
ЦЕНТЪР НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗГРАД 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА 

през 2004 година 
  

Основен приоритет в дейността на Центъра на НПО за 2004г. бе развитие на социалната услуга 
“Дневен център за жени в неравностойно положение от с. Стражец”. 

2004г. е начало на успешно партньорство с Окръжен съд – Разград и Районен съд – Разград.  
Центърът на НПО в Разград организира успешно заедно с още 27 граждански организации 

Кампания за прозрачно местно самоуправление.  
Продължи успешното партньорство между Центъра на НПО, Групата за подкрепа и местната 

полиция за създаване на устойчиви партньорства за разрешаване на проблеми на сигурността и 
обществения ред с активното участие на етническите малцинства.  

Организацията е единственият ресурсен център, който предоставя безплатни консултации по 
въпроси от правен, финансов, управленски и организационен характер на граждани и сдружения с 
нестопанска цел.  

Интернет-страницата на Центъра на НПО в Разград – http://ngo-rz.hit.bg  е с нов дизайн и 
представя разнообразната дейност на организацията    . 

  
НАШИТЕ УСПЕХИ ПРЕЗ 2004 
- Предоставяне и развитие на социалните услуги: проекти “Подобряване на социалното положение на 

безработни жени от с. Стражец” и “Дневен център за жени в неравностойно положение в с. Стражец”; 
- Успешно сътрудничество с местната полиция при реализиране на проектите “Модел Успешна полиция 

Разград “ и “Модел Успешна полиция Разград – развитие на устойчиви партньорства”;  
- Участие на Центъра на НПО в Разград съвместно с местната власт в Кампанията за прозрачно местно 

самоуправление; 
- За повишаване ефективността на правораздавателните органи в Разград Центърът на НПО в Разград 

реализира проект “Гражданско наблюдение на съда в Разград” съвместно с  Окръжен съд и Районен съд 
– Разград; 

- Центърът на НПО получи Награда от Фондация за реформа в местното самоуправление за изключителен 
принос при стартиране на Кампанията за прозрачност в общините. 

- Организацията е член на Регионалната мрежа “Полицията в близост до малцинствата”, създадена в 
Букурещ, Румъния през месец май 2004г.;  

- От месец март 2004г. Центърът на НПО е член на националната мрежа “Полицията в близост до 
обществото” и партньорска мрежа “За повече участие на гражданите в управлението”.; 

- През 2004г. Центърът на НПО продължи да предоставя безплатни консултации на неправителствени 
организации от правен, финансов, управленски и организационен характер и информация за актуални 
програми.  

  
Нови интернет-страници  
През 2004г. организацията създаде три нови интернет-страници по различни проекти. Изцяло беше 

обновена интернет-страницата на Центъра на НПО: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

  
През 2004г. Центърът на НПО развива интензивно две програми: Програма за укрепване капацитета 

на полицията и Програма за жените в неравностойно положение в с. Стражец. Дневният център за жени 
предоставя безплатни консултации, съвети, информация, психологическа подкрепа на трайно-безработни, 
социално-слаби и с ниски доходи жени от с. Стражец. Центърът предлага подкрепа и на жени, преживели 
физическо, сексуално, емоционално или домашно насилие. Центърът на НПО има и Програма за местно 
развитие и Програма за работа с доброволците. Към организацията активно работи от 2002г. екип от 
експерти-доброволци, които са членове в Групата за подкрепа на полицията. Участват представители на 
етнически малцинства, местни авторитети, лидери на мнения и обикновени граждани, мотивирани да съдействат 
и подкрепят полицията при разрешаване на проблеми на сигурността и обществения ред в Разград. 

Центърът на НПО е основен инициатор за създаване на Инициатива “Граждански организации” на 2 
март 2004 г. в подкрепа на Кампанията за прозрачност в общините. Двадесет и седем неправителствени 
сдружения от Област Разград подписаха обръщение до местните власти, в което декларираха, че подкрепят 
усилията им за постигане на прозрачно местно самоуправление. Коалицията разпространи предложения за 
подобряване ефективността на местните власти “Публично партньорство за добро местно 
самоуправление” и внесе предложение за промени в Правилника на Общински съвет в Разград. Изцяло на 
доброволен принцип организирахме кръгла маса и обществено обсъждане на идеите за промени в местното 
законодателство с участието на осем общински съветника (общо 33). 

