
ЦЕНТЪР НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗГРАД 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА 

през 2003 година 
  

През 2003 г. Центърът на неправителствените организации продължи започналото през 2000 г. полезно 
сътрудничество с Регионалната дирекция на вътрешните работи в Разград за укрепване организационния 
капацитет на полицията и усвояване на активни техники за комуникация с гражданите и етническите 
малцинства.  

С подкрепата на местната власт, социални и образователни институции започна реализирането на проект 
“Подобряване на социалното положение на безработни жени от село Стражец”. 

Организацията успешно взаимодейства с граждански организации в област Разград, създава условия за 
повишаване на техния капацицет чрез технологичното и информационното осигуряване, предоставя помощ и 
безплатни консултации по въпроси от правен, финансов, управленски и организационен характер. 

Приоритети в дейността на Центъра на неправителствените организации в Разград през 2003 г.: 
− Продължи изпълнението на “Плана за положителни действия на полицията и етническите групи в 

Разград” и успешното сътрудничество с Регионалната дирекция на вътрешните работи в Разград; 
− Центърът на НПО успешно реализираните проект “Модел Успешна полиция Разград” и “Подобряване на 

социалното положение на безработни жени от село Стражец”; 
− Инициатива Граждански Организации постави началото на доброволен диалог между граждански 

организации в област Разград;  
− Центърът на НПО през цялата 2003 г. предоставя безплатни консултации на неправителствени 

организации за усъвършенстване дейността на гражданския сектор и информация за актуални програми 
и конкурси. 

− Организацията получи регистрация като доставчик на социални услуги.  
  
ПРОЕКТ “МОДЕЛ УСПЕШНА ПОЛИЦИЯ РАЗГРАД” 
  
От месец ноември 2002 г. Центърът на НПО съвместно с РДВР Разград реализира проект “Модел Успешна 

полиция Разград”, с финансовата подкрепа на Фондация “Отворено общество” и Посолството на Швейцария. 
Проектът приключва през месец март 2004 г. Неговата цел бе увеличаване възможностите за участие на 
етническите групи във формиране на политиката на местната полиция в област Разград, подобряване капацитета 
и професионализма на полицейските служители от малките общини и населени места чрез образователни 
програми, като част от “Плана за положителни действия на полицията и етническите групи в Разград”.  

Успешно организирахме: Подготвително обучение за представители на различни етнически групи и 
двудневен семинар “Равната възможност”, който запозна участниците с критериите, нормативите, процедурата и 
етапите при кандидатстване за работа в полицията; Тренинг против дискриминацията; семинар “Полицията и 
видимите малцинства с участието на членове на Групата за подкрепа и полицейски служители от общините в 
област Разград;  Информационна среща в Община Цар Калоян с местната власт и ръководството на РДВР 
Разград, като част от Мултикултурната седмица; участие в Регионално състезание по пожарна и аварийна 
безопасност “Млад огнеборец” в гр. Исперих; посещение на приемните на районните инспектори за граждани; 
няколко успешни срещи на Групата за подкрепа на полицията с ръководството на РДВР Разград за разрешаване 
на местни проблеми, свързани с престъпността и опазването на обществения ред; срещи с НП Пиер Лучири - 
Посланик на Конфедерация Швейцария в България и Джордж Капт - Съветник в Посолството и Рафи Балян – 
Културен аташе на Посолството на САЩ и Изпълнителен директор на Комисия “Демокрация”.  

  
Изпратихме информационен доклад за дейността по проекта и постигнатите резултати до повече от 150 

ключови фигури в Разград и страната – до министерства, национални служби, посолства, неправителствени 
организации, представители на държавна и местна власт, институции, медии. Получихме писма с отговори, в 
които бе споделен интереса към съвместната ни дейност с полицията и предложения за сътрудничество за 
подобряване на възможностите на етническите групи за участие във формирането на местната полиция.  

