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Сдружение Център на НПО в Разград е регистрирано в Разградски окръжен съд с решение №37/9 април 1997 
г., фирмено дело 37/1997 г., пререгистрация по ЗЮЛНЦ №37/25 февруари 2002 г. 

Вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на 
общественополезна дейност под №20040427010 на 27.04.2004г. 

Организацията е регистрирана като доставчик на социални услуги с Удостоверение 111/06.11.2003г. 

 
МИСИЯ НА ЦЕНТЪРА НА НПО В РАЗГРАД  
Нашата мисия като застъпник на гражданските организации е да осигурим квалифицирана подкрепа в 

областта на общественото развитие като паралелно популяризираме гражданското участие, демократичните 
институции и постигането на устойчиви резултати във всички сфери на признание и защита на човешките права. 

 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

- Подпомагане развитието на демократичните институции;  
- Подобряване предоставянето на социални услуги, и развитие на междусекторното сътрудничество за 

повишаване капацитета на гражданските организации; 
- Подкрепа на реформата в полицията, мотивиране на представителите на етническите общностите да 

сътрудничат на полицията и да изпълняват много и различни роли;  
- Съдействие за повишаване ролята на жените в етническите общности и подобряване взаимоотношенията 

между полицията и етническите малцинства;  
- Осигурява информационно, консултантско и техническо обслужване на гражданските организации с 

идеална цел от гр. Разград и региона, както и на НПО от България и от други държави; 
- Подобрява контактите и сътрудничеството между своите членове, неправителствените организации, 

местните власти, бизнеса и гражданите; 
- Осигурява на Гражданските Организации информация за възможностите за финансиране на проекти на 

гражданските организации, консултации по изготвяне на проекти, както и обучение по нестопански 
мениджмънт и маркетинг на организацията; 

- Утвърждава името и мястото на неправителствените организации в обществото; 
- Подпомага дейността на членовете си и стимулира развитието на благотворителността в региона на 

гр.Разград. 
 
Центърът на НПО в Разград е важен участник в процеса на установяване на взаимодействие на 

граждани в неравностойно положение и уязвимите групи с местната власт и бизнеса. С подкрепата на 
Центъра на НПО на местно равнище достъпът на уязвимите групи до политически, социални и 
икономически възможности става по-широк.  

 
ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦИ НА ПРОЕКТИ НА ЦЕНТЪРА НА НПО В РАЗГРАД  
Интернет-страницата на Центъра на НПО е: http://ngo-rz.hit.bg. Страницата на проектите с полицията е: 

http://ngo-police.hit.bg. За сътрудничеството ни със съда може да се информирате на: http://court-rz.hit.bg. През 
годината представихме и нашите успехи при предоставянето на социални услуги на жени от село Стражец: 
http://women-rz.hit.bg

 
ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ 

- Да стимулира диалога и постигането на съгласие в общността при идентифициране на местните нужди и 
проблеми; 

- Да насърчава сътрудничеството между общиността, нестопанските организации и бизнессредите за 
устойчиво местно развитие; 

- Развитие на Програма за местно развитие и Програма за работа с доброволците;  
- Да насърчава създаването на работни контакти и обмяната на опит с действащи обществени фондове, 

социални предприятия и доставчици на социални услуги; 
- Да съдейства за разширяване на възможностите за пряко участие на гражданите от общността в 

определяне приоритетите на местното развитие; 
- Да обедини човешки и финансови ресурси и да ги насочи към осъществяване на общо идентифицираните 

интереси и приоритети на общността.  
 
КРАТКОСРОЧНИ ЦЕЛИ:  

- Развитие на социалната услуга “Дневен център за жени в неравностойно положение от с. Стражец”; 
- Повишаване ефективността на правораздавателните органи в Разград чрез реализиране на проект 

“Гражданско наблюдение на съда в Разград”; 
- Развитие на устойчиви местни партньорства за активно включване на етническите групи при разрешаване 

на проблеми на сигурността и обществения ред в Разград; 
- Предоставяне на специализирана помощ и подкрепа на жени в неравностойно положение от консултанти 

за работа с ромската общност, част от проект по Национална програма “От социални помощи към 
осигуряване на заетост”; 

- Развитие на капацитета на Групата за подкрепа на полицията; 
- Сътрудничество с Комисията за обществен ред и сигурност в община Разград в изпълнение на Плана за 

опазване на обществения ред и сигурността в община Разград през 2004-2007г.; 
- Участие в Националната мрежа “Полицията в близост до обществото” и партньорска мрежа “За повече 

участие на гражданите в управлението; 
- Партньорство в Регионалната мрежа “Полицията в близост до малцинствата”, създадена в Букурещ, 

Румъния през месец май 2004г.;  

http://ngo-rz.hit.bg/
http://www.ngo-police.hit.bg/
http://court-rz.hit.bg/
http://women-rz.hit.bg/


- Предоставяне на  безплатни консултации на неправителствени организации и граждани от правен, 
финансов, управленски и организационен характер и информация за актуални програми. 

 
ФИНАНСОВИ ЦЕЛИ:  
Спазване и развиване на стандартите и принципите от Вътрешни правила и процедури. 
Оптималното функциониране на сдружението за осигуряване законосъобразното използване на неговите 

ресурси, съобразно целите, регламентирани от устава и приетите от Управителния съвет решения, както и 
решенията на упълномощени от него лица.  

Използване на аналитично счетоводство за записване на финансовите операции, собствен сметкоплан, 
съобразен с националните и международните счетоводни стандарти, спецификата на организацията и 
изискванията на финансиращите организации. 

Осигуряване на финансова стабилност. Повишаване на процента на финансиране на организацията от 
предоставяне на услуги и от индивидуални и бизнес-дарения. Обучение на пет доброволци да набират средства.  