Центърът на неправителствените организации предоставя консултации на граждани и неправителствени 
организации от област Разград, свързани с разработване на проекти, информация за актуални конкурси и 
програми, за донори и друга тематика. Центърът на НПО бе основен партньор на Община Разград в стартиралия 
през май 2003 г. проект “Обществен форум”, финансиран от Швейцарската агенция за сътрудничество и 
развитие - финансираха се местни инициативи в размер на 260 000 лева програмен фонд. Създаване на 
Библиотека за НПО ресурси. Справочници за тренинги и семинари, издавани от Програма Демократична 
Мрежа и Фондация “Развитие на гражданско общество”. Те са достъпни за наемане и четене  от гражданските 
организации в гр. Разград за усъвършенстване на организациите им. Справочниците дават ценни съвети за 
работа с медиите, писане и финансиране на проекти, управление на НПО, планиране на стратегии, работа с 
доброволци и други теми. 
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Вътрешни правила и процедури 
В началото на 2004г. бяха приети Вътрешни правила и процедури членовете на Управителния съвет. 

Създаването на документа е изискване на Американската агенция за международно развитие и в съответствие с 
международните принципи за прозрачност и отчетност на гражданските организации. Документът с Вътрешните 
правила и процедури са подготвени на основание чл. 14, ал. 7, т. С от устава на Центъра на НПО. Той урежда 
правилата и процедурите за работа, регулиращи оптималното функциониране на сдружението, осигуряване на 
законосъобразното използване на неговите ресурси, съобразно целите, регламентирани от устава и приетите от 
Управителния съвет, както и решенията на упълномощените от него лица.  

  
Проект “Подобряване на социалното положение на безработни жени от с. Стражец”. 
През периода от 1 септември 2003г. – 30 юни 2004г. Центърът на НПО в Разград реализира проект 

“Подобряване на социалното положение на безработни жени от с. Стражец”. Проектът се реализира със 
съдействие на Посолството на Кралство Холандия в България, Програма МАТРА/КАР. В проекта участваха 
активно двадесет и една социално слаби жени от различен етнически общности от село Стражец, трайно 
безработни, с ниски доходи, с ниска образователна квалификация. Поради текучество (промяна на 
местожителството, постъпили на работа, омъжени девойки) през периода на реализация на проекта общия брой 
на жените, участвали в проекта е 60. Жените от целевата група повишиха своите знания и придобиха умения в 
различни области като участваха в дейности, организирани в Дневния център: безплатни консултации с юрист и 
лекар; образователен модул "Шев и кройка"; семинари “Как да търсим работа по-ефективно” и “Готова ли съм 
да започна малък бизнес?”, тренинг "Как да образоваме децата си”; беседи: “Младата жена преди да стане 
майка”, “Необходимостта от системни профилактични прегледи”, “Полово предавани болести”, лекция “Семейно 
планиране. Проблеми на ранните бракове; дискусия “Жената и нейните права”; възпроизвеждане на ромския 
обичай “Мевлит”; Обществен Форум; пресконференция. Предоставени бяха 98 безплатни юридически 
консултации, 75 безплатни консултации с лекар и профилактични медицински прегледи. Със съдействието на 
Дирекция “Бюро по труда” и екипа на проекта 9 жени от целевата група започнаха работа. Осем жени започнаха 
работа във фирма за обработване на кожи и чистене на орехи “Йъл-тан”ООД, с. Стражец и една жена като 
технически сътрудник в неправителствена организация. Със съдействието на екипа на проекта за пет жени бе 
осигурена трудова заетост чрез Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” – 
Компонент “Личен асистент”. Специфичните нужди на техните деца и съпрузи инвалиди изискваха постоянни и 
всекидневни пълноценни грижи. Участието в Програмата “Личен асистент” бе най-подходящата възможност за 
тях да бъдат полезни за своите семейства. Курсът “Шев и кройка” осигури на десет жени от целевата група 
професионално образование, квалификация и реализация на трудовия пазар. Отпечатана бе брошура с полезна 
информация за жените от целевата група и представителите на различните етнически общности в с. Стражец. 
Брошурата се разпространява безплатно сред жителите на с. Стражец. Тя включва информация за: цели и 
постигнати резултати по проекта; необходими условия и документи за участие в Програми на Министерството на 
труда и социалната политика, важни телефони; интервюта с Пламен Петров – адвокат и д-р Ивета Кулева – 
управител на ДКЦ; снимки на целевата група. Участието на жените в проекта подобри тяхното социалното 
положение, предостави им възможности за повишаване на техните знания и умения, осигури им равни 
възможности за професионално образование и квалификация, подобри тяхното икономическо и социално 
положение чрез пълноценна реализация на трудовия пазар. 