Издадохме брошура, в пълна цветност (тираж 2000 броя), която разпространихме до всички 28 Регионални 
дирекции на вътрешните работи в страната, до Националните служби в Министерството на вътрешните работи, 
РПУ в област Разград, кметове на общини, представители на местна власт, полиция, училища, институции, 
граждани.    

Интернет-страницата на проекта: www.zaedno-reshavame.hit.bg бе периодично актуализирана. Тя съдържа 
информация за цялостната дейност по проект “Модел Успешна полиция Разград” и съвместното сътрудничеството 
на Центъра на НПО с РДВР Разград от началото на 2001 г. до момента. Страницата продължава да се 
актуализира и ще отразява дейността на Групата за подкрепа и взаимодействието й с полицията и след 
приключване на проекта  

  
НАШИТЕ УСПЕХИ:  
Полицейските служители повишиха своите знания, умения, професионална квалификация, междукултурно 

общуване, груповата динамика и способностите за оценка чрез участие в различни форми на обучение. 
Използвани бяха успешни практики от дейността на европейски държави с традиции в професионалното 
обучение на полицейски служители за подобряване общуването в мултикултурна среда. Полицейските 
служители придобиха умения за преодоляване на определени социални и религиозни предразсъдъци, които са в 
основата на дискриминационното отношение спрямо различните етнически общности, получиха реална 
възможност за индивидуално развитие по време на обучението.  

Подобрена е нагласата у местното ръководство на полицията да създава повече възможности представители 
на етническите групи да могат да работят в полицията. Организирана бе много успешна среща с 40 младежи, 
желаещи да работят в системата на полицията и ръководството на РДВР. За първи път бе организирано 
Подготвително обучение за представители от етническите групи.  

Информационната среща в Цар Калоян повиши ефективността в отношенията между полицията, местната 
власт и обществеността при разрешаване на проблемите, свързани със сигурността и спокойствието на 



гражданите в общината. Със съдействието на Директора на РДВР, Инспектората по образование в Разград и 
Дирекция “Образование” в Община Цар Калоян в местното училище се реализира Програма за обучение по 
безопасността и сигурността на учениците.  

Като част от успешното изпълнение на “Плана за положителни действия на полицията и етническите групи в 
Разград” е дейността на Групата за подкрепа на полицията. Тя създаде успешни контакти с ръководството на 
РДВР Разград и Районните полицейски управления по общини. Тя подпомага полицията при популяризиране на 
Стратегията “Полицията в близост до обществото” на РДВР Разград.  

  
ПРОЕКТ “ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЖЕНИ ОТ СЕЛО 

СТРАЖЕЦ” 
  
От месец септември 2003 г. Центърът на НПО реализира проект “Подобряване на социалното 

положение на безработни жени от село Стражец” с финансовата подкрепа на Посолството на Кралство 
Холандия, Програма Матра. Проектът е с продължителност 12 месеца и приключва през месец юни 2004 г.  

Основната цел на проекта е повишаване на знанията и уменията на жените в неравностойно положение от с. 
Стражец. Осигуряване на равни възможности за професионално образование и квалификация. Подобряване на 
тяхното икономическо и социалното положение чрез предоставяне на възможност за реализация на трудовия 
пазар.  

В проекта участват двадесет и една млади жени от с. Стражец, безработни повече от една година, с ниска 
образователна квалификация, регистрирани в Бюрото по труда като активно търсещи работа. Жените са 
представени от трите основни етнически групи в населеното място (роми, турци и българи) и отразяват реалното 
демографско съотношение.  

