в България/NAVFAC (254
000 долара). Одобрен е проект на СНЦ „Център за съзидателно правосъдие“ с
партньор СНЦ „Център за подкрепа на жени в село Стражец“, които предоставят
социални услуги по закона за защита от домашното насилие. Запознаването на
професионалисти с обновената сграда за кризисен център е част от проект “Тя не
може да говори, но ние няма да мълчим!”, който сдружение „Център за съзидателно
правосъдие” осъществява с подкрепата на Министерство на правосъдието
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От успешното осъществяване на проекта за кризисен център в село
Стражец (договор N33191-18-P-0214 Strazhets Crisis Center Project) би трябвало
да
имат
интерес
всички
заинтересовани
страни,
е
разбирането
на
Управителния
съвет
на
СНЦ
„Център
за
съзидателно правосъдие“:
✓
Община Разград създава нова
социална услуга в общността и
получава
основно
ремонтирана
триетажна сграда със социални
функции, в изпълнение на Стратегия
за развитие на социалните услуги
2017-2021;
✓
Кметство в село Стражец
получава нова подобрена инфраструктура в сградата на бившата здравна
служба;
✓ СНЦ „Център за съзидателно правосъдие“ и СНЦ „Център за подкрепа на
жени в село Стражец“ получават нови възможности за интегрирана
подкрепа на пострадали и извършители на домашно насилие.
✓ Местната общност получава повече сигурност и възможности за социално
включване за две уязвими групи – пострадали и извършители на домашно
насилие.
Целеви групи: деца до 18 години: жертви на насилие; с девиантно поведение
и в конфликт със закона; жертви на вътрешен и/или външен трафик, с цел
сексуална или трудова експлоатация; Лица: жертви на насилие; жертви на
вътрешен и/или външен трафик, с цел сексуална или трудова експлоатация.
Увеличават се случите на пострадали от домашно насилие, които заявяват
желание да бъдат настанени в кризисен център. Статистиката в сферата на
домашното насилие в област Разград през последните години, съдържа следните
данни:
Целеви групи

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Деца до 18 г., жертви на насилие

3

4

7

11

Лица, жертви на насилие

9

7

11

14

12

11

18

25

общо

Идеята за подслон за пострадали от домашно насилие се заражда в Разград
в началото на 21век. Преди повече от 10 години е прието решение на Общински
съвет Разград за откриване на новата социална услуга, която да бъде държавно14

делегирана дейност. През следващите години не е отбелязано положително
развитие по темата.
През отминалите години констатираме отсъствие на инициатива от страна на
местната власт в областния град. Общински съвет Разград е приел поредно
(бланкетно) решение за разкриване на социална услуга „кризисен център” през
2017 г. Темата не е обсъждана с местната общност, липсва анализ на
потребностите, липсва информация за сграда и съответствие на социалните
стандарти.
Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ внася в деловодството на
Община Разград до Кмета и Председателя на Общински съвет Предложение за
партньорство за развитие на нови социални услуги за превенция на домашното
насилие (09.05.2016г). Към предложението е приложено и детайлно описание на
двете социални услуги. Документът е разгледан на заседание на постоянна
комисия по социална и здравна политика на Общински съвет Разград и е приет за
сведение. Кметът на Разград Валентин Василев не отговаря на отправеното
предложение.
С инициативата на две граждански организации (СНЦ „Център за
съзидателно правосъдие“ и СНЦ „Център за подкрепа на жени в село Стражец“) е
изготвен проект за кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик, който
е подкрепен с дарение от американското правителство.
Откриване на кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик е
приоритет за община Разград повече от 10 години. Всяка година Кметът на община
Разград предлага на Общински съвет Разград да подкрепи с гласуване мярка в
Годишен план за развитие на социалните услуги:
http://razgrad.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=181&Itemid=274&lang=bg
Кризисният център създава възможности за достоен и пълноценен начин на
живот и подпомагане на личностната и социална интеграция на жертви на домашно
насилие, в това число и деца, чрез създаване и развитие на нова социална услуга
в защитена и сигурна среда.
В резултат на дейността на Консултативния център по проблемите на
домашното насилие, през последните над 10 години (2008-2019), можем да
обобщим, че става все по-голяма необходимостта от изграждане на Кризисен
център в област Разград. Повод за това са увеличените случаи на домашно
насилие, кризисните ситуации и необходимостта от незабавна подкрепа на
пострадалите. Нужно е професионалната работа на всички ангажирани с проблема
да бъде подсилена с възможност да незабавна защита на жертвите и техните деца.
Приоритет в дейността на Областния съвет е откриване на Кризисен център
за жертви на домашно насилие и трафик, гласуван единодушно на годишното
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заседание на 08.04.2019г. Областният съвет редовно публикува информация за
дейността на: http://www.rz.government.bg/bg/358
Предложихме специализираните услуги за превенция и защита от домашно
насилие да бъдат записани в Годишен план за развитие на социалните услуги в
община Разград за 2021г.
Консултативен център по проблемите на домашното насилие
Консултативен център по проблемите на домашното насилие в Разград е
комплекс от социални услуги за представителите на целевите групи от община
Разград, ориентирани към индивидуалните нужди на потребителите: Предоставя
експертни и социални услуги на пострадали от домашно насилие и извършители на
домашно насилие от община Разград; Развива Специализирана служба за жертви
на домашно насилие и извършители на домашно насилие за изпълнение на
мерките по чл. 5, ал.1, т.5 и 6 от Закона за защита срещу домашно насилие;
В Консултативния център се предоставя: безплатна социална подкрепа;
безплатна правна помощ/юридическа подкрепа; безплатни индивидуални или
групови консултации с психолог; гореща телефонна линия за съвети и
консултации. Ние работим паралелно и с извършители на домашно насилие, след
задължително указание на съда да посещават специализираните програми, които
Консултативният център е разработил. През последните години се увеличава броя
на самозаявили се клиенти, идентифицирали проблеми с гнева и агресията.
Целеви групи: Лица, преживели домашно насилие, сексуално насилие,
трафик на хора. Капацитет: 40 човека. До момента услугата се предлага с проектно
финансиране от Министерство на правосъдието.
Сигналите за домашно насилие нараснали три пъти за година
Вестник Екип 7, 04 юли 2020
Три пъти повече сигнали за домашно насилие са регистрирани в Районна
прокуратура – Разград за година. През 2018 година те са били едва 7, а през 2019та са общо 21. Това съобщи вчера районният прокурор Любомир Георгиев на
годишното заседание на Областния съвет за превенция на домашното насилие.
Проявата се състоя в хотел „Централ“ и бе открита от областния управител Гюнай
Хюсмен, който е и председател на Съвета. Участие взеха още заместникът му
Евгени Драганов, както и представители на множество институции и организации,
ангажирани с проблема – изпълнителният директор на СНЦ „Център за
съзидателно правосъдие“ д-р Георги Милков, зам.-кметът на Разград Милена
Орешкова, прокурор Валентин Цанев от РП-Разград, съдия Нели Генчева от
Районен съд – Разград, адвокат Ивелина Игнатова, шефовете на РД „Социално
подпомагане“ и РУО-Разград Татяна Костова и Ангел Петков, Синан Тахсинов –
началник отдел в МВР – Разград, шефът на дирекция „АПОФУС“ в Областната
администрация Светлин Симеонов и други.
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На заседанието съдия Генчева съобщи, че през 2019 година в Районен съд
– Разград са разгледани 34 дела по Закона за защита от домашно насилие /ЗЗДН/
или двойно повече от 2018-та. Тя отбеляза още, че по време на извънредното
положение тук не се забелязва увеличение на дела и решенията от този тип, но
това можело да се дължи на факта, че тогава и съдът не работил на пълни обороти.
По данни на Синан Тахсинов пък има ръст с около 30% на постъпилите
заповеди за последващ контрол по ЗЗДН. Значително се увеличили и образуваните
наказателни производства.
Таня Костова информира, че се отчита голям скок на регистрираните случаи
в дирекциите „Социално подпомагане“ в областта – общо 66 срещу 19 за 2018-та.
При много малка част от проверените случаи обаче се доказало, че има домашно
насилие. В ДСП – Разград са се потвърдили 18 от общо 58 сигнала, останалите
били използвани с други цели. В резултат от работата по доказаните случаи обаче,
6 деца са били изведени от семейната среда.
На заседанието бяха обсъдени и приети отчетът за 2019 г. и планът за
дейността на Съвета за 2020 година. Георги Милков представи напредъка по
създаване на Кризисния център и благодари на областния управител, че след
негово писмо до социалния министър е бил усъвършенстван подзаконов
нормативен акт, свързан с домашното насилие.
За пет години работа Съветът доказа, че е работещ механизъм за
разработване на политики за превенция на домашното насилие от всички
институции, както и за разрешаване на реални ситуации, каза самият Гюнай
Хюсмен.
Официален гост на заседанието беше губернаторът на Търговище Митко
Стайков.
След края на срещата, членовете на Съвета посетиха на място сградата,
ремонтирана и пригодена за Кризисен център за жертви на домашно насилие и
трафик в област Разград.
Статистика на Консултативен център по проблемите на домашното насилие,
2015г.-2020г.
година
пострадали
извършители
общо