  
Проект “Дневен център за жени в неравностойно положение в с. Стражец” 
През периода май – декември 2004г. Центърът на НПО реализира проект “Дневен център за жени в 

неравностойно положение в с. Стражец”, финансиран от Фонд “Социално подпомагане” на министерството на 
труда и социалната политика. Целта на проекта бе развитие на Дневен център за жени, който предоставя 
безплатни консултации, съвети, информация, психологическа подкрепа на трайно безработни, социално-слаби и 
с ниски доходи жени от с.Стражец, както и жени, преживели физическо, сексуално, емоционално или домашно 
насилие. В проекта участваха повече от тридесет жени на възраст от 18 – 48 години, от различни етнически 
групи, в тежко социално положение, безработни повече от една година и с ниска образователна квалификация. 
Екипът на проекта подготви лични индивидуални планове на всяка жена от целевата група. Индивидуалният 
план включва: име, адрес, лични данни; образование; семейно положение; социален статус; индивидуални 
потребности; индивидуален план за работа; подробно описание и качество на предоставената услуга; резултати 
и рискове. Съществуването на личен индивидуален план дава възможност да се проследи развитието на жените, 
как се решават техните проблеми, доколко е ефективна помощта, която получават от специалистите и от екипа 
на проекта. Бяха предоставени общо 100 безплатни юридически консултации. Срещите се провеждаха в 
Дневния център в с. Стражец. Жените без притеснение споделяха своите проблеми, поставяха въпроси от 
различен характер. Получаваха съответната консултация, компетентна, навременна и съобразена със 
законодателството в страната.  Разрешени са проблеми от семеен, имуществен, битов и социален характер. 
Запознаха се с нормативните документи, които защитават техните права и се научиха как да ги отстояват. 
Проведени са 58 безплатни консултации с психолог. Психологът помогна при разрешаване на проблеми от 
различен характер – в семейството, с приятели, в общуването и др. Консултациите бяха индивидуални с цел 
опазване личната информация и достойнство. Проблемите на жените, потърсили психологична подкрепа са 
свързани с намиране на работа, преживяна криза в семейството, трудности с поведението на детето си; 
финансови проблеми и такива свързани с отглеждането на децата; нервност и липса на самочувствие. Жените 
получаваха подкрепа и самите активно участваха в процеса на преодоляване на проблемите, избираха сами 
своя алтернатива и с помощта на психолога набелязаха краткосрочни и дългосрочни цели за постигането им. 
Организиран бе безплатен профилактичен медицински преглед на жените от целевата група с д-р Бисер 
Симеонов – областен онколог. Организирани бяха: възпроизвеждане на старинен турски обичай “Алай” – сватба, 
специфичен за техния етнос; дискотека за деца и родители от целевата група, седянка; участие в семинари на 
Националната мрежа на жените с различен етнически произход и Института за подпомагане на интеграцията в 
гр. Лом, гр. Трявна и с. Брезница, община Гоце Делчев. Жените се запознаха с Националната програма от 
“Социални помощи към осигуряване на заетост”. Дневният център създаде благоприятна среда за развитите на 
жените от целевата група, независимо от възрастта, тяхното личностно и професионално развитие, възприятие 
на моралните норми и ценности. Жените се запознаха с основните закони и нормативни документи, защитаващи 
техните човешки права. Подобрена е тяхната здравна култура, хигиена и здравословно състояние. Притежават 
знания, практически и мотивационни умения за справяне със социални и икономически проблеми. Повишено е 
желанието им за активно да участие в обществения живот на местно равнище. Развити са техните умения за 



социална и обществена ангажираност. Осигурени са правата на жените в сферата на труда, социалните 
осигуровки и помощи, повишена е заетостта сред жените, тяхната квалификация, достъп до здравни и 
медицински услуги. 

