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 През 2009г. Центърът на НПО в Разград успешно създаде и развива 
Националната НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда. Положителният ефект 
от съвместното сътрудничество предостави възможност за създаване на ефективни 
публично-частни партньорства на НПО с окръжни и районни съдилища в България в 
подкрепа на реформите в съдебната система на местно ниво.  

 През 2009 година Центърът на НПО продължава успешно да развива и прилага 
социални услуги за жертви и извършители на насилие съобразно Закона за защита от 
домашно насилие. Консултативния център по проблемите на домашното насилие 
продължава да работи по създадените вече специализирани програми. Организацията 
подпомага развитието на гражданското общество в област Разград. Утвърждава името 
и мястото на неправителствените организации в обществения живот. 

 

ПРИОРИТЕТИ НА ЦЕНТЪРА НА НПО ПРЕЗ 2009: 
 Центърът на НПО в Разград, www.ngo-rz.org, е позната и авторитетна местна 
неправителствена организация с доказан капацитет и постоянен обучен екип. Организацията 
има четиригодишна специализация в работата със съда и много добро партньорство с  
публични институции на местно и регионално ниво: съд  www.court.ngo-rz.org и полиция: 
www.police.ngo-rz.org. 

 През последните няколко години нашата организация развива успешно своя 
капацитет като граждански наблюдател на местните институции в Разград и областта. 
Нашето предимство е сериозния опит и трайно установено партньорство с местните 
институции.  

 Центърът на НПО в Разград е единствената неправителствена организация в 
Разград, която изисква прозрачност, публичност и отчетност в действията на местната 
власт.  И през 2009 година Центърът продължи работата в тази насока. Имаме над 75 
подадени завления за достъп до обществена информация.  

 Ние познаваме добре местните процеси на развитие и механизмите на вземане на 
решения в местните институции. Интересите ни в местното развитие са 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. 

 Центърът на НПО в Разград е първата и единствена гражданска организация, която 
има осъществени шест проекта по темата – гражданско наблюдение на съда и подкрепа 
за реформата на местно ниво. Центърът на НПО е сред основателите и инициаторите за 
създаване на Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съдебната власт в 
България. Мрежата се състои от 27 НПО и обхваща три планови региона – Североизточен, 
Северен централен и Южен централен.  
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 Центърът на НПО в Разград има богат опит в предоставянето на информация, 
обучение и техническа помощ на НПО и други групи и институции от региона.  
 Интересите ни в местното развитие са основно в областта на укрепване на 
демократични институции, етническите малцинства, уязвимите групи, социалните услуги и 
граждански права. Имаме специфични умения по управление на публични фондове и 
привличане на допълнителни ресурси. 

НАШИТЕ УСПЕХИ 

• Доброто сътрудничество на Центъра на НПО с 27 неправителствени организации 
от цяла България допринесе за успешно мултиплициране на опита на 
гражданското наблюдение и обмен на добри практики със съдебни институции. 
Националната НПО мрежа се развива в посока за подкрепа на реформите в 
съдебната система на местно ниво.  

• В резултат на многогодишната успешна работа в Консултативния център по 
проблемите на домашното насилие търсят защита все повече лица, претърпели 
насилие. 

• През 2009г. успешно приключи проектът „Развитие на Национална НПО мрежа за 
гражданско наблюдение на съдебната власт”; 

• Организацията успешно развива антикоруционни инициативи чрез прилагане на 
програма „Антикорупционен център”. Излиза със становища по важни 
обществени въпроси и сигнализира за нарушения в обществото. 

• Центърът на НПО използва ефективно достъпът до обществена информация, като 
подава заявления в различни институции, за да се информира за развитието, 
дейността и конкретните резултати в обществото. 

  

ПРОЕКТ “РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНА НПО МРЕЖА ЗА ГРАЖДАНСКО 
НАБЛЮДЕНИЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ” 
 През 2009 година Центърът на НПО в Разград успешно приключи шестия проект за 
подкрепа на съдебната реформа.  Проектът се казва „Развитие на Национална НПО мрежа за 
гражданско наблюдение на съдебната власт” и е с продължителност 16 месеца: 
www.court6.ngo-rz.org/index.html 

 Целта на проекта е подобряване функционирането на съда на национално ниво чрез 
популяризиране на добрите практики за гражданско наблюдение на съда в 3 планови района 
– Североизточен, Северен Централен и Южен Централен.  