През месец септември 2003 г. в с. Стражец бе официално открит Дневен център за безработни жени. 
Участваха Исмаил Инол - кмет на с. Стражец, Георги Милков - ръководител на проекта, Дочка Станева - 
сътрудник по проекта и жени от с. Стражец.   Г-н Инол приветства участието на жените в реализирането на 
проекта и го одобри като подходящ за безработните жени от с. Стражец. Заниманията в Дневния център се 
организират по предварително изготвена месечна програма. Жените от целевата група участват в полезни 
дейности: образователни курсове, безплатни юридически консултации, профилактични медицински прегледи, 
здравни беседи, гледане на видео филми, занимания по ръчен труд. Услугите на Дневния център са безплатни и 
се използват ежедневно. Г-жа Станева посещава домовете на жените от целевата група. Попълнена бе анкета за 
социалния статус на всеки член на целевата група. Подписани бяха декларации за съгласие за участие в 
проекта. Георги Милков и Дочка Станева се срещаха периодично с Исмаил Инол, кмет на с. Стражец. Той 
сподели, че е много полезно ангажирането на безработните и социално-слабите жени с проекта и може да се 
разчита на неговата подкрепа.  

Дочка Станева организира среща с Румен Марков, Директор на Дирекция “Бюро по труда” и Нели Георгиева, 
експерт. Уточнявано бе организирането на курс “Шев и кройка” и жените от целевата група, които отговарят на 
условията и ще участват в него.  

За жените от целевата група организирахме консултации с адвоката Пламен Петров и Ерол Ибрям. Жените 
бяха консултирани по социални, икономически, юридически, административни и битови въпроси: 
възстановяване и придобиване права върху имот; получаване на социални помощи, семейни добавки, 
транспортни и ваучери за отопление; изготвяне на пълномощно на родственик за гледане на детето й; каква е 
процедурата за невнесени осигурителни вноски; как да вземат неполучени заплати от предприятия, в които са 
работили; как да стане личен асистент; защо не ги насочват на работа, полагат редовно подписи в Дирекция 
“Бюро по труда” и др. За всяка консултация е попълнена карта, в която са описани имената, населеното място, 
конкретния случай и предоставената консултация; Беседи с лекар - Д-р Ивета Кулева, управител на 
Диагностично–консултативен център, изнесе беседа “Необходимостта от системни профилактични прегледи” 
през месец декември 2003г. Беседата бе много интересна и полезна за жените от целевата група; Възраждане 
на традиции и обичаи на различните етнически групи:  Рамазан Байрам, Коледа и Бъдни вечер. Всяка седмица 
се организират седянки в Дневния център и по домовете на част от жените. Жените от целевата група споделят 
своето любимо занимание – гоблени, плетки, бродерии. Изнасят импровизирани програми на български, ромски 
и турски език. Празнувани бяха рождените дни на три жени от целевата група. Рожденичките бяха поздравени с 
песни, цветя и скромни подаръци. Видеофилмът “Без нас не може”, изработен във връзка с едноименния проект, 
бе гледан от 18 жени и предизвика голям интерес. В него са възродени обичаите Тодоровден, Заговезни, 
Коледа, Нова година, Банго Васил.  

  
НАШИТЕ УСПЕХИ: 
Проектът “Подобряване на социалното положение на безработни жени от с. Стражец” успява да предложи 

заетост на голяма част от жените от целевата група. Осигурява по-добър достъп до властови, информационни и 
финансови ресурси. Повишен е интересът на местните власти и институции към проблемите на жените в 
неравностойно положение. 

Подобрени са условията за самонаемане на безработни жени от уязвимите групи чрез програма за 
придобиване на професионална квалификация. Десет жени успешно завършиха успешно тримесечния курс по 
“Шев и кройка”. Със съдействието на екипа по проекта 10 жени от целевата група започнаха работа – в “Йъл-
тан” ООД, с. Стражец; детската градина и училището в с. Стражец. За две от жените бе осигурена по-голяма 
социална помощ като самотни майки, а три от жените бяха назначени като лични асистенти. 

Придобитите знания и практически умения подобряват икономическите и социални условия на живот на 
уязвимите групи и повишават възможностите им за реализация на трудовия пазар. След приключване на курса 
по шев и кройка за жените ще бъде осигурен шестмесечен стаж в ТПК “Стоян Иванов”, като част от договора с 
Дирекция “Бюро по труда ”. Жените ще получават възнаграждение 120 лв. и които докажат своите 
професионални умения, ще им бъде предложена постоянна работа 

Жените от целевата група се запознаха с основните закони и нормативна база, осигуряващи защита на 
правата на етническите групи, което улеснява взаимоотношенията им с институциите и местната  власт. 
Мотивирани са да бъдат активни във взаимодействието с органите на местното самоуправление, общинските 
съветници и  институциите за решаване на техните жилищни, трудови, социални, семейни и образователни 
проблеми. 