  
Проект “Модел Успешна полиция Разград” 
През периода от 1 ноември 2003г. – 31 март 2004г. Центърът на НПО в Разград реализира проект “Модел 

Успешна полиция Разград”, съвместно с РДВР Разград. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на 
Институт “Отворено общество”. Целта на проекта бе увеличаване възможностите за участие на етническите 
групи във формиране на политиката на местната полиция в област Разград, подобряване на 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 през месец юни 2003 г. Подготвително обучение за представители на различни етнически групи, 
които желаят да кандидатстват успешно в полицията. Подадени бяха 40 молби. След разглеждане на 
документите и индивидуално събеседване с всеки кандидат бе сформирана група от 20 младежи и девойки. Те 
участваха в двудневен семинар “Равната възможност”, който запозна участниците с критериите, нормативите, 
процедурата и етапите при кандидатстване за работа в полицията. Семинарът осигури на участниците знания, 
езикова култура и други умения, необходими за достигане на установените стандарти за работа в полицейските 
служби, предостави им възможност да бъдат конкурентноспособни наравно с другите кандидати при 
кандидатстване за работа в полицията. За подобряване на взаимодействието на полицията и етническите 
малцинства в Разград организирахме през 2003г. семинар “Полицията и видимите малцинства”. В него участваха 
членове на Групата за подкрепа и полицейски служители от общините в област Разград. Целта на семинара бе 
полицейските служители да придобият умения за мултикултурно общуване и как да взаимодействат по-
ефективно за преодоляване на бариери, съществуващи между етническите малцинства и служителите на 
полицията. Групата за подкрепа предложи да оказва съдействие при подбора на служители в районите с висок 
процент на представители на етнически групи. Групата за подкрепа на полицията се срещна с НП Пиер Лучири - 
Посланик на Конфедерация Швейцария в България и  Джордж Капт - съветник “Международно сътрудничество” 
в Посолството на Швейцария. Съветник Джордж Капт също сподели в края на срещата: “Прекарахме почти един 
час заедно и колкото повече дискутирате проблемите, вие подобрявате себе си. И аз мога да ви окуража да 
поставяте проблемите на масата, да ги обсъждате и да вземате правилните решения. Няма много общини в 
България, които обсъждат проблемите си заедно с полицията. Приемете го като шанс и възможност за работа и 
развитие”. Със съдействието на РПУ Разград екипът на проекта посети приемните за граждани. Срещна се с 
районните инспектори и се запозна с тяхната дейност и проблемите на гражданите от гр. Разград. Организирана 
бе  Информационна среща в гр. Цар Калоян. В нея участваха ръководството на РДВР Разград, кметът на Община 
Цар Калоян, неговите заместници, кметове на населени места в Община Цар Калоян, общински съветници, 
представители на институции, частни предприемачи, религиозни водачи, граждани, членове на Групата за 
подкрепа на полицията. Представителите на полицията се срещнаха лице в лице с гражданите на община Цар 
Калоян и чуха от тях проблемите, които съществуват в общината. Местни активни граждани споделиха открито 
своите проблеми и тревоги.  

В резултат на обучителната програма полицейските служители се запознаха с положителни професионални 
стандарти на поведение, които ще използват в условията на мултикултурно и мултирасово общество, постигната 
бе позитивна нагласа на етническите групи към дейността на местната полиция и се подобриха  
взаимоотношенията между полицията е етническите общности. 

  
Проект “Модел Успешна полиция Разград – развитие на устойчиви партньорства” 
От месец юни 2004г. Центърът на НПО реализира съвместно с РДВР Разград и Общински съвет Разград 

проект “Модел Успешна полиция Разград – развитие на устойчиви партньорства. Проектът приключва през месец 
юли 2005г. Целта на проекта е: развитие на устойчиви местни партньорства за активно включване на 
етническите групи при разрешаване на проблеми на сигурността и обществения ред в Разград. Организирана бе 
процедура с открити номинации и публично обсъждане на членовете на Групата за подкрепа. Одобрени бяха 15 
кандидати за членове на Групата за подкрепа. През месец октомври те участваха в обучение, в което бяха 
обсъдени механизмите за взаимодействие с полицията.  

Отпечатаните бяха визитни картички на 40 полицейски служители от община Разград с тираж 13 000 броя, 
пълна цветност. Целта на визитните картички е гражданите да познават своя районен инспектор, да знаят къде 
да го потърсят и да контактуват с него. Те бяха връчени на официална Церемония в зала 102 на Община 
Разград. Организирана бе среща за Оценка на “Плана за положителни действия на полицията и етническите 
групи в Разград”. Участниците обсъждаха Стратегията “Полицията в близост до обществото”, изясниха основните 
принципи и нейното приложение на местно ниво. Подготвена бе Система за наблюдение на дейността на 
полицията, която използва различни инструменти за проучване на общественото мнение. Те ще се провеждат 
всеки месец съобразно приетите критерии. Организирано бе социологическо проучване. Анкетирани бяха 167 
човека на възраст от 18 до 71 години от град Разград. Обособени бяха дванадесет “гнезда” в града. 
Обобщаването на данните от анкетните карти бе направено по специална Програма, която обработва отговорите 
на анкетираните по определени признаци.  Резултатите от проучването бяха представени от Групата за 
подкрепа на пресконференция с участието на ръководството на РДВР Разград.   

