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ДА УМРЕ ОТ ИСТИНАТА” 

 

пастор Йоахим Гаук, Германия 



www.ngo-rz.org 

 Центърът на НПО в Разград е позната и 
авторитетна местна неправителствена 
организация с доказан капацитет и 
постоянен обучен екип.  

 Организацията има шестгодишна 
специализация в работата със съда и 
много добро партньорство с  публични 
институции на местно и регионално ниво: 
съд  www.court.ngo-rz.org/  и полиция: 
www.police.ngo-rz.org. 
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КОИ СМЕ НИЕ 

 Ние познаваме добре местните 
процеси на развитие и механизмите 
на вземане на решения в местните 
институции.  

 укрепване на демократични институции, 
етническите малцинства, уязвимите 
групи, социалните услуги и граждански 
права. Имаме специфични умения по 
управление на публични фондове и 
привличане на допълнителни ресурси.  

 



ОБЕКТ НА НАБЛЮДЕНИЕ 

 

Наблюдаваме местния съд, местната 
полиция, местната власт, местното 
развитие, местните политики, 
местните решения… 



ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ 

 Центърът на НПО в Разград изисква 
прозрачност, публичност и отчетност в 
действията на местната власт.  

 Подали сме повече от 100 заявления за 
достъп до обществена информация в 
община Разград за обществени поръчки, 
сделки, договори, възнаграждения, 
общински имоти, публични разходи и 
друга информация, която е обществена и 
касае гражданите като данъкоплатци.  

 До момента сме спечелили над 20 
съдебни дела с влезли в сила решения. 



ПРИЗНАНИЕТО 

 Опита ни в осъществяването на 
граждански контрол върху съда ни 
нареди и сред 10-те  признати 
специализирани  правни 
организации в България, които бяха 
поканени от министъра на 
правосъдието Меглена Тачева в 
работната група за създаване на 
план за ускоряване на  съдебната 
реформа. 



ЗЛАТЕН КЛЮЧ 

 Центърът на НПО в Разград е носител на 
наградата “Златен ключ за достъп до 
обществена информация за 2007г.” за 
дългогодишно, кампанийно и резултатно 
използване на процедурите по ЗДОИ и 
водене на съдебни дела за постигане на 
по-голяма прозрачност и публичност на 
дейността на местната власт и органите 
на местно самоуправление.  
 



СЪДЕБНА ПРАКТИКА 

“Държавните органи и органите 
на местното самоуправление се 
назначават и избират за да 
изпълняват възложените им със 
закона функции, а не да 
мълчат.” 

 
 

С определение от 13 април, 2005 ВАС отбеляза, че всеки, 
дори нерегистрирани в съда организации, имат право на 
достъп до информация и никоя обществена институция 
не може да мълчи по заявление за достъп до 

информация.  
 



27.03.2009г., в-к “Екип 7” 



КЪДЕ ИМА КОРУПЦИЯ??? 

 

 

… КЪДЕТО НЯМА ИЛИ НЕ СЕ 
СПАЗВАТ ПРИЕТИТЕ 
СТАНДАРТИ, ПРОЦЕДУРИ ИЛИ 
РЕГЛАМЕНТИ .... 



КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ 



ДОБРИ ПРАКТИКИ 

 

Активно използване на 
медиите и техниките за 
връзки с обществеността. 

 



КАК НАБЛЮДАВАМЕ? 

- Публикации -> позиции; 

- Допитвания и сондажи -> анализи; 

- Граждански наблюдатели – 
доброволци; 

- Въпросници -> предложения; 

- Експертни групи -> доклади, анализи; 

- Групи за подкрепа -> предложения; 

- Закон за достъп до обществената 
информация -> съдебни дела; 

- Коалиции – лобиране, натиск; 

 

 



НАБЛЮДЕНИЕ НА СЪДА 

Сдружение “Център на НПО в Разград” е първата и 
единствена гражданска организация в област 
Разград, която изпълнява проект в партньорство с 
Окръжен и Район съд – Разград.  

 
В момента наблюдаваме достъпа на уязвими групи до 

правосъдие в 5 областни центъра в Североизточна 
България. 