 Проектът се реализира през 2008г.-2009г. с три основни задачи. Първата е 
увеличаване и популяризиране на достъпна база-данни на  системата  за гражданско 
наблюдение на съда в България. Мултиплициране и усъвършенстване на методиката за 
гражданско наблюдение.  

 Второто направление по проекта е свързано с  развитие капацитета на 25 
неправителствени организации от Североизточен, Северен Централен и Южен Централен 
райони за планиране на България за осъществяване на гражданско наблюдение на съда и 
сертифициране на неправителствени организации като “граждански наблюдатели на 
институции”.  

 Третата задача е създаване на Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на 
съдебната система в България. 
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 Екипът на проекта има основната заслуга за успешното реализиране на дейностите по 
проекта в трите планови региона. Всички сътрудници активно участваха в подготовката на 
дейностите на проекта – проучване на общественото мнение; публичната процедура за 
подбор на 25 НПО за участие в обучителната програма; информационна кампания. 
 Регионалните координатори организираха провеждането на  проучването на 
общественото мнение за публичния образ на съда.  

 Дейностите по проекта приключиха с подписване на учредителен протокол за 
създаване на Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда. Националната 
НПО мрежа за гражданско наблюдение на съдебната власт е уникално гражданско 
обединение за подкрепа на съдебната реформа в България. В мрежата участват над 25 местни 
граждански организации с опит в демократичните реформи. Новото формирование беше 
създадено през 2007г. от Центъра на НПО в Разград, който е лидер в областта на 
гражданското наблюдение на съдебната система.  

Целта на мрежата е да развива и поддържа високи професионални стандарти в 
сферата на гражданското наблюдение на съда в България. Националната НПО мрежа се 
развива успешно и привлича нови членове. Популяризира добрите практики за партньорство 
със съда и разпространява полезна информация: www.watch.ngo-rz.org. 

Центърът на неправителствените организации в Разград успешно координира 
Националната НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда в България. Организацията 
активно предава своя опит и обучава другите сдружения как да наблюдават съда и неговата 
работа. Всички организациите вярват в една прозрачна и ефективна съдебна система в 
България, ползваща се с обществено доверие.  

 Националната НПО мрежа власт стана учредител на Граждански експертен съвет към 
Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” на Висшия съдебен съвет. 
Мрежата се представлява от Центърът на НПО в Разград в качеството му на Секретариат.  

Проектът приключи с издаването на бюлетин „Граждански наблюдател 5”, в който са 
публикувани резултатите от проучването на общественото мнение за публичния образ на 
съда в трите планови региона – Североизточен, Сверен Централен и Южен Централен.  

 

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ДОМАШНОТО 
НАСИЛИЕ 

2009г. е най-успешната година за Консултативен център по проблемите на домашното 
насилие, създаден с финансовата подкрепа  на  Фонд „Социално подпомагане” към 
Министерство на труда и социалната политика.  

Консултативния център по проблемите на домашното насилие разви успешни 
процедури за защита на жертвите от домашно насилие. Центърът разполага с екип от  
обучени специалисти – социален консултант, психолог, юрист и технически сътрудник. 
Екипната работа на специалистите е в основата на успеха при оказване на защита на над 45 
лица, претърпели домашно насилие и над 10 извършители.  

Специализираните услуги на Консултативния център включват социална подкрепа, 
консултиране, рехабилитация и юридическо представителство на жертвите на домашно 
насилие. Ние работим паралелно и с извършителите на насилие, след задължителното 
указание на съда да посещават нашите специализирани програми. 