Повиши се нивото на тяхната информираност. Подобрена е тяхната здравна култура, хигиена и 
здравословно състояние. Създадена е възможност за откриване на заболявания в ранен стадий. 

 
ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
През месец февруари 2003 г. по инициатива на Центъра на НПО и Центъра за икономическо развитие 

започна диалог с гражданските организации в област Разград за увеличаване доверието и обществената 
подкрепа към тях, за търсене на добри възможности в подкрепа на бъдещото развитие на Разград. По данни, 
събрани от Центъра на НПО в област Разград 73 неправителствени организации, фондации и сдружения 
осъществяват дейност. От тях на територията на община Разград са регистрирани – 68, община Исперих – 4, 
община Самуил – 2 и в общините Лозница, Самуил, Кубрат и Цар Калоян по една. Всеки месец се организират 
срещи в конферентната зала в Общинската администрация, на които се обсъждат проблемите и нуждите на 
неправителствения сектор, гостуват личности, които споделяха опит и добри практики в работата им с 
гражданските организации.  

На 17 юни 2003 г. се организира среща с Джим Бътс от САЩ, представител на Международни градски 
сътрудници - Консултантска фирма в областта на местното самоуправление. Той сподели своя дългогодишен 
опит в работата си с местната власт и неправителствения сектор и как могат да се изградят успешни 
взаимоотношения между тях. 

На 30 юли 2003 г. гости на Инициатива Граждански Организации бяха Рафи Балян - Културен аташе на 
посолството на САЩ и Изпълнителен директор на Комисия “Демокрация” и Станимир Кискинов – координатор на 
Комисия “Демокрация”. Гостите представиха програми и областите, в които Посолството на САЩ финансира 
проекти. Представителите на неправителствените организации. Те споделиха най-големите проблеми в региона 
– миграцията на младите хора, безработицата, трудностите, които съпътстват живота на етническите 
малцинства. Рафи Балян представи финансирани проекти в различните области, направи препоръки и съвети. 
Сподели впечатлението си от България и нейните граждани. Мнението на европейските страни за страната ни 
също е положително – България е пример за Европа с етническата си толерантност, сподели г-н Балян.  

На 1 септември 2003 г. Христина Христова, Министър на труда и социалната политика се срещна с 
представители на Инициатива Граждански Организации. Георги Милков бе водещ на срещата по предложение на 
г-жа Евгения Кочанова, Заместник – областен управител на област Разград. В срещата участваха Народните 
представители Емел Етем, Ирена Варадинова, Д-р Хасан Адемов, Цвета Наньова – Изпълнителен директор на 
Агенция по заетостта и Николай Ангелов - Изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане. 
Участваха кредитополучатели на Гаранционния фонд за микрокредити съм Министерството на труда и 
социалната политика. Г-жа Христова представи политиката на Социалното министерство за област Разград.  

През 2003 г. Центърът на НПО в Разград предостави 190 безплатни консултации на граждани и 
неправителствени организации по различни въпроси от правен, финансов и организационен характер, програми 
и конкурси на фондации и организации в страната и чужбина.  

  
ЦЕНТЪРЪТ НА НПО В РАЗГРАД - С УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ 

УСЛУГИ 
  
На 6 ноември 2003 г Центърът на НПО получи Удостоверение, като доставчик на социални услуги. 

То е издадено от дирекция “Социално подпомагане” към Агенцията за социално подпомагане на 
Министерството на труда и социалната политика. Центърът на НПО може да предоставя социалните 
услуги: Дневен център, Кризисен център и Личен асистент.  