 
Досега успешно сме осъществили три проекта за гражданско 

наблюдение на съда в Североизточна България. През 2004-
2005г. за първи път нашата организация осъществява 
проект “Гражданско наблюдение на съда в Разград” с 
подкрепата на Институт “Отворено общество”. Пилотният 
проект е за наблюдение на дела, свързани с насилие над 
жени. Гражданското наблюдение се осъществява в Окръжен 
и Районен съд Разград.  

 
http://court1-rz.hit.bg 



14.06.2006г., Мила КЮЛЮМОВА , ekip7 

 

http://www.razgradonline.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=ekip7


30.06.2006г., в-к “Лудогорски вестник” 



Центърът на НПО в Разград  

 

 наблюдава етичното поведение 
и конфликти на интереси в 
съдебната система.  

 



Огнян Дамянов – окръжен 
прокурор на Разград 

 



 
На 31 март 2010г., вестник „Екип 7”, брой 

38, публикува интервю с бившия 
областен управител на Разград Наско 
Анастасов –  

 
 „От 1990-та къщата ми е заложена срещу 

кредити”. В материала г-н Анастасов 
прави коментари за магистрати от 
съдебната система в Разград. 



VIP лова в Разград??? 

 

В голям формат е снимката, 
на която осем усмихнати 
мъже на средна възраст 
позират с 32 убити птици 



 

 



КОИ СА ЛОВЦИТЕ 

 

Огнян Дамянов – окръжен прокурор на Разград от 2006г.-;  

Стоян Димитров –адвокат и общински съветник от 1991г. досега, 
народен представител (1990г.-1991г.) и активист на БСП;  

Лазар Мичев – Заместник-председател на Окръжен съд – Разград, 
кандидат за кмет на Община Лозница през 1995г. от БСП;  

Венелин Узунов – бивш кмет на Разград (4 мандата), народен 
представител и настоящ съветник на президента на България;  

Денчо Бояджиев – настоящ кмет на Разград от 2005г.-;  

Наско Анастасов – бивш областен управител, 2005г.-2009г.;  

Добрин Добрев – Председател на Общински съвет – Разград от 
10.2009г.-;  

Васил Власов, преприемач. 



?????????????? 

 

Какво правят двама 
отговорни разградски 
магистрати на лов с 
разследвани политици?  



 

 



Колко от ловните другари са 
клиенти на прокуратурата? 



Колко близък е 
окръжният прокурор 
Огнян Дамянов с Кмета 
Денчо Бояджиев? Откога 
ходят заедно на лов? 
 

 

 



Денчо Бояджиев - Огнян Дамянов 



Защо Разградската 
прокуратура отказва 
упорито да разследва 
Кмета на Разград? 





КАКВО НАРУШИХА? 

 

 Потъпкан ли е етичният кодекс на 
магистратите, законът за конфликт 
на интереси и нарушен ли е 
човешкият морал с този лов? 

 



ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА СЪДА 

 За първи път през 2004 година 
граждански наблюдатели влязоха в 
съдебната зала, да проследят съдебни 
процеси, които не ги интересуват лично.  

 

 Наблюдателите бяха в съда, водени от  
желанието да видят на място как работи 
съдебната система, призвана  да 
гарантира върховенството на закона, да 
защитава правата на гражданите и да 
следи  те да бъдат  спазвани  



ПРОЕКТИТЕ 

 За последните шест години 
Центърът на НПО в Разград 
осъществи шест проекта по темата 
гражданско наблюдение на съда и 
подкрепа за съдебната реформа на 
местно ниво.  



КОЙ НИ НАУЧИ? 

 

 Първият проект използва нова 
методика за гражданско 
наблюдение на съдебни дела, която 
бе пилотирана за първи път в 4 
града в България (София, Варна, 
Бургас и Разград).  

 Институт «Отворено общество» - 
София 



Практиката… 

 Едногодишният мониторинг на 
специализирани  съдебни процеси 
ни показа, че  храмът на Темида се 
нуждае от гражданското око, което  
регистрира  детайли, често 
определяни от магистратите като 
несъществени.  



 

 Тогава в нашия екип се зароди 
идеята да се заемем с по-широко по 
мащаб и обхват наблюдение, което 
да включва  мониторинг върху 
съдилищата в пет съдебни окръга в 
Североизточна България.  



ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ 

 Проектът осъществихме в три части  -   
първо проследявайки  дела, заведени по 
ГПК, НПК, Закона за защита срещу 
домашно насилие и Закона за защита от 
дискриминация.  