Центърът на НПО в Разград е единствената организация в областта, която има опит и 
капацитет в предоставяне на експертни услуги и защита на пострадали от домашно насилие и 
работа по специализираната програма за извършители на насилие. 
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Общият брой на клиентите на Консултативния център по проблемите на домашното 
насилие в Разград за периода януари–декември 2009 година е 57. От тях 45 са преживелите 
домашно насилие и 12 са извършителите. Забелязва се двойно увеличаване на броя на 
клиентите, които за 2008 година са общо 30. Представено в процентно съотношение 
разпределението на клиентите за 2009 година е: жени-жертви на насилие – 68% (39 бр.); 
мъже-жертви на насилие – 11% (6 бр.); мъже-извършители на насилие- 21% (12 бр.) и жени-
извършители на насилие – 0%.   

Клиенти на Консултативния център през  2009г. 
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Общо 322 са проведените консултации в Консултативния център по проблемите 

на домашното насилие за 2009 година. Забелязва се повишаване на броя им спрямо 2008 
година, където общият им брой е 293. Необходимостта от социална и психологическа 
подкрепа се забелязва във високият брой социални и психологически консултации. Техният 
брой е три пъти по-голям в сравнение с юридическите консултации. Хората имат нужда от 
внимание, изслушване и подкрепа. Неголяма част от тях са готови да водят съдебни битки. 
Забелязва се двукратно увеличение на заведените съдебни дела, които през 2008 година са 
били едва 16. Постановените съдебни решения през 2009 година са 27 или почти три пъти 
повече в сравнение с 2008 година, когато са били едва 10. Разликата е в броя на прекратени, 
обжалвани и висящи съдебни дела.  

В хода на цялостната дейност по превенция на домашното насилие като социално 
явление, ние успешно си сътрудничим с Районното полицейско управление1, Районен съд, 
прокуратурата, социалните служби, местните средства за масова информация и шест 
ключови институции, ангажирани по проблема в съвместните ни дългосрочни програми. 

През последните месеци на 2009г. наблюдавахме засилена активност на 
полицейските служители и прокуратурата в Община Исперих по прилагането на ЗЗДН. 
Според нас причината е участието на районния прокурор Сезгин Османов в поредица от 
срещи и обучения по закона за защита срещу домашното насилие. Благодарни сме на 
Окръжния прокурор на Разград Огнян Дамянов, който разреши участието на прокурор 
Османов. 

В резултат на работата на Консултативния център за домашно насилие, на 
16.10.2009г. беше сключено споразумение между Центъра на НПО в Разград и 
Дирекция „Социално подпомагане” – Разград за прилагане на Закона за защита срещу 
домашното насилие. 

                                                 
1 От есента на 2008г. наименованието е Районно управление на МВР – град Разград 
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Проведени консултации през 2009г. 
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Постигнатите резултати и изводи в Консултативния център през 2009г. са: 

• Увеличен е броят на лицата, претърпели домашно насилие, които пожелаха да 
ползват услугите на Консултативния център, спрямо предходните години. 

• Създадено е добро взаимодействие между ключовите местни институции; 
полицейските органи прилагат на добро ниво закона; проблемът с домашното 
насилие е включен в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги. 

• В Разград все още липсва официалната подкрепа на местните власти за развитие 
на специализираните служби и центрове за подпомагане на жертвите и 
извършителите на домашно насилие.  

• В момента социалните служби в Разград не разпознават и не регистрират двете 
нови уязвими групи. 

• Общинската администрация в Разград не споделя идеята да се открие социален 
център за жертви и извършители на домашно насилие. През последните две 
години общинските служители открито се противопоставят на всички стъпки за 
откриване на центъра, като държавно-делегирана дейност, финансирана от 
републиканския бюджет.  

 

АНТИКОРУПЦИОНЕН ЦЕНТЪР - РАЗГРАД 

През 2009 година Антикорупционния център насочи своята дейност към събиране на 
информация за важни обществени теми, разкриване на корупционни практики и сезиране на 
правоохранителните органи. Голяма част от документите бяха събрани по Закона за достъп 
до обществена информация. Исканата информация е обществена по своя характер и има 
надделяващ обществен интерес, защото е свързана с обществения живот в Република 
България и дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно 
дейността на институциите, които са субекти по ЗДОИ. Налице е надделяващ “обществен 
интерес", защото чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на 
злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на субектите от ЗДОИ. 