деца

общо

мъже

жени

2015

53

1

15

13

2

2016

67

2

24

22

2

2017

41

4

22

21

1

2018

32

5

11

9

2

2019

82

30

19

18

1

17

2020

43

9

19

18

1

общо

318

51

110

101

9

Над 850 потърпевши от домашно насилие са потърсили помощ в
Консултативния център по проблемите на домашното насилие и са предоставени
над 5500 консултации (2005-2020). В районните съдилища в градовете Разград,
Исперих, Кубрат и Карлово са заведени повече от 450 съдебни дела по Закона за
защита от домашното насилие с помощта на Консултативния център, като в над
85% от случаите магистратите постановяват мерки за защита на пострадалите.
През
2020г.
Консултативен център
по проблемите на
домашното насилие в
Разград
е
оказал
Извършители
подкрепа
на
43
31%
пострадали
от
домашно
насилие
(от
Жертви
които 9 малолетни и
69%
непълнолетни) и 19
извършители
на
домашно насилие от
област Разград. По
пол жертвите са 39
жени и 4 мъже. Извършители на семейно насилие са 17 мъже, 1 жена и 1
непълнолетен. Във Възстановителна програма за пострадали от домашно насилие
се включени 19 семейства с деца, като броят на пострадали деца е една трета
(33%).