Организирана бе Кръгла маса за представяне на Системата за обществено наблюдение на полицията, “Плана 
за положителни действия на полицията и етническите групи в Разград”. Приети бяха общи параметри за 
партниране с Комисията за обществен ред и сигурност. През месец декември 2004г. бе изготвено Споразумение 
за сътрудничество между Центъра на неправителствените организации, Регионална дирекция на вътрешните 
работи и Групата за подкрепа на полицията. Основната цел на споразумението е развитие на устойчиви местни 
партньорства за активно включване на етническите групи при разрешаване на проблеми на сигурността и 
обществения ред в Разград и повишаване ефективността на взаимодействие на местната полиция и гражданите.  

Част от проекта е дейността на Клуб “Млад откривател”. В него участват повече от пет училища в град 
Разград. В клуба те се срещат със служители на полицията, запознават се с тяхната дейност и участват в 
инициативи за превенция на престъпността сред младите хора.   

Интернет-страница на проекта www.ngo-police.hit.bg всеки месец се актуализира. Тя е важно средство за 
популяризиране на проекта, съдържа полезна информация, постигнатите резултати, доклади, месечни отчети.  

  
Проект “Гражданско наблюдение на съда в Разград”   



От месец ноември 2004г. Центърът на НПО реализира проект “Гражданско наблюдение на съда в Разград”. 
Проектът се финансира от Институт “Отворено общество” – София и приключва през месец август 2005г. Целта 
на проекта е гражданско наблюдение на съда за установяване на прозрачност и отчетност на наказателното 
правораздаване в Разград. Партньори на проекта са Окръжния съд – Разград и Районен съд - Разград. Осем 
граждански наблюдатели-доброволци ще участват в наблюдение на съдебните дела в Окръжния съд – Разград и 
Районен съд – Разград. Ще подпомагат процеса на събиране на информация и изготвяне на статистика по 
съдебни дела, свързани с насилие над жени. Разработени бяха два вида карти за гражданско наблюдение над 
съда. С едната ще се наблюдават дела, свързани Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс, а 
другата със Семейния кодекс и Гражданско-процесуалният кодекс. Двете карти ще се попълват от гражданските 
наблюдатели при наблюдението на делата в съда. Доброволците участваха в  две обучение в София и Разград. 
Те бяха запознати с практиката до момента при наблюдението на дела, свързани с насилие над жени с 
обучителната програма за гражданското наблюдение над съдилищата, с очакванията – какво се надяваме да 
постигнем и какво да променим в съдебната система, какво да бъде наблюдавано – формата и съдържанието на 
съдебния процес, как гражданските наблюдатели и екипите на проектите да огласяват събраната информация и 
да комуникират със съдебния персонал. Гражданските наблюдатели придобиха знания за методите, целите, 
задачите и подготовката на съдебния мониторинг, за законовите разпоредби, регулиращи отношенията, 
възникнали в ситуации на насилие над жени – различните видове престъпления, дела и правни процедури. 
Организирани бяха срещи на гражданските наблюдатели със служителите на Окръжен съд – Разград и Районен 
съд -  Разград, на които бяха обучени как да работят с делата извън съдебната зала, които наблюдават.  

  
Проект “Наблюдение на президентските избори в Украйна през 2004г.” 
През ноември-декември 2004г. Георги Милков и Вергиния Мичева-Русева участваха заедно с голяма група от 

международни наблюдатели в наблюдение на президентските избори в Украйна. Поканата бе на Freedom House, 
USA, със съдействието на Институт Отворено общество – България. Десет бяха гражданските активисти от 
България. Целта на проекта бе да се наблюдава и гарантира честното и демократично провеждане на изборите 
за президент на Украйна.  