През 2009 година усилията на екипа бяха насочени към разкриването на няколко 
много важни теми:  



Сдружение "ЦЕНТЪР НА НПО В РАЗГРАД" е регистрирано в съответствие с ЗЮЛНЦ, решение по ф.д. №37/1997 г. на РОС 
ИН 116019267, жк. “Освобождение” 34, пк 237, Разград 7200, България 
Тел./Факс:: (+359 84) 661694, Е-mail: bafe@ngo-rz.org, www. ngo-rz.org 

 
 

6

1. Нарушения при управлението и стопанисването на общинска собственост - 
Венелин Узунов е член на Управителния съвет на сдружение „Център за 
икономическо развитие”, което използва безвъзмездно три общински имота с 
обща площ над 6200 кв.м. Имотите са общинска собственост на Община Разград, 
предоставени са за безвъзмездно ползване през 2000г., когато г-н Узузнов е бил 
кмет на общината. Г-н Узунов е дал помещенията под наем, за което прибира 
солидна сума пари – след направено проучване екипът на Центъра установи, че 
сумата възлиза на около 1 млн. лв.; 

2. Конфликт на интереси в местната власт - Според нашите анализи три са 
основните групи конфликти на интереси: Устройване на роднини, приятели и 
съпартийци във властта; Получаване на изгодни договори за обществени поръчки, 
публични услуги или апетитни общински имоти; Участие в неправителствени 
организации, които ползват безвъзмездно големи общински имоти или със 
символичен наем;  

3. Нарушения на съдебни процедури – Съгласно ЗПРКИ „Лицата, заемащи 
публични длъжности, изпълняват задълженията си честно, почтено, отговорно и 
безпристрастно.” Те „…носят отговорност пред гражданите и пред органите, 
които са ги избрали или назначили.”(ал.2) Между 19 и 22 май 2009г. 
Административният съд в Разград разгледа първите три дела по Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Нашите наблюдения са, 
че не се прилага „случайният подбор” на преписките и делата, не става ясно как се 
спазват сроковете за произнасяне, как се спазват процедурите, некоректно 
разглеждане на съдебните дела по ЗПРКИ;   

4. Конфликт на интереси на действащи съдии – Шестима действащи съдии- 
Светла Димитрова, Мина Топузова, Бисер Троянов, Анелия йорданова, Светла 
Робева и Филип Стоянов участват в избирателни комисии за Европейски 
парламент, 41 Народно събрание, избор на президент и вицепрезидент и 
подготовка на местните избори за избиране на метове и общински съветници в 
нарушение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.  

5. Злоупотреби с Европейски средства от Добрин Добрев – управител на 
„Хранкомерс ЦБА” ООД и Председател на Общински съвет-Разград – Ние 
получихме официален сигнал от 5 бивши служителки във фирмата на г-н Добрев. 
Те ни информират за финансови нарушения от страна на работодателя им, който е 
съставил документи с невярно съдържание и не е изплатил уговореното и 
полагащото се възнаграждение за свършената работа.  

6. Бавно и мудно правосъдие с цел осигуряване на политически чадър за 
извършени престъпления от Венелин Узунов – нашето недоволство е от 
работата на българските власти и специално прокуратурата относно подадени от 
нас три отделни сигнала за извършени престъпления от бившия кмет на Разград 
Венелин Узунов при възлагане на обществени поръчки и управление на общинска 
собственост.  

7. Корупционни практики с разпореждане с общинска собственост в центъра на 
Разград – незаконно настаняване на преносим обект – машина за кафе и чай на 
тротоара: 1. до банка ОББ, 2. пред Блок Палма – до Първа инвестиционна банка и 
3. на ул. „Марица”1, на тротоара срещу павилионите за цветя. Повече от половин 
година в най-оживената част на града предприемачи печелят нерегламентирано, 
без да имат разрешение от Общински съвет – Разград и да заплащат наем съгласно 
Наредба 2 и Закона за общинска собственост.;  
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8. Незаконна дейност на „Диана Тур” АД, Хотелски комплекс Разград – фирмата 
извършва незаконна дейност и данъчни престъпления. Нарушенията са с 10 
годишен срок на продължителност. „Диана Тур” АД е обявено в 
неплатежоспособност през 1999 година и в несъстоятелност през 2007 година. С 
решение на Разградски окръжен съд дейността на фирмата е прекратена на 
основание декапитализирани загуби, коефициент на ликвидност и ифнансова 
автономност много под единица. Независимо от взетото решение, фирмата 
продължава да работи и не спазва законовите изисквания за хотелиерска дейност. 