Жертви и извършители, 2020

Проект “Тя не може да говори, но ние няма да мълчим!”
Според професионалисти, които прилагат ЗЗДН, основни причини за
домашното насилие са: алкохолна зависимост, ревност и/или имотна облага.
Ревността става често срещана причина за домашно насилие, сред семейни двойки
с дълги години съжителство. Системната работа с жертви и извършители, както и
повишаване на обществената чувствителност в Лудогорието, се посочват за
определящи от магистрати с опит в приложение на ЗЗДН.
Проект “Тя не може да говори, но ние няма да мълчим!” се финансира от
Министерство на правосъдието. Проектната инициатива надгражда усилията на
Център за съзидателно правосъдие за превенция на домашното насилие през
последните 15 години в Лудогорието. Проектът е насочил приоритетно усилия за:
1. Защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно
насилие, с оглед предотвратяване на рецидиви и предоставяне на
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качествени услуги за жертвите;
2. Услуги за работа с извършители на домашно насилие;
3. Превенция и защита от домашното насилие, чрез информация по темата и
популяризиране на успехи и добри практики в работата на институциите.
Домашното насилие е широко разпространен проблем в България. To често
остава скрито и през последните години се превръща в социален феномен, който
отразява своите последици върху жертвите, техните семейства, в това число и
деца.
Чрез проекта се осигурява безплатна социална, психологична и правна помощ
на жертви и извършители на домашно насилие, което е много важен фактор за
ефективна борба с проблема. Проектът ще увеличи информираността на
обществото по отношение на начините за действие при установен случай на
домашно насилие.
Целеви групи: 1. Жертви на домашно насилие; 2. Извършители на домашно
насилие. Проектът има косвено въздействие върху професионалисти от
компетентните институции, като представители на цялото общество, което има
нужда от обществена сигурност, икономическа активност и здрави семейни връзки.
Постигане на целите и въздействие върху целевата група: Продължителна
целенасочена специализирана работа с пострадали и извършители на домашно
насилие – предоставя се безплатна подкрепа, помощ и консултации. Подготвят се
документи за процесуално представителство по ЗЗДН и се завеждат съдебни дела в
районен/окръжен съд. Увеличава се капацитетът на Консултативния център да
предоставя качествени услуги на двете целеви групи за домашно насилие, като се
развият уменията на екипа и институциите за идентифициране на потребностите на
осъдени лица по ЗЗДН. Консултативният център утвърждава практиката за
подобряване на сътрудничеството между институциите, като част от процеса на
превенция и защита от домашно насилие. Провежда се супервизия на екипа на
Консултативния център, в рамките на програмата за подкрепа на пострадали и
извършители на домашно насилие. Предоставя се техническа помощ за
информационно развитие и се популяризират широко дейностите по проекта.
Кампанията „Да заключим домашното насилие!”
Центърът за съзидателно правосъдие започна мащабна инициатива за
превенция на домашното насилие през 2019г. Дейностите по разгръщане на
кампанията активно продължават и през 2020г. със създаване на мрежа от
поддръжници и въвличане на много обикновени хора. Вторият етап на кампанията
включва организиране на локални инициативи за събиране на пластмасови капачки
и ангажиране на предприемачи, образователните институции, местните власти и
активни граждани.
Със събиране на стотици и хиляди пластмасови капачки, като част от
инициативата „Да заключим домашното насилие!”, ще се осигурят част от
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необходимите средства за закупуване на обзавеждане и оборудване на кризисния
център за пострадали от домашно насилие и трафик.
Вторият етап се организира в рамките на проект “Тя не може да говори, но
ние няма да мълчим!”, който Център за съзидателно правосъдие осъществява с
подкрепата на Министерство на правосъдието.
По време на Първия етап на кампанията „Да заключим домашното насилие!”
се разпространяват информационни материали от в институциите, до които
ежедневно жертвите на домашно насилие имат или могат да имат достъп – съд,
полиция, прокуратура, социални служби, училища и детски градини, кметства,
читалища, библиотеки. Експерти и доброволци на Консултативния център
провеждат поредица от информационни срещи с ученици в различни училища, по
време на които темата е предмет на разговори, дискусии, интерактивни уроци и
решаване на тематични учебни казуси.
В рамките на кампанията „Да заключим домашното насилие!” Центърът за
съзидателно правосъдие изготви 1000 нови информационни плаката, оформени с
атрактивен дизайн в таблоиден формат. Под слогана „Тя не може да говори, но ние
няма да мълчим“, постерите съдържат контакти на институциите, телефони, номер
на горещата телефонна линия на Центъра и координати на организациите, към
които пострадалите от домашно насилие могат да се обърнат и да потърсят помощ;
информация относно адресатите, на които Консултативният център оказва
интегрирана подкрепа, както и нужните документи, с които би било препоръчително
да се снабдят пострадалите от домашно насилие, за да могат организациите и
институциите, към които се обръщат за помощ, да им окажат най-добрата и
адекватна подкрепа.
Консултативният център по проблемите на домашното насилие отпечата
2000 дипляни с конкретна информация за видовете безплатна помощ, които екипът
от експерти, сътрудници и доброволци на организацията (социални консултанти,
юристи и психолози), оказват на пострадалите. Подготвени са 2000 тематични
календарчета за 2020 година с координати на Центъра за съзидателно правосъдие,
управляваната от него иновативна социална услуга Консултативен център по
проблемите на домашното насилие, както и номера на горещата телефонна линия,
на която денонощно Центърът приема и насочва по компетентност сигнали от и за
пострадали от домашно насилие.
Кампанията стартира като част от инициативите за отбелязване на
Международния ден за премахване на насилието срещу жените през месец
ноември 2019г., който е част от съпътстващите 16 дни на активизъм срещу
насилието, основано на пола. Нейната цел е да се повиши информираността на
общността относно видовете домашно насилие, какви са начините и методите за
успешно справяне с проблема, както и възможностите за оказване на интегрирана
подкрепа.