  
Кампания за прозрачно местно самоуправление 
От февруари 2004г. Центърът на НПО в Разград заедно с още 27 граждански организации в Разград 

участваха съвместно с местната власт в Кампания за прозрачно местно самоуправление. Кампанията бе 
реализирана с подкрепата на Инициатива местно самоуправление, Фондация за реформа в местното 
самоуправление и Американска агенция за международно развитие. Основната цел на Коалиция граждански 
организации е изискване на повече прозрачност, откритост, публичност, отчетност в дейността на местната 
власт и органите на местно самоуправление. Двадесет и девет организации попълниха Въпросник и отговориха 
на 100 въпроса в областите: “Общински съвет”, “Управленски екип”, “Финансово управление”, “Обществени 
услуги”, Обществени поръчки, търгове и конкурси” и “Общинска собственост”. Чрез него проследиха нивото на 
осведоменост и популярност на добрите практики на местните власти и установиха как се възприема нивото на 
прозрачност на местната власт. На пресконференция през март 2004г. официално бе връчено Обръщение на 
Коалиция “Граждански организации”на Венелин Узунов - кмет на Община Разград и Добринка Монева – 
председател на Общинския съвет. През април 2004 г. Координационният съвет на Коалиция “Граждански 
организации” подготви Предложение “Публично партньорство за добро местно самоуправление”. На 27 април 
2004 г. в Община Разград бе организирана пресконференция, на която бяха представени: наградата на 
Коалиция Граждански Организации от Фондация за реформа в местното самоуправление; информация за хода на 
Кампанията; въпросник за самооценка и Експертен анализ на нивото на прозрачност в община Разград; 
Предложения за ефективно местно самоуправление. Определени бяха целта, приоритетите, процеса на вземане 
на решения, оперативните взаимоотношения и правата и отговорностите на всеки член. През май 2004г. 
Коалиция Граждански Организации организира три консултации с ръководствата на политически партии СДС, 
НДСВ и ДПС. На тях се обсъди Предложението за подобряване ефективността на местните власти в община 
Pазград.  

Постепенно в края на лятото местните власти, кметът на община Разград и Общинският съвет се оттеглиха от 
съвместното партньорство. БСП специално направи неуспешен опит да си присвои заслугата за инициативата. 
Групата “Нова левица” в Общинския съвет - Разград внесе текст за промяна в Общинския съвет, който няма да 
повлияе значително на гражданската активност и гражданското участие в общината.  

  
Центърът на НПО в Разград – активен член на Комисията за обществен ред и сигурност в община 

Разград  
От началото на 2004г.  Центърът на НПО в Разград е активен член на Комисията за Обществен ред и 

сигурност при община Разград. Организацията участва в заседанията и предложи на членовете на КОРС 
конструктивни предложения за подобряване на нейната дейност. Сериозен е приноса на организацията при 
разработване на Правилника за дейността на КОРС и Правилата за работа на нейните членове. Центърът на НПО 
в Разград активно участва при разработването на Работните карти  и съвместно с граждански организации и 
медии подготвиха работна карта “Роля на средствата за масова информация и неправителствените организации 
за засилване на гражданския контрол върху правозащитните органи в община Разград”. Съвместно с 
Асоциацията на младежките организации в Разград и ученици от училищата в град Разград Центърът на НПО 
организира Публично обсъждане и Ден на отворените врати в РПУ Разград. Организирана бе анкета с участието 
на 44 младежи и техните родители за въвеждане на вечерен час в Разград. Подготвено бе Становище относно 
въвеждането на ограничителни мерки със забранителен характер за деца и юноши в определени часове на 
денонощието. То бе представено за заседание на КОРС и Постоянната комисия за законност, сигурност и 
предложенията на гражданите на Общински съвет – Разград.  

На заседание на КОРС Центърът на НПО Разград сподели и предложи добрия опит от създадените успешни 
практики на партньорство с полицията в Разград от началото на 2000 г. до момента.   

Центърът на НПО в Разград организира за членовете на КОРС обучение “Институционално укрепване, работа 
в екип и разработване на План за действие”. Сериозен успех организацията постигна с приемане на 
предложението от членовете на КОРС за съвместното разработване на дългосрочен План за действие на 
Комисията през периода 2004-2007г. Планът бе предоставен на всички членове на КОРС за обсъждане и 
приемане. Организацията предложи на комисията образователни и информационни материали, които КОРС да 
използва в своята работа за подобряване на сигурността на гражданите и обществения ред в Разград.  



