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Как Центърът на НПО в Разград принуди окръжния прокурор да подаде оставка? 
 

“ДЕМОКРАЦИЯТА НЯМА ДА УМРЕ ОТ ИСТИНАТА” 
пастор Йоахим Гаук, Германия 

 
 
 
http://ngo-rz.hit.bg; http://court-rz.hit.bg 
 

В резултат на обществен натиск на една неправителствена организация в Разград подаде 
оставка един от най-дълго управлявалите окръжни прокурори в България (от 1990г.). 
Голямата публичност, обществената ангажираност, точните аргументи и адресираното 
послание до главния прокурор изиграха важна роля за внезапната оставка. 

На 27 юни 2006г. лично главният прокурор Борис Велчев съобщи за изненадващата 
оставка на окръжния прокурор Елена Хаджидимитрова с мотиви, че има установени 
нарушения в окръжна прокуратура в Разград. Две седмици по-рано, на 12 юни 2006г., 
председателят на Центъра на НПО в Разград Георги Милков изпрати отворено писмо до 
окръжния прокурор с искане тя да отговори публично вярна ли е информацията, че 
обвинител на нейно директно подчинение е отложил изтърпяването на влязла в сила 6-
годишна присъда на предполагаемия убиец на Александър Македонски.  

Веднага с друго писмо поискахме главният прокурор да нареди проверка на дейността на 
цялата окръжна прокуратура в Разград. През месец август Центърът на НПО предизвика 
публична дискусия в местния вестник «Екип 7» за качествата на 6 кандидати за окръжен 
прокурор. Ние призовахме всички кандидати да обявят публично своето имотно 
състояние и имат ли зависимости в миналото си. Нито един от канидатите на реагира на 
призива и не написа дори един ред за себе си. 

През последните три години Центърът на НПО в Разград успешно развива капацитет на 
организация, която наблюдава местния съд. Осъществени са четири проекта за 
гражданско наблюдение на съдебни дела, в които има домашно насилие и достъп на 
уязвими групи до правосъдие. Проектите са финансирани от Институт Отворено 
общество и Инициатива за укрепване на съдебната система в България/ААМР. 

Центърът на НПО в Разград има основен приоритет наблюдението на публични 
институции. Ние развиваме капацитет на граждански наблюдател (watch-dog organization), 
НПО, което наблюдава обществените институции и огласява резултатите. Центърът на 
НПО в Разград наблюдава основно публичните финанси, управлението на общинската 
собственост, общинските политики, прилагането на местните процедури и регламенти. 

 



ЦЕНТЪР НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗГРАД 
           

Non-Governmental Organizations Center Razgrad 
 

Сдружение "ЦЕНТЪР НА НПО В РАЗГРАД" е регистрирано в съответствие с ЗЮЛНЦ, решение  по ф.д. №37/1997 г. на РОС  
БУЛСТАТ: Ю 116019267, жк. “Освобождение” 34, пк 237, Разград 7200, България 

Тел./Факс:: (+359 84) 661694, Е-mail: bafe@ngo-rz.org, web page: http:// ngo-rz.hit.bg  
 

 

 
How the NGOs Center in Razgrad forced the District Prosecutor to resign. 
 

“DEMOCRACY WILL NOT DIE FROM THE TRUTH” 
Pastor Yoachim Gauk, Germany 
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As a result of the public pressure exercise by a non-governmental organization in Razgrad, one 
of longest ruling District Prosecutors in Bulgaria (since 1990) has resigned. The great publicity, 
public commitment, right arguments and the message addressed to the Chief Prosecutor have 
played an important role for the sudden resignation. 

On 27 June 2006, Chief Prosecutor Boris Velchev personally announced the surprising 
resignation of District Prosecutor Elena Hadjidimitrova citing two established violations in the 
Razgrad District Prosecutor’s Office. Two weeks earlier, on 12 June 2006, the Chair of the 
NGOs Center in Razgrad Mr. Georgi Milkov sent an open letter to the District Prosecutor 
requesting that she respond in public whether it was true that a prosecutor, one of her 
subordinates, had delayed the serving of a six-year sentence of the alleged killer of Alexander 
Makedonski that had entered into force.  

In another letter we immediately requested that the Chief Prosecutor order an enquiry into the 
work of the entire Razgrad District Prosecutor’s Office. In August, the NGOs Center prompted a 
public discussion in the local newspaper Ekip 7 about the qualities of 6 candidates for the 
position of District Prosecutor. We appealed to all candidates to announce publicly their 
property status and whether they had had any dependencies in the past. None of the candidates 
responded to the appeal nor wrote even a line about themselves. 

For the past two years, the NGOs Center in Razgrad has successfully developed the capacity of 
an organization which monitors the local court. Two projects of civil monitoring have been 
implemented over court cases involving domestic violence and access of vulnerable groups to 
justice. The projects were funded by the Open Society Institute and the USAID Judicial 
Strengthening Initiative for Bulgaria. 

The NGOs Center in Razgrad develops the monitoring over public institutions as a priority. We 
develop the capacity of a watch-dog organization, an NGO which monitors the public 
institutions and announces the results. The NGOs Center in Razgrad monitors mainly public 
finances, management of municipal property, municipal policies, application of local procedures 
and rules. 

 