 Вторият специализиран мониторинг 
проследи достъпа на уязвимите групи до 
правосъдие в съдебни процеси, заведени 
по същите четири закона.  

 Изследване публичния образ на съда в 3 
града – Разград, Плевен и Пазарджик. 



ПОДКРЕПАТА 

 Трите проекта осъществихме с 
финансовата подкрепа на  

 Програма ФАР 2005 РГО 

 Инициативата за укрепване на съдебната 
система към ААМР на САЩ; 

 Тръст за развитие на гражданско общество в 
Централна и Източна България; 

 Програма на Американската агенция за 
международно развитие на САЩ в България 
(1999-2007) 



СТАТИСТИКА 

 

 В продължение на 16 месеца (от март 2006 
до  юли 2007г.)  30 доброволци на Центъра в 
Разград проследиха 1096 съдебни дела, 
протекли в 1208 заседания в съдилищата в 
Разград, Велико Търново, Добрич, Силистра, 
Търговище и Шумен.  

 

 Обхватът на нашето наблюдение  се 
разпростря върху територия от 16 
хил.кв.км., където живеят 900 хил. души или 
около 1/6-та от пълнолетните българи. 



ЕФЕКТЪТ 

 

 Специално внимание е отделено на 
усилията на съдебните институции 
за постигане на прозрачност и 
публичност на съдопроизводството, 
както и нагласите за положителна 
промяна в системата. 



РЕЗУЛТАТИТЕ 

Резултатите от наблюдението 
показаха, че има известен 
напредък в дейността на 
съдебната система в 
Североизточна България, но 
за реализиране на съдебната 
реформа са необходими още 
много усилия.  



Проект „Правосъдие 
близо до хората” 

 

С подкрепата на Фондация 
„Америка за България” 



Времеви обхват на проекта  

 

 Проект “Правосъдие близо до 
хората” е с продължителност - 18 
месеца 

 

 Стартира на 1 февруари 2010г. 

 

 Приключва на 31 юли 2011г. 



ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ  

 

Националната НПО мрежа избра 20 
града за наблюдение в съотвествие с 
досегашния опит.  

Проектът ще се реализира в цяла 
Северна България, за да се постигне 
равномерно въздействие при промяна 
нагласите на обществеността и 
установените практики.  

 



ГЛАВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА 

 

Утвърждаване върховенството на 
закона и подкрепа за съдебната 
реформа на местно ниво чрез 
повишаване на обществената 
информираност и засилване на 
общественото доверие в съда  



ФОКУС НА НАБЛЮДЕНИЕ  

 
Ще се наблюдава прилагането на 
новоприети и изменени закони и достъпа 
на пет уязвими групи до правосъдие.  
 
Според местната специфика ще се 
наблюдават и конфликти на интереси в 
съдебната система, проблеми с етичното 
поведение на магистрати и 
нерегламентирани контакти с 
компрометирани лица. 



Обект на наблюдението 

Прилагането на новоприети и 
изменени закони:  

Граждански процесуален кодекс;  

Наказателно-процесуален кодекс;  

Закон за съдебната власт;  

Закон за закрила на детето;  

 



Обект на наблюдението 

Закон за защита от домашно насилие; 

  

Закон за предотвратяване и 
разкриване на конфликт на интереси;  

 

Кодекс за етично поведение на 
българските магистрати. 

 

Указ за борба с дребното хулиганство. 

 



Уязвими групи, чиито достъп до 

правосъдие ще се наблюдава  

Жертви на физическо или 
психическо насилие;  

Лица с трайно или временно 
физическо или психическо 
увреждане;  

Социално слаби лица;  

Лица от етнически малцинства;  

Малолетни и непълнолетни лица.  



РИСКОВИ ГРУПИ 

Избрани са най-рисковите групи лица, 
които са неспособни да се адаптират 
към съвременните условия.  

Те са страни по съдебни дела или 
ползватели на услуги, предоставяни 
от съдебната система и много често са 
изправени пред риск за труден или 
затруднен достъп до правосъдие.  



ДОКЛАДИ 

Висшият съдебен съвет и съдебната 
система ще получават независими и 
обективни доклади за текущо 
наблюдение на ефективността и 
цялостната работа на съдебната власт 
в посока прозрачност и отчетност.  