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Кампанията „Да заключим домашното насилие!” се организира в изпълнение
на Годишен план и Насоки за действие по превенция на домашното насилие, 20192021, Областен съвет за превенция на домашното насилие в област Разград.
Гореща телефонна линия за подкрепа при кризисни състояния
Центърът за съзидателно правосъдие се присъедини към общността на
помагащите организации по време на криза. Разширихме обсега на нашата
програма за подкрепа на горещ телефон, като включваме консултации и съвети при
кризисна ситуация.
Обадете се на телефон: 0898 552 688
Гореща телефонна линия за подкрепа при кризисни състояния
Пандемията с COVID-19 засяга силно личните отношения, семейната
динамика, възможностите за движения. Социалната дистанция рефлектира пряко
в семейството и приятелите. Нарастват напрежението и насилието в
домовете. Статистиката показва повишаване на броя на пострадалите от домашно
насилие.
Ако сте жертва на домашно насилие, потърсете ни на
Гореща телефонна линия за подкрепа при кризисни състояния
Специалната ситуация налага нови решения за здравето и сигурността на
гражданите, каквито са дистанционните форми на подкрепа и помощ.
Ние ще ви помогнем да съставите план за безопасност, да защитите правата
си, да получите съдействие от компетентните институции (социални служби,
полиция, съд, прокуратура, местни власти, здравни заведения, образователни и
други).
Обадете се на телефон: 0898 552 688.
С новата инициатива Центърът за съзидателно правосъдие се присъединява
към общността на помагащите, за да вдъхва оптимизъм на хората в променената
ситуация.
Дистанционната форма на подкрепа Центърът за съзидателно правосъдие
използва повече от 10 години при консултиране на жертви на домашно насилие.
Ние сме екип от професионалисти, които имаме опит при подпомагане на
пострадали от насилие хора. Нашите интереси са в областта на обществените
науки, правото, психологията, медиацията, доброволчеството, социалните
процеси.
Горещата телефонни линия за жертви на домашно насилие съществува от
2008г., като безплатна услуга на Консултативния център по проблемите на
домашното насилие в Разград. Консултативният център е част от сдружение
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„Център за съзидателно правосъдие“, което прилага програми по Закона за защита
от домашното насилие от 2005г.
Областният управител на област Разград и председател на Областния съвет
за превенция на домашното насилие приветства благородната инициатива на
сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ – гр. Разград.
Областен съвет за превенция на домашното насилие в Разград
Реализиран е важен етап от изпълнението на една от основните цели в
Плана за действие на Областния съвет за превенция на домашното насилие в
област Разград – разкриване на Кризисен център за жертви на домашно насилие и
трафик.
Областният съвет за превенция на домашното насилие заседава по
актуални въпроси
Вестник Екип 7, 11 февруари 2020
Заседание на оперативния екип на Областния съвет за превенция на
домашното насилие в Разград се проведе миналата седмица. Участие в срещата
взеха двамата заместник-председатели на Съвета – зам.областният управител
Евгени Драганов и изпълнителният
директор
на
СНЦ
„Център
за
съзидателно правосъдие“ д-р Георги
Милков, зам.-кметът на Разград
Милена
Орешкова,
окръжният
прокурор Тихомир Тодоров и колегата
му Веселин Якимов, директорът на ОД
на МВР ст. комисар Ивайло Йовчев,
шефовете
на
РД
„Социално
подпомагане“ и отдел „Закрила на
детето“ Татяна Костова и Глория
Костова, началникът на РУО Ангел Петков, Синан Тахсинов от ОД на МВР и
директорът на „Административно- правно обслужване, финанси и управление на
собствеността“ в Областната управа Светлин Симеонов.
Целта на заседанието бе да се обсъдят актуални въпроси по дейността на
Съвета и да се подготви годишното заседание през април.
Участниците в срещата се обединиха около мнението, че е нужна повече
работа по превенция на домашното насилие и по възпитаването на децата и
младите хора, така че да го разпознават и да проявяват нетърпимост към него.
Ст. комисар Йовчев представи работата на полицията в тази посока и оцени
като особено ползотворно над 15-годишното сътрудничество на дирекцията с
Центъра за съзидателно правосъдие. Той посочи, че разкриването на Кризисен
център за жертви на домашно насилие и трафик би улеснил работата на МВР при
нужда от защита на семеен тормоз.
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Милена Орешкова изрази мнение, че такъв център трябва да има и община
Разград вече работи в тази насока. Идният месец щяла да бъде внесена докладна
записка, като Общината имала идея да разгледа социалните услуги и да реши дали
центърът ще е нова услуга или ще се трансформира друга съществуваща такава.
Според Татяна Костова, за да стане Кризисния център социална услуга със
статут на държавно делегирана дейност, трябва да бъде изготвен обстоен анализ,
с който да бъде аргументирана необходимостта от разкриването му.
Д-р Милков съобщи, че със средства от фонда на Офиса за военно
сътрудничество по програмата за хуманитарна помощ на Посолството на САЩ в
България е извършен основен ремонт на сграда в община Разград, с който тя вече
е пригодена за създаване на Кризисен център. Стойността на ремонта е в размер
на 254 000 долара, за да заработи нормално услугата обаче в момента се търсят
средства за оборудване.
На заседанието като основни приоритети за работа на Съвета през 2020 г.
бяха изведени разкриването на Кризисния център и превенция на агресията в
училище.
Разград е първият град в България с изграден междуинституционален
механизъм за прилагане на Закона за защита от домашното насилие и активна
работа за превенция на социалния феномен. Оказва се юридическа помощ и
психологическа подкрепа на пострадали от домашно насилие и се организират
консултативни срещи за преосмисляне и преодоляване на проблемното поведение
на извършители. В Консултативния център, управляван от Центъра за съзидателно
правосъдие в Разград, подкрепа на жертви и извършители на домашно насилие
оказват юристи, психолози и социални консултанти.
През последните 10 години в област Разград са направени редица важни
стъпки за създаване на модел за партньорство по превенция на домашното
насилие. Има добра нормативна основа за развитие на подходящи социални услуги
(в Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Разград 2016
– 2020 г. е включена специална тема за превенция на домашното насилие), налице