  
УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ, ТРЕНИНГИ, КОНФЕРЕНЦИИ 
− На 29.03.03 г. Георги Милков участва в семинар “Иновационни практики” на Фондация за реформа в 

местното самоуправление” в гр. София. На него бяха представени стратегии и нови подходи в 
социалната политика в България, законодателната рамка и възможности за подобряване на социалната 
среда, успешни практики за деца, младежи и възрастни. Семинарът е финансиран от Институт 
“Отворено общество” Будапеща и Американската агенция за международно развитие.  

− През месец април 2003 г. в два поредни дни Центърът на НПО в Разград предостави зала на 
координатори по проекти на Фондация “Партньори-България”. Организирани бяха срещи с организации 
от ромски и турски произход. Проучено бе мнението на представителите на организациите “Евет”, 
“Аменса прала” и предаването “Демет” по отношение на етническата толерантност. Георги Милков 
представи и състоянието на гражданския сектор в гр. Разград. 

− От 14 до 18.04.2003г. Георги Милков бе на Младежко посещение в Черна гора Пътуването бе 
финансирано от Балканска фондация за деца и младежи, със седалище Скопие. Посещението бе на 
основата на Споразумение между “Младежки Форум 2001” и Асоциацията на младите творци, сключено 
в края на 2002 г. Целта на визитата бе запознаване с младежките организации, събиране на 
информация за младежкото партньорство в страната. С домакините от Асоциацията на младежките 
организации от гр. Котор бе постигнато съгласие по общи за двете страни въпроси и проблеми на 
младите хора. Двете организации ще подготвят съвместни проекти за младежки обмен през следващите 
две години и ще работят в мрежа като партньори. 

− Центърът на НПО съдейства при организиране на семинар “Превенция на трафика и разпространението 
на наркотични вещества”, организиран от РДВР Разград на 25-26.06.03 г. 

− На 19 и 20 юли 2003 г. Георги Милков бе лектор в семинар “Финансова децентрализация – прозрачност 
и гражданска активност” в гр. Казанлък. Той изнесе лекция “Как да насърчим участието на гражданите в 
предстоящите местни избори”. В семинара участваха Гинка Чавдарова – Изпълнителен директор на 
НСОРБ, Емилия Масларова – Народен представител, кметове, общински съветници, експерти, медии. 

− През месец август 2003 г. Георги Милков участва в заседание в Областна администрация за създаване 
на Местни комисии за ред и сигурност в подкрепа на Стратегията “Полицията в близост до обществото”. 
На заседанието Георги Милков сподели опита на Центъра на НПО в реализирането на проекти в 
партньорство с РДВР Разград за повишаване авторитета на полицията и взаимодействието й с 
гражданите.  

− През месец август 2003 г. по покана на инж. Венелин Узунов - кмет на Община Разград, Георги Милков 
участва в учредяването на Общинска комисия за ред и сигурност в община Разград. Георги Милков бе 



избран от Общинския съвет за член на Комисията като Председател на Центъра на НПО в Разград. 
Организацията има сериозен опит в укрепване капацитета на полицията и усвояването на активни 
техники за комуникация с гражданите и би била полезна в работата на Местната комисия за ред и 
сигурност. 

− На 18 октомври 2003 г. Георги Милков участва в представяне на Програма “Развитие на Гражданско 
Общество” в гр. Варна. През месец октомври Центърът на НПО консултира по Програмата 45 
неправителствени организации от Североизточен район.  

− На 4 декември 2003 г. в хотел “Разград” Георги Милков участва в Регионална конференция  “Гласовете 
на отхвърлените”, проект за медийно присъствие на малцинствени групи на Програма EuropaAid на 
Европейския съюз и Центъра за социални практики – София. Участваха политологът проф. Евгени 
Дайнов и Венцеслав Пенчев от Центъра за социални практики, журналистът Кирил Вълчев от Дарик 
радио, представители на общините, Областна администрация, неправителствени организации, лидери 
на различни етнически групи.  