Предимство на нашите доклади е, че 
предоставят информация за мнението 
на гражданите (клиентите, 
потребителите) по въпроси като: 

Достъп; 

Качество; 

удовлетвореност от съдебните 
услуги; 



Защо Административен 
съд – Разград си поставя 

отлична оценка? 



Центърът на НПО в Разград настоява 
за пълна прозрачност и реален отчет 
на Административен съд – Разград.  



Ние искаме обществото да знае цялата 
истина за съдебната институция: 

 бюджета на съда за 2007, 2008 и 2009г.;  

 колко струва издръжката на съда за една 
година; 

 колко струва на държавния бюджет едно 
съдебно дело; 

 колко хиляди лева заплата получават съдиите 
за спорната си работа; 

 колко съдебни служители подпомагат работата 
на съдиите; 

 какви бонуси за мотивация и отличие се 
заплащат в съда; 



25000 лв за едно дело??? 

 

Проучване на Центъра на НПО в 
Разград показа, че 25 хиляди лева 
струва на данъкоплатците само 
едно дело, заведено в 
Административен съд – Разград.  



 

 

Административният съд в Разград е 
много скъпа държавна институция със 
спорна ефективност.  

Съдът харчи за издръжката си 500 
хил. лева годишно, което няма как да 
обоснове.  

За изминалата 2009 година са 
разгледани 348 дела и са приключени 
317 от тях.  



Предоставя ли Административен 
съд – Разград качествено и 
безпристрастно правосъдие или 
съдиите са назначени да получават 
големи заплати и да бранят 
интересите на управляващите? 



 



 



ЗА ПУБЛИЧНИЯ ОБРАЗ  
НА СЪДА 

Разград, Плевен, Пазарджик,  

 

юли-август 2008г. 



Как се информирате за дейността на съдебната система  във Вашия 

град? Информация получавам от:
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Имате ли доверие в съдебната система  във Вашия град?
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Да-имам преки впечатления

Да-имам непреки впечатления
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ДОСТАВЧИК НА УСЛУГИ 

 

 Центърът на 
неправителствените 
организации в Разград 
от пет години 
осъществява програми 
по прилагането на 
Закона за защита 
срещу домашното 
насилие (ЗЗДН), 
www.ngo-rz.org.  
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Консултативният център  

 по проблемите на домашно насилие  
към Центъра на НПО в Разград 
съществува от месец май 2008г. 
Неговата основна цел е да предоставя 
социални услуги и програми за 
възстановяване на жертвите на насилие и 
техните семейства в община Разград, 
както и разработване и прилагане на 
специализирани програми за 
извършители на насилие. 

 



СТАТИСТИКА 

 До момента в Консултативния център по 
проблемите на домашното насилие са 
потърсили помощ над 210 потърпевши от 
домашно насилие и са предоставени над 850 
консултации.  

 С помощта на Центъра в Районен съд - 
Разград са заведени 100 дела по Закона за 
защита срещу домашното насилие, като по 
90 от тях магистратите постановиха мерки за 
защита на жертвите и децата.  

 



 
Статистика за съдебните дела по ЗЗДН

2005 - юли 2010г.
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 Съдебната статистика на Районния съд в 
Разград сочи, че от април 2005 година 
досега са постъпили 100 молби за домашно 
насилие.  

 Образувани са 100 съдебни дела, от които 
92 са приключени със съдебно решение 
(92% успех).  

 В над 90% от случаите е издадена заповед 
за незабавна защита на жертвите. 

 



 Заведени дела по ЗЗДН за периода 2005 - юли 

2010г. 
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 Бяха необходими над две години работа по 
Закона за защита срещу домашното насилие, 
за да се почувстват жертвите, че могат да 
бъдат защитени.  

 През първите две години от прилагането на 
закона, заведените дела са малко на брой. 
Със създаването на Консултативния център 
през 2007 година се увеличиха делата по 
този закон. Пострадалите придобиха вяра в 
институциите и започнаха да търсят защита.  

 



 
 

 
ЗА КОНТАКТИ 
 
Ел.поща: ngo@ngo-rz.org  
Интернет-страница: www.ngo-rz.org  
 
www.watch.ngo-rz.org 
 
 
Телефон/факс: +359 (84) 661694 

Разград, ж.к. Освобождение 34, партер, п.к. 237 

 

 

Център на НПО 

в Разград 