е засилено сътрудничество между институциите (подписан е Местен механизъм за
приложение на ЗЗДН – 2011 г. и е създаден Областен съвет за превенция на
домашното насилие в област Разград /ОСПДН/ – 2016 г.), направени са сериозни
инвестиции в социален капитал, увеличен е административния капацитет
(обучения, учебни посещения, кръгли маси, форуми, работни срещи), улеснени са
процедурите на взаимодействие и координация.
За последните няколко години е подобрен процесът на партньорство по
проблема „домашно насилие” между компетентните институциите, чрез укрепване
на сътрудничеството, обмен на информация, професионален опит, добри практики,
в рамките на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област
Разград (2016-2019).
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Областният съвет за превенция на домашното насилие в област Разград е
учреден по инициатива на СНЦ „Център за съзидателно правосъдие”, гр. Разград и
представлява иновативен модел за междуинституционално сътрудничество по
превенция на домашното насилие и прилагане на ЗЗДН, който може да бъде модел
и в други области в България.
Международният ден за премахване на насилието над жените беше
отбелязан в Разград
„Ние сме част от прогресивното човечество, което с призива на ООН,
обръщаме специален поглед към проблема с насилието над жените, като част
от глобалния въпрос за неравенствата и стереотипите“, се казва в писмото на
изпълнителния директор на Центъра за съзидателно правосъдие Георги Милков.
По повод Международния ден за премахване на насилието над жените
(25.11.2020г.) Центърът за съзидателно правосъдие се обърна с призив към
заместник-областния управител Евгени Драганов. В писмото специално се
подчертава ролята на Областния съвет за превенция на домашното насилие в
област Разград, като ключов консултативен орган за осъществяване на позитивни
политики в тази област. Изразена е благодарност за подкрепата на Областния
управител Гюнай Хюсмен и на Евгени Драганов, като заместник-председател на
Областния съвет за превенция на домашното насилие.
Отправено е предложение Евгени Драганов, изпълняващ функции на
областен управител, да изпрати поздравително писмо до всички членове на
Областния съвет, които имат съществен принос през последните пет години темата
за домашното насилие да бъде изведена в приоритет на областно ниво.
Отново се поставя на дневен ред темата за Кризисен център за пострадали
от домашно насилие, като Първи приоритет за 2020г. на Областния съвет за
превенция на домашното насилие в област Разград. „На днешния ден отново бих
желал да поставя на дневен ред необходимостта от откриването на кризисен
център за пострадали от домашно насилие в област Разград. Сградата е
основно ремонтирана с дарение от американския народ и от една година очаква
подкрепа от институциите.“ Споделя се необходимостта от закупуване на
обзавеждане и оборудване на помещенията, като необходима следваща стъпка за
убежището за жертви на физическо насилие.
Съвет за прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на
реформата в съдебната система към Министерски съвет на Република
България
През 2020г. Центърът за съзидателно правосъдие активно участва в
работата на Съвета за прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване
на реформата в съдебната система към Министерски съвет на Република
България. Участвахме в Експертна работна група, създадена със заповед на
Министъра на правосъдието. Задача на групата е да направи анализ и
предложения за преструктуриране на ДП „Фонд затворно дело“ към Министерство
на правосъдието. В тази връзка изготвихме становище, с което подкрепяме вариант
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ДП „Фонд затворно дело“ към Министерство на правосъдието да бъде
преструктурирано в еднолично търговско дружество.
В становището се изтъква, че при анализиране на финансовите отчети на ДП
„Фонд затворно дело“ се забелязва плавно нарастване на инвестициите в пряката
дейност на предприятието – подобряване условията в местата за лишаване от
свобода и пробационните служби (чл.39 от ЗИНЗС). През последните девет години
са закрити важни икономически звена в различни райони на България (11 цеха,
ферми, други), част от стопанската дейност на ДП „Фонд затворно дело“. Основните
мотиви за закриване на нерентабилните дейности са „отрицателен финансов
резултат, амотизирана техника и липса на клиенти“, „липса на производствени
мощности“, „остаряло техническо оборудване, неконкурентни изделия на пазара;“,
„ниска ефективност на производството“, „преустановени поръчки“.
Може да се направи извод, че ДП „Фонд затворно дело“ не се справя успешно
в конкурентна среда заради особената правна форма на съществуване. Друг
възможен извод е, неефективно управление и централизирана структура, която
повтаря структурата на ГДИН по места (съвпада с местата за лишаване от
свобода). Същевременно е необходимо да се отчете, че насочените финансови
средства са незначителна част от оборота на държавното предприятие, което
обуславя слаба икономическа ефективност и поставя под съмнение
съществуването му в този вид.
Съществуването на ДП „Фонд затворно дело“ в сегашната правноорганизационна форма не показва значими резултати, обвързани с неговата
основна мисия, стана ясно по време на дискусията на последното заседание на
Съвета за прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на
реформата в съдебната система, проведено на 28.01.2020г.
В момента предприятието е на пълна финансова самостоятелност и
извършва стопанска дейност съобразно Търговския закон. Необходимо е ДП „Фонд
затворно дело“ да работи в конкурентна среда, за да мобилизира всички свои
ресурси в изпълнение на основната си мисия, като балансира съотношението
приходи и разходи. Заплащане на дължимите данъци на еднолично търговско
дружество според българското законодателство, е важно условие да се подобри
общото управление, ефективно планиране на годишна база, подобряване
управлението на имотите в максимална степен и да се развие маркетинговата
дейност.
Всички възможни затруднения и неудобства от преобразуването на ДП „Фонд
затворно дело“ в административна структура (б.а. част от ГДИН), няма да се случат
при регистриране на еднолично търговско дружество. Новото търговско дружество
ще приеме всички активи и пасиви на държавното предприятие, като съобрази
поети ангажименти за устойчивост на изградени нови структури, използване на
имоти и трудова заетост с осъществявани проектни инициативи.
25