− На 5 декември 2003 г. по покана на Фондация “Отворено общество” Георги Милков участва в Третата 
национална конференция “Полицията в близост до обществото”. На Форума бе извършен анализ на 
съвместните действия на полицията, неправителствените организации и местните власти за постигане 
на целите и задачите на Стратегията “Полицията в близост до обществото”. Участваха заместник-
министри и главни секретари, доц. Райна Гаврилова – Изпълнителен директор на Фондация “Отворено 
общество”,  директори на национални и регионални служби на МВР, неправителствени организации. 
Георги Милков сподели успешната практика на взаимодействие на Центъра на НПО с РДВР Разград през 
2003 г.  

  
МЕДИЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА: 
− В изданието Иновационни практики на ФРМС, бр. 28 от 2003 г. бе публикувана статия за дейността на 

Центъра на НПО по проект “Заедно решаваме”, реализиран през 2001 – 2002 г. Читателите могат да се 
запознаят с Предисторията на проект “Заедно решаваме”, резюме, Плана за положителни действия на 
полицията и етническите групи, Практика. 

− Брифингът на Центъра на НПО през месец март и награждаването на подп. Радослав Иванов, Директор 
на РДВР Разград и Деко Найденов, регионален говорител на МВР, бяха представени по местните кабелни 
телевизии “Ден” и “Евроком”, както и отразени в печатните издания “Гледища” и “Екип 7”.  

− На 11.03.03 г. Георги Милков, ръководител на проект “Модел Успешна полиция Разград” участва в 
среща, организирана от РДВР Разград. На нея пред обществеността от целият северен район на гр. 
Разград той представи съвместната дейност на Центъра на НПО с РДВР Разград и проект “Модел Успешна 
полиция Разград”. 

− На 21.03.03 г. Георги Милков в интервю за радио Шумен разказа за проведения на 21.03.03 г. брифинг 
за представяне на проект “Модел Успешна полиция Разград” и  представи резултатите на Центъра на 
НПО за 2002 г. 

− На 26.03.03 г. Георги Милков даде интервю пред аудиторията на българското национално радио по 
Програма “Христо Ботев” за проект “Модел Успешна полиция Разград”. 

− На 14 юни 2003 г. д-р Пламен Димитров, фасилитатор даде интервю за Кабелна телевизия “Евроком” 
във връзка с организирания семинар “Равната възможност”. 

− На 20 юни 2003 г. Гюрай Хасан, кандидат за работа в полицията и участвал в семинар “Равната 
възможност” даде интервю за Кабелна телевизия “Евроком” Разград. В него той сподели своите мотиви 
за работа и удовлетвореността си от участието в семинара.  

− На 21 юни 2003 г. Шермин Хасан, Сузан Чакалова и Ахмед Ибрям участваха в сутрешния блок на 
Кабелна телевизия “Евроком” Разград. Пред зрителите те споделиха мотивите им за участие в 
Подготвителното обучение,  знанията и уменията, които са придобили, бъдещите им планове за 
развитие и впечатленията си от семинар “Равната възможност”. 

− В бр. бр. 70 на вестник “Екип 7” от 23 юли 2003 г. интервю с д-р Пламен Димитров, лектор на семинар 
“Равната възможност” и Тренинг по проблемите на дискриминацията.  

− На 6 август 2003 г. в интервю пред слушателите на Радио Шумен Георги Милков разказа за поканата за 
участие на Центъра на НПО в Местната комисия за ред и сигурност и съвместната дейност на 
организацията с РДВР Разград.  

− На 6 декември 2003 г. бе публикувана информация във вестник “Екип 7” за семинар “Полицията и 
видимите малцинства”, организиран съвместно с полицейски служители и Групата за подкрепа на 
полицията. 

Центърът на НПО ще продължи и през следващата 2004 г. да създава позитивна нагласа към 
дейността на местната полиция от страна на етническите групи, да мотивира техните представителите 
да сътрудничат на полицията,  да съдейства за повишаване ролята на жените в неравностойно 
положение, да работи за повишаване капацитета на неправителствените организации от 
гражданския сектор на територията на област Разград.  

  