9. Престъпления от частни предприемачи, които са се самонастанали в 
общинска собственост – Частна фирма-наемател на общински имот, е имала 
договор за наем за поставяне на преместваем обект – каравана, който е изтекъл 
още през месец януари 2008 година. Същевременно този наемател е заграбил и 
част от друг общински имот, във вътрешността на Градски колодрум, 
непосредствено след неговия вход. Нарушителят незаконно е поставял 
преместваеми обекти – маси, столове и чадъри, с което е реализирал незаконна 
печалба.;  

10. Конфликт на интереси в образованието – По ЗДОИ, ние получихме достатъчно 
информация за конфликт на интереси, частен интерес и облага, която е достатъчно 
основание да се образува проверка срещу двама служители на Министерството в 
град Разград – г-н Николай Миланов Миланов – експерт по физическо възпитание, 
който притежава сдружение, извършващо спортна дейност и г-жа Гинка Николова 
Станчева – Директор на УСШ и председател на УС на сдружение с дублираща 
дейност на основната и месторабота;  

11. Корупционни практики с Европейски проект – откриване на 20 работни места в 
нефункционираща институция – Бизнес зона Перистър; 

12. Липса на случаен подбор на преписките в Районна прокуратура – Разград – 
Нашите наблюдения са, че едни и същи прокурори правят проверки. Разполагаме с 
3 различни постановления, написани от прокурор Павлина Узунова;  

 През 2009г. Центърът на НПО в Разград продължи своята дейност в посока активно 
използване на Закона за достъп до обществена информация. Законът се отнася еднакво за 
всички държавни и общински институции, финансирани от парите на данъкоплатците, и те 
трябва да гарантират максимална прозрачност на своите действия. Центърът на НПО спечели 
две съдебни дела срещу кмета Денчо Бояджиев по Закона за достъп до обществена 
информация.  

 През годината Центърът на НПО внесе 5 жалби в Административен съд - 
Разград по Закона за достъп до обществена информация. 

 Центърът на неправителствените организации в Разград, представляван от 
Георги Милков, обжалва пред Административния съд в Разград против Решение 
№27/07.05.2009г. на кмета на община Разград за отказ за предоставяне на поискан достъп до 
обществена информация свързана с определени социални домове в гр. Разград: „Дом за 
стари хора”, „Дом за възрастни с деменция”, „Дом за деца в с. Просторно”,  „Дом за деца в с. 
Осенец”, „Дом за медико-социални грижи”, „Център за социална рехабилитация и 
интеграция Емилиян”, „Център за обществена подкрепа”, „Домашен социален патронаж” за 
периода 2006г.-2008г.  Административен съд – Разград образува дело, разгледа материалите 
и отмени решението на кмета на община Разград като незаконосъобразно и го върна за ново 
произнасяне по искането  за предоставяне на достъп до обществена информация, съобразно 
дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.  
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 Центърът на НПО също обжалва през Административен съд - Разград и отказа на 
директорът на Териториална дирекция Разград към Национална агенция за приходите за 
предоставяне на поискан достъп до информация. Разградският административен съд 
постанови, че жалбата се явява неоснователна. Според него, при отказа на ТД на НАП да 
предостави достъп до исканата информация са спазени нормативните изисквания. Съдът 
отхвърли жалбата на Център на неправителствените организации в Разград, против Решение 
№3/16.04.2009г. на директора на ТД на НАП-Разград като неоснователна. Ние се обърнахме 
към по-висша инстанция. Решението на Административен съд – Разград е отменено с 
Решение № 2045/16.02.2010 г. на Върховен административен съд. 