Център за съзидателно правосъдие изрази положително становище за
Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния
кодекс, изготвен от Министерство на правосъдието.
С проектозакона се въвеждат разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/800 на
Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно процесуалните
гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на
наказателното производство и пълното въвеждане на изискванията на Директива
2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за
установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на
жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на
Съвета.
Предложенията предвиждат задължително изготвяне на личностна
характеристика на непълнолетния обвиняем, за да се установят неговите
специфични потребности по отношение на организацията на защитата,
продължаването на образованието, обучението и ефективното реинтегриране в
обществото. Чрез въвеждането на директива за установяване на минимални
стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления се цели
осигуряване на подходящи мерки, които да доведат до намаляване на риска от
вторично и повторно виктимизиране, сплашване и отмъщение от страна на
извършителя и до адекватна подкрепа, съобразена с нуждите на пострадалия и
неговите близки. Разширява се списъкът с процесуални права на пострадалите,
като се добавя правото им да бъдат придружавани в наказателния процес от лице
по техен избор, като това право да може да бъде ограничено, когато присъствието
на избраното лице противоречи на интересите на пострадалия или може да
затрудни наказателното производство. Ограничава се възможността за
провеждането на повторен или допълнителен разпит като свидетел, което цели да
намали ненужния стрес за пострадалия, причинен в резултат на многократното
преживяване на последиците от извършеното.
Със законопроекта се предлагат изменения и в Закона за подпомагане и
финансова компенсация на пострадали от престъпления. Създава се изцяло нова
глава, която да урежда процедурата за извършване на индивидуалната оценка на
пострадалите. Тя следва да бъде извършена веднага след подаването на сигнала
за извършеното престъпление. Целта е да се установи наличието на специфични
нужди от защита и да се определят мерките, които да бъдат предприети спрямо
пострадалия.
Проектът на закон хармонизира Наказателно-процесуалния кодекс, чрез
въвеждане на две важни европейски директиви в българското право.
Проектозаконът е добра отправна точка за подобряване на функциониране на
важни обществени системи, като се повишават гаранциите за защита правата на
човека, укрепва се капацитета на правоохранителните, правораздавателните и
институции за социална закрила, при взаимодействие с други органи и организации,
въпреки непълния обхват на въвеждане на европейското право.
Участие в Работната група за подготовка на предложения за промени в
ЗЗДН в Министерство на правосъдието
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Центърът за съзидателно правосъдие редовно изготви становища, с които
направи конкретни предложения в рамките на работната група по ЗИД на ЗЗДН в
Министерство на правосъдието. Предложенията са свързани със създаване на
Националната комисия за превенция и противодействие на домашното насилие
към Министерски съвет; създаване на нови специализирани услуги; оценка на риска
при работата по случаи на домашно насилие и насилие, основано на пола.
Подкрепяме създаване на Глава четвърта (Нова) ПРЕВЕНЦИЯ И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ
Предложение за редакция: Чл. 30. (стар чл.6 с изм. и доп.-) (5) (Нова - ДВ, бр.
102 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) (Изм.-) До 30 януари на съответната година
Министерски съвет приема едногодишна Национална програма за превенция и
защита от домашно насилие.
Предложение за редакция: (6) (Изм.-) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от
1.01.2010 г.) Средствата за финансиране изпълнението на задълженията по
Националната програма по ал. 5 се определят въз основа на предложение от
Националната комисия за превенция и противодействие на домашното насилие
към Министерски съвет.
Подкрепяме предложението „Чл. 31. Към Министерския съвет се създава
Национална комисия за превенция и противодействие на домашното насилие,
наричан по-нататък „Национална комисия" и следващи.
Подкрепяме предложенията на асоциация „Анимус“, АЗНОП и МЗ
относно Глава Пета „Специализирани услуги“ и как да се разграничат услугите от
тези по Закона за социалните услуги и правим следните редакции:
Чл.41 (5): „На извършителите на акт на домашно насилие се предоставят
услуги по специализирани програми за преодоляване на агресията и справяне с
гнева.“
Чл.43. (1) Консултативен център по проблемите на домашното насилие е
комплекс от интердисциплинарни услуги за пострадали и извършители на домашно
насилие, които се предоставят по програми за психологическо, социално и правно
консултиране, както и други.
Специализираните услуги по ЗЗДН могат и е необходимо да бъдат ясно
идентифицирани в специалния закон в сътрудничество със специализирания орган
- Министерство на труда и социалната политика. В момента Агенцията за социално
подпомагане администрира реда за откриване на нови социални услуги за
възрастни, съответно Държавната агенция за закрила на детето – осъществява
контрол на услугите за деца, съвместно с АСП. Очаква се скоро да бъде създаде
нова структура за управление на социалните услуги, като част от МТСП.
В момента в България има функциониращи редица социални услуги от
резидентен тип, съгласно чл.36 от ППЗСП. В нормативния документ съществуват
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социални услуги „кризисен център“, „защитено жилище“ и „приют“, като за тях има
определени и финансови стандарти за 2020г. с решение на Министерски съвет.
Важно е да се направи уточнение към какви целеви групи са насочени социалните
услуги, т.е. специализирани услуги. В конкретния случай ние обсъждаме две нови
целеви групи, които все още не са разпознати достатъчно от всички заинтересовани
институции в България – пострадали от домашно насилие и извършители на
домашно насилие.
Не съществува правно ограничение споменатите три социални услуги (по
ППЗСП) да бъдат и специализирани услуги по ЗЗДН за посочените две целеви
групи (жертви и извършители на домашно насилие), като е важно да се уточни кой
ще управлява финансовия стандарт за държавно-делегирана дейност/ДДД.
Закономерно е всички кризисни центрове за пострадали от домашно насилие
и трафик до момента да бъдат част от новите специализирани услуги по ЗЗДН,
съответно и определения държавен стандарт за държавно-делегирана
дейност/ДДД да бъде трансфериран към бюджета на Министерство на
правосъдието. Същия принцип се прилага и за услугите „защитено жилище“ и
„приют“, като се посочват изрично двете целеви групи, които са обект на ЗЗДН.
Дискусионен момент може да бъде изработване на определение и стандарт
за ДДД за новите специализирани услуги „Денонощна телефонна линия“ и
„Консултативен център по проблемите на домашното насилие.“ От друга страна не
би трябвало да съществуват пречки да се изработят текстове за двете
специализирани услуги, защото те са се наложи в практиката и съществуват до
момента с държавно финансиране от бюджета на Министерство на правосъдието
и на Агенцията за социално подпомагане/МТСП. В България има няколко
консултативни центъра, които функционират, като ДДД, възложени за управление
от кметове на юридически лица с нестопанска цел (СНЦ и фондации).
Двете специализирани услуги са изпреварили правната уредба и са се
наложили в обществените отношения, защото социалната практика е създала нови
средства за подкрепа.
Необходимо е да се отчита и съществуващата правна уредба за борба с
трафика на хора и специалното законодателство в тази област. В специалния закон
за борба с трафика на хора (Глава трета. ПРИЮТИ ЗА ВРЕМЕННО
НАСТАНЯВАНЕ, ПРИЮТИ ЗА ПОСЛЕДВАЩА РЕИНТЕГРАЦИЯ И ЦЕНТРОВЕ ЗА
ЗАКРИЛА И ПОМОЩ НА ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.
81 ОТ 2019 Г.))1 е записано, че Националната комисия за борба с трафика на хора
открива, администрира и финансира три вида специализирани услуги. Средствата
за функциониране на приютите и центровете се осигуряват от бюджета на
Обн. ДВ. бр.46 от 20 Май 2003г., изм. ДВ. бр.86 от 28 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.33 от 28 Март 2008г., изм. ДВ. бр.74 от
15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 27 Септември 2013г., изм. ДВ. бр.79 от 13
Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 16 Март 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2019г.
1
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Националната комисия за борба с трафика на хора. Съществуващият опит в
борбата с трафика на хора в България, може да се използва и за формулиране на
борба и превенция на домашното насилие.
