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Центърът на НПО в Разград открива Антикорупционен център на 9 август 2007г. В него ще получават 
правна помощ пострадали граждани от корупция и лошо управление, по идея на Асоциация 
„Прозрачност без граници”. 
 
Зони на корупция и лошо управление в Разград 
 
В резултат на нашите наблюдения в община Разград през последните години, можем да посочим 
основни ключови области с голям корупционен натиск и лошо управление: 

- договорите за чистота, сметосъбиране и сметоизвозване са неизгодни; 
- (без) обществени поръчки и конкурси в инвестиционната област; 
- управлението на огромния общински дълг е при неизгодни условия; 
- толериране на привилегировани фирми до кмета и неговото обкръжение; 
- рехабилитацията и ремонтите на пътищата източват общинския бюджет; 
- управлението на общинската собственост се извършва на безпринципна основа, без обективни 
критерии и е силно политизирано; 

- ремонтите в образованието се извършват без прозрачни конкурси и с едни и същи фирми; 
- кметът е ограничил силно достъпът до обществена информация; 
- осигуряването на безплатен транспорт в образованието е компрометирано; 
- снабдяването с горива в образованието е при същите съмнителни условия; 
- безплатният транспорт за социални групи се извършват основно от една фирма; 
- има конфликти на интереси, многобройни зависимости и преплитане на бизнесинтереси между 
магистрати, адвокати, общински съветници, политици, предприемачи; 

- външните услуги в общинската администрация се възлагат непрозрачно; 
- кметът държи в зависимост и подчиненост ключови общински съветници; 

Центърът на НПО в Разград е позната и авторитетна местна неправителствена организация с доказан 
капацитет и постоянен обучен екип. Организацията има тригодишна специализация в работата със съда и много 
добро партньорство на всички нива в Окръжен и Районен съд - председатели, съдии, административни 
секретари, съдебни администратори и съдебни служители: http://court-rz.hit.bg. 
През последните няколко години нашата организация развива успешно своя потенциал като граждански 
наблюдател на местните институции в Разград и областта. Нашето предимство е сериозния опит и трайно 
установено партньорство с местните институции.  
До момента сме спечелили девет съдебни дела срещу Община Разград с влезли в сила решения. От 
2004г. Центърът на НПО в Разград много активно използва Закона за достъп до обществена информация. 
Получихме над 1500 страници официални документи от контролни институции (Сметна Палата и Агенция за 
държавна финансова инспекция) за извършени проверки и одити на общинската администрация в Разград: 
http://ngo-rz.org.  
Ние сме единствената неправителствена организация в Разград, която изисква прозрачност и 
публичност в действията на местната власт. Подали сме повече от 35 заявления за достъп до обществена 
информация в община Разград и Общинския съвет за сделки, договори, възнаграждения, общински имоти, 
публични разходи и друга информация, която е обществена и касае гражданите като данъкоплатци. През 2005 и 
2006г. Центърът на НПО в Разград беше отличен с грамоти за активно използване на ЗДОИ и водене на дела за 
достъп до информация с голямо обществено значение  от Програма Достъп до Информация.
Ние познаваме добре местните процеси на развитие и механизмите на вземане на решения в 
местните институции. Интересите ни в местното развитие са основно в областта на укрепване на демократични 
институции, етническите малцинства, уязвимите групи, социалните услуги и граждански права. Ние имаме 
специфични умения по управление на публични фондове и привличане на допълнителни ресурси. 
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