  
Центърът на НПО в Разград - с награда за изключителен новаторски принос  
На 20-21 април 2004 г. Георги Милков участва в семинар “Кампания за прозрачно местно самоуправление”, 

организиран от Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС) в сътрудничество с Програма 
“Инициатива местно самоуправление” на Американската Агенция за международно развитие. На официална 
церемония Коалиция “Граждански организации” получи втора награда за изключителен новаторски принос към 
тема “Как стартирахме Кампанията за прозрачност в нашата община в Информационната мрежа на местните 
власти”. Участваха: Гинка Капитанова – Изпълнителен директор на ФРМС, Хенри Майнъс – директор на Програма 
“Инициатива местно самоуправление” на ААМР, кметове и заместник-кметове на общини, представители на 
Общински администрации, неправителствени организации, журналисти.  

  
Центърът на НПО в Разград – единствен ресурсен център за информация 
През 2004г. Центърът на НПО в Разград предостави повече от 150 безплатни консултации и съвети на 

граждани и неправителствени организации по различни въпроси от правен, финансов управленски и 
организационен характер. Центърът на НПО в Разград предостави на граждански организации от област Разград 
и цялата страна своя офис за организиране на срещи и семинари.  

  
УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ, ТРЕНИНГИ, КОНФЕРЕНЦИИ 
- На 26 януари 2004 г. Георги Милков участва в конференция “Ролята на НПО в процеса на 

присъединяване на България към ЕС”, организирана от Министерството на външните работи. На 
конференцията Георги Милков представи успешни практики на партньорство с полицията в Разград. 
Участниците в конференцията се запознаха с модели на партньорство между законодателната власт и 
гражданското общество, споделен бе опита на организации за участието на НПО в процеса на 
Европейска интеграция, представен бе проект за Национална харта за взаимодействие между 
публичната власт и гражданските организации. 

- Участие на Дочка Станева и жени от целевата група на проект “Подобряване на социалното положение 
на безработни жени от с. Стражец”  в семинар гр. Трявна от 12 – 14 март 2004г. Той бе организирана от 
Института за подпомагане на интеграцията. На семинара бе създадена Национална мрежа за 
застъпничество на жените с различен етнически произход от градовете Лом, Разград и с. Брезница, 
община Гоце Делчев.   

- От 6 до 9 май 2004 г. Георги Милков участва в Регионален семинар “Полицията в близост до 
малцинствата” в Букурещ, Румъния, организиран от Датски център за разрешаване на конфликти” в 
партньорство с още три организации. Георги Милков бе единствения представител на България. В 
резултат на семинара се създаде Регионална мрежа “Полицията в близост до малцинствата” с участието 
на седем държави. 

- На 12 май 2004 г. Георги Милков участва в презентация на справочниците “Европейски програми”, 
“Европа в Интернет” и “Европейска документация”, организирана от Информационният център на 
Европейския съюз в София. 

- На 18 май 2004 г. Георги Милков участва в Кръгла маса по проблемите на енергийната ефективност в 
област Разград, организиран от Областна администрация със съдействието на Агенцията за енергийна 
ефективност.  

- Участие на Дочка Станева от 29 – 30 юни 2004г., гр. София в Годишна Национална среща на 
Неправителствените организации в България, ангажирани с проблемите на жените. Срещата бе  
организирана от Центъра за изследвания и политики за жените и Института за подпомагане на 
интеграцията, част от Програма “Развитие на гражданското общество 2001”. 

  
Центърът на НПО в Разград ще развива предоставянето на социални услуги на жени в 

неравностойно положение от различните етнически общности и да им оказва специализирана помощ 
и подкрепа.   

Дейността на организацията ще бъде насочена към изграждането на успешен модел на 
сътрудничество с Окръжен съд - Разград и Районен съд – Разград за подобряване дейността на 
правораздавателните органи.  

През 2005г. Центърът на НПО ще участва активно с предложения за подобряване дейността на 
КОРС и да подпомага изпълнението на Плана за опазване на обществения ред и сигурността в 
община Разград през 2004-2007г.  

Центърът на НПО в Разград ще продължи активно да партнира с местната полиция и да развива 
капацитета на Групата за подкрепа на полицията. Да създава позитивна нагласа на гражданите и 
представителите на етническите групи към дейността на полицейските служители и повишава 
тяхното доверие в полицейската институция.  

Организацията ще работи за развити на капацитета на гражданските организации от гражданския 
сектор в област Разград. 
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