Подкрепяме предложенията на АЗНОП за оценка на риска и на МВР за нова
алинея 2 в чл.14 и правим следната редакция на текста:
чл.14 (2) (Нов.-) За всеки сигнал за домашно насилие, посетен от органи на
Министерство на вътрешните работи, Министерство на труда и социалната
политика, Министерство на здравеопазването, общопрактикуващи лекари, както и
от специализирани юридически лица с нестопанска цел, се изготвя протокол за
оценка на риска. Екземпляр от изготвения протокол се предоставя задължително
на лицето, а при присъствие на дете по време на акта на домашно насилие, копие
от протокола се изпраща и на директора на дирекция „Социално подпомагане“.
Мотиви: Необходимо е да се създаде универсален документ, който да бъде
част от инструментариума на всички ангажирани с борбата с домашното насилие
институции. Попълването на формуляра е важна част от събиране на информация
за случаите и пострадалите от домашно насилие на национално ниво, като се
създават адекватни бази с данни във всички компетентни институции. Чрез
формуляра за оценка на риска се подобрява координацията и взаимодействието
между всички компетентни институции в борбата с домашното насилие в България.
Всички институции е необходимо да си сътрудничат и да работят в синхрон.
Министерство на труда и социалната политика изпълнява проект
BG05M9OP001-3.011 „Заедно срещу насилието“ в партньорство с Агенцията за
социално подпомагане, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на
Европейския съюз. Важни резултати: проекти на методика за оценка на риска при
работата по случаи на домашно насилие и насилие, основано на пола;
методически ръководства за организацията и управление на социални услуги за
подкрепа на жертви на домашно насилие; анализ на съществуващите кризисни
центрове в страната, като се изследва броя на преминалите потребители през
последните 2 (две) години, райониране и профилиране на кризисните центрове,
разработване на механизъм за сътрудничество и проследяване на случаите на
лица — жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак, след
приключване предоставянето на услугата „кризисен център“; практически насоки за
работа с лица — жертви на насилие.
Министерство на вътрешните работи осъществява проект „Подобряване
ефективността на полицейската дейност в областта на домашното насилие и
насилието, основано на пола“ (Норвежки финансов механизъм 2014 - 2021 г. Програма „Вътрешни работи“). Договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ: № 812108-71/05.11.2019 г., сключен по процедура с код
BGHOMEAFFAIRS-3.001. Основна цел на проекта: Повишаване капацитета на
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българската полиция за реакция при случаи на домашно насилие и насилие,
основано на пола (ДННОП), както и при разработване на ефективни политики за
борба с този вид нарушения на правата на човека. Една от основните дейности е
Разработване на алгоритъм за оценка на риска при разпознаване на случаи на
ДННОП, с приложени протоколи (въпросници).
Резултатите от двете проектни инициативи безспорно са база за създаване
на специализиран инструментариум. Оценка на риска от домашно насилие на
национално ниво, може да се регламентира след приключване на двата
национални проекта (МВР и МТСП), като се проведе професионална дискусия с
всички заинтересовани страни.
В тази връзка, подкрепяме предложението с наша редакция на ч.14 ал.2 „§.
Министърът на вътрешните работи, министърът на правосъдието,
министърът на труда и социалната политика, министърът на образованието
и науката и представители на неправителствени организации, работещи по
превенция и защита от домашно насилие изготвят протокол за оценка на
риска.“
Подкрепяме предложението на МВР да се регламентира оценка на риска
от домашно насилие при пострадали от домашно насилие с поднормативен
документ (Инструкция за реда за осъществяване на взаимодействие и контрол по
отношение изпълнението на мерките по чл.5 от ЗЗДН). Новият документ трябва да
замени Инструкция № Iз-2673/10.11.2010 г. за реда за осъществяване на
взаимодействието между органите на МВР и на МТСП при защита от домашно
насилие, като разшири приложното поле, заинтересованите страни, събиране на
информация, статистика и се отчетат реалностите 10 години по-късно.
Достъп до обществена инфорация
Община Разград отказа на Георги Милков справка за харчове по европроекти,
съдят се
Вестник Екип 7, 01 декември 2020
В нова съдебна битка за достъп до обществена информация влезе
изпълнителният директор на Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“
Георги Милков. Този път ответник в производството пред Административния съд е
кметът на Община Разград Денчо Бояджиев, а поводът е отказана от него подробна
справка за извършени харчове по европроекти през 2019 година.
На 11 септември 2020 година Милков подал заявление по специалния закон
за достъп до информация. Поискал Общината да му предостави данни за
получените и изразходвани средства от ЕС от 01.01.2019 до 31.12.2019 година по
оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Региони в растеж“,
„Околна среда“, „Добро управление“ и от ДФ „Земеделие“.
Посочил конкретните 14 проекта, които го интересуват – „Ограмотяване на
възрастните хора“, „Нов шанс“, „Приеми ме 2015“, „Превенция на социалното
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изключване и намаляване на бедността сред децата от Община Разград“,
„Патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания“, „Обучения и заетост за
младите хора“, „Паркоустрояване на зелените площи в жк „Орел“ – град Разград“,
„Ремонти и обновяване на материално – техническата база и мерки за енергийна
ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“,
„Изграждане на социални жилища в жк „Орел“, „Изграждане на център за работа с
деца на улицата“, „Подкрепа грижите за деца“, „Проектиране и изграждане на
компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови
отпадъци за общините от РСУО Разград“, „Осигуряване функционирането на
областен информационен център Разград“ и „Училищно мляко“. За два от тях
поискал и актуални данни до датата на подаване на заявлението.
В зависимост от проектите, Милков изискал разнородна информация –
финансови отчети, договори с изпълнители, изплатени възнаграждения поименно
– кой колко е получил, каква е степента му на образование, каква длъжност заема
и прочее. Заявил и да му бъдат предоставени гаранционни карти, сертификати и
документи за направени разходи за: външни услуги, стипендии, материали,
придобиване на дълготрайни материални активи, за основен ремонт на такива
активи, за придобиване на сгради, на компютри и хардуер и на стопански инвентар.
Заради големия обем поискана информация и необходимостта от
допълнително време за нейното анализиране, Милков бил уведомен, че срокът за
получаване на отговор ще бъде удължен с 10 дни. В крайна сметка обаче бил
постановен отказ за достъп, с няколко мотива. Първо, справка за получени и
изразходвани средства от ЕС за този период вече му била предоставяна в началото
на септември, второ, сега се търсела информация, попадаща в категорията „лични
данни“, и трето, във вида в който била поискана тя не се съхранявала в Община
Разград. Това налагало да бъде изготвена допълнително, а такова задължение не
било предвидено в Закона за достъп до обществена информация.
Недоволен от решението за отказ, Милков подал жалба до
Административния съд в Разград. В нея посочил, че въпросната информация
безусловно е обществена по своя характер, има надделяващ обществен интерес,
защото е свързана с обществения живот в общината и дава възможност на
гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на местната управа.
От съда Милков е поискал да се отмени отказа на кмета и въпросните данни
да му бъдат предоставени.
На първото заседание в сряда, съставът по производството прецени, че
следва да се изиска от Община Разград справката, която по-рано тази година е
предоставила на Милков. По тази причина делото беше отложено за началото на
декември.
Мила КЮЛЮМОВА
Сдружението на Георги Милков спечели дело срещу Община Кубрат
Вестник Екип 7, 17 ноември 2020
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Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ – Разград спечели дело
срещу Община Кубрат в Административния съд.
Производството е стартирало по жалба на изпълнителния му директор
Георги Милков срещу заповед на кмета Алкин Неби от 30 юни тази година. С нея,
след конкурс за предоставяне на външен доставчик управлението на социална
услуга в общността „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” – Кубрат, на
първо място е класирано Сдружение за социална отговорност и регионална
инициатива – Банско. Въпросната организация получила 61 точки, а тази на Милков
– 56.
Според жалбата до съда, по някои критерии комисията оценявала
пристрастно и необосновано, а по всички точки „Център за съзидателно
правосъдие“ е имал предимство. В нарушение на закона пък в хода на процедурата
бил поставяни допълнителни изисквания. Заповедта за откриване на конкурса не
била обявена в централен ежедневник, а сдружението от Банско не е трябвало да
бъде допускано до участие, тъй като не представило изискуемите документи.
В хода на делото съдът разпитал членове на въпросната конкурсна комисия,
които свидетелствали, че при своята работа не са попълвали индивидуални
оценъчни листове. Определен ред за оценяването, както и конкретно гласуване за
оценките по критерии нямало. Коментирало се горе-долу колко да се даде. По
предложение на председателя на комисията, формирането на оценката се
извършвало чрез обсъждане, като той самият казвал: „Съгласни ли сте?”. Накрая
предложил формуляра за оценяване за подпис на членовете.
След като се е запознал с материалите по делото, съдът е преценил че
извършеното оценяване и класиране е немотивирано, а заповедта е издадена при
съществени нарушения на административно – производствените правила.
Конкурсът бил обявен само в местен вестник, като не били спазени дори сроковете,
в които това трябвало да се случи.
При провеждането му всеки член на комисията трябвало да извърши
самостоятелно оценка на предложенията на кандидатите по критерии, което обаче
не било направено.
След обсъждане, без гласуване и според коментарите, председателят на
комисията попълвал формуляра, който е подписан от останалите в последствие.
Нещо повече – оценяването е извършено без да има предварително приети
обективни показатели или методика, по която това да се случва. Липсвали и мотиви
за поставените оценки.
Сдружението от Банско действително не е трябвало да бъде допуснато до
участие, тъй като не представило удостоверение за липса на данъчни задължения,
е отчел и съдебният състав.
„Съдът намира, че проведеният конкурс е изначално опорочен… Доколкото
този конкурс е свързан с бюджетно финансиране, т.е. с изразходване на бюджетни
средства, той трябва да почива на същите принципи, които важат за обществените
поръчки. Чрез ясното и точно формулиране на показателите за оценка, тежестта
им и начина на изчисляване на точките по всеки един от тях, се гарантира спазване
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на принципите за възлагане на обществени поръчки – свободна и почтена
конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Кметът на
община Кубрат не е одобрил такава методика, т.е. не е посочил начина на
оценяване на предложенията на кандидатите, което е нарушение на посочените
принципи.
По изложените съображения съдът намира оспорената заповед за
незаконосъобразна, като издадена в нарушение на изискването за форма и при
допуснато съществено нарушение на административно производствените правила,
поради което същата следва да бъде отменена…“, посочва съдът в решението си.
С него Община Кубрат е осъдена още да плати на „Център за съзидателно
правосъдие“ сторените по делото разноски в размер на 510 лева.
Съдебният акт може да се обжалва пред Върховния административен съд.
Мила КЮЛЮМОВА
Заплатите на зам.-кметовете на Разград се оказаха тайна, Милков заведе
дело и за тях
Вестник Екип 7, 03 декември 2020
Поредно дело по Закона за достъп до обществена информация, заведено от
изпълнителния директор на Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“
Георги Милков, ще решава Административният съд в Разград.
И този път ответник в спора е Община Разград, а поводът е поискана от
Милков справка, касаеща четиримата заместник-кметове и секретаря на местната
управа. В заявление от 11 септември тази година той помолил да му бъде
предоставена информация за: изплатени работни дни, начислени суми за
възнаграждения – общо и по месеци, ползван отпуск – платен годишен, служебен
и за общо заболяване, брой, цел и продължителност на служебните пътувания,
размера на командировъчните разходи в страната и чужбина – независимо кой е
отправил поканата и заплаща разходите, както и изплатени суми за тях.
Заявената справка била за периода от начало на мандата през ноември 2019
г. до август 2020 г. и с изричното уточнение да се изготви поименно.
Последвал обаче частичен отказ с мотив, че исканата информация е
служебна, че предоставянето й би довела до разкриване на лични данни и други
подобни. Заплатите на четиримата заместник-кметове и секретаря се оказали
донякъде тайна. Милков получил
справка за това колко общо са получили петимата за целия период – 124
879.17 лева, както и колко общо са стрували на бюджета на месец.
Информирали го и за командировките на Добрин Добрев /9 бр. за общо
1442.12 лв./, Полина Иванова /1 бр. за 10 лв./, Мирослав Грънчаров – /7 бр. за
253.90 лв./, Милена Орешкова /7 бр. за 657 лв./ и секретаря Нели Добрева /3 бр. за
40 лв./. Петимата ползвали общо 61 дни отпуск.
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В жалбата си до Административен съд – Разград Георги Милков е поискал
частичния отказ на кмета на община Разград да се предостави обществена
информация да бъде отменен.
Делото вече е гледано и предстои съдът да се произнесе с решение.
Мила КЮЛЮМОВА
Местната управа съобщила част от поисканите сведения, но
пропуснала чувствителните данни за цени и договори по обществените
поръчки
Информационен бюлетин на ПДИ, Брой 5 (197), 2020 г.
През декември миналата година (б.р.2019г.) гражданската организация
Център за съзидателно правосъдие в Разград изпратила заявление по ЗДОИ до
кмета на община Самуил инж. Джевдет Азис. Активистите от неправителствения
сектор искали от местната власт да им предостави данните за изразходването на
средствата по проекти, финансирани с публични средства от ЕС, държавата или
други донори.
В заявлението изрично било упоменато, че се иска достъп до договорите с
изпълнителите по ЗОП, както и приложенията към тях, количествено стойностните
сметки и анекси към контрактите, списък на фирмите подизпълнители и
ангажираните с експертния и строителен надзор лица. От общинската власт били
поискани и имената на експертите и чиновниците, включени в екипите за
управление на проектите.
Така зададени, въпросите предполагали местната управа да предостави на
гражданските активисти данните за изплатените суми по проектите „Детство без
граници“, „Осигуряване на заетост в общинско социално предприятие“, „Социалноикономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование на лица от
уязвими групи в община Самуил“ и „Подобряване на качеството на живот на хора с
увреждания и хора над 65 години в община Самуил“, на обща стойност над 2
милиона лева.
От общината спазили срока и изпратили отговор под формата на таблична
справка, в която били нанесени имената на проектите, включените в тях дейности,
стойността им, фирмите избрани за изпълнители и сумите, платени им по
договорите. „Отчитаме факта, че местната управа отговори, но според нас
информацията, която получихме е непълна, частична и неточна, а сред
предоставените ни данни няма нито един от поисканите от нас документи, обясни
изпълнителният директор на Центъра за съзидателно правосъдие Георги Милков.
Затова неправителствената организация завела дело с искане Темида да
задължи кметската управа на Самуил да предостави исканата информация в
съдържание и вид, описани в заявлението по ЗДОИ.
„Предприехме тази стъпка, защото управлението на публичните ресурси от
местните власти има много голямо значение за ефективното харчене на
обществените средства. Ролята на общинските управи в този процес е голяма и ще
става
все
по- значителна,
защото
към
тях
се
насочват
все
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повече финансови потоци. Важно е кой как харчи тези пари на данъкоплатците,
какви обеми от дейности са заплатени и отговарят ли договорените цени на
пазарните в съответния бранш“, коментира Георги Милков.
Че гражданските активисти имат право и че не е налице заявеният обем
информация, става ясно и от решението на магистратите. Административният съд
в Разград постановява: „Преписката да се върне на кмета на община Самуил за
произнасяне по заявлението на жалбоподателя, при което административният
орган следва да прецени налице ли са изискванията по ЗДОИ за предоставянето
на исканата информация и в зависимост от това да предостави достъп или да
откаже предоставянето му, като в последния случай следва да изложи аргументите
си.“ Това гласи решението на съда, който осъжда община Самуил да плати на
заявителя по ЗДОИ съдебните разноски по делото на стойност 510 лева.
Три месеца по късно казусът е в режим на изчакване.
Заради ограничителните мерки, наложени от държавата за защита от Covid 19,
административните звена и органите на съдопроизводството работеха с намален
капацитет, а някои дейности бяха изобщо преустановени. В Центъра за
съзидателно правосъдие в Разград очакват с либерализирането на режима на
работа в цялата страна съдебното решение да стигне до кметската управа в
Самуил и тя да отговори пълно и точно на зададените й въпроси.
Стела Ковачева, координатор на ПДИ в Разград
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