На организацията е предоставен частичен достъп до обществена информация от 
страна на Директора на ТП на НОИ-Разград по заявление вх. № 92-24-7977/10.08.2009 
година. С това заявление, ЦНПО-Разград поиска предоставяне на информация, свързана 
изграждането на външен асансьор на сградата: 1. По каква процедура е избран изпълнителят 
– да се посочи вида и правното основание, като се приложи протокола на комисията за 
избора му; 2. Договорите с всички приложения и анекси с всички изпълнители и 
подизпълнители, включително и строителния надзор; 3. Изплатените суми до момента- общ 
размер и на кой от посочените по т.2 субекти какви суми са изплатени. В предвидения от 
закона срок директорът на ТД на НОИ – Разград постанови решение, с което предостави 
частичен достъп до поисканата информация. Категорично беше отказан достъп до протокола 
на комисията, провела процедурата по обществената поръчка и договорът, сключен с 
определеното дружество за изпълнител по съображения. В жалбата ние твърдим, че отказът е 
незаконосъобразен, защото поисканата информация е с надделяващ обществен интерес, 
който определя свободен достъп до нея. Съдът отмени частичният достъп и осъди ТД на 
НОИ да заплати разноските в размер на 210.00 лв.  

 На 16.09.2009г. с изх. №69/16.09.2009г. Центърът на НПО внесе заявление за достъп 
до обществена информация до председателя на УС на СКБ „Лютви Ахмедов” гр. Разград с 
искане за предоставяне на определена информация, конкретно изброена в т.1-3 от 
заявлението. Посочени са и годините, за които тя се иска, както и основанието за търсенето 
й, а именно-нейния характер и надделяващ обществен интерес. С решение (писмо) изх. 
№1/30.09.2009г. президента на СКБ „Л. Ахмедов” гр. Разград предостави само частичен 
достъп до информацията. Недоволни от постановеното решение ние го обжалвахме пред 
Административен съд - Разград. По делото, президентът на СКБ представи отговор, с който 
заяви, че счита жалбата за неоснователна. Основният мотив за това е свързан с 
обстоятелството, че този клуб не е от задължените субекти по смисъла на чл. 3 от ЗДОИ и 
като такъв не е задължен да предоставя информация по реда на този закон. Съдът прекрати 
производството и осъди Центъра на НПО да заплати разноските по делото в размер на 160лв. 
Решението е обжалвано пред Върховен административен съд. В момента се очаква решение.  

 През 2009 година на Община Разград бе връчена антинаграда „Златен катинар“. Тя е 
присъдена от Програмата „Достъп до информация“ в категорията за институция, която не 
изпълнява задълженията си по Закона за достъп до обществена информация. Община Разград 
получи антинаградата „Златен катинар“ за институция, която не само че не дава информация 
на поискалите я, но и се отличава с грубо и арогантно отношение. „Признанието“ беше 
обявено от директора на програма „Достъп до информация” Гергана Жулева на церемонията 
по връчването на годишните награди за принос в областта на свободата на информация. 
Събитието е ежегодно и се провежда по повод на 28 септември – Международния ден на 
правото да знам.  

 Антинаградата „Златен катинар“ се дава в категорията за институция, която не 
изпълнява задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и 
нарушава правата на гражданите по него.  
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 Община Разград беше номинирана за трети пореден път за „Златен катинар“. 
Предложението беше на Центъра на НПО в Разград. То беше направено въз основа 
нарушенията по ЗДОИ, които общината прави всяка година. В него беше посочено, че 
Общината измисля и калкулира несъществуващи разходи за предоставяне на достъп, които 
многократно дублират и превишават обичайните разходи за предоставяне на достъп до 
обществена информация. Посочен беше и пример - за 133 страници са били поискани 250 
лв., от които 1.59 лв. за писмена справка, 0.12 лв. за принтиране и отделно 0.09 лв. за 
ксерокопиране на 1 страница А4, без ДДС. В мотивите е посочено, че администрацията на 
Разград системно отказва достъп до информация, не поддържа регистър на общинската 
собственост, няма предвидено място за преглед на документите, а събирането на такси за 
предоставяне на достъп не е съобразено с конкретна заповед на министъра на финансите. 

УЧАСТИЯ В КОАЛИЦИИ И МРЕЖИ: 
Центърът на НПО в Разград е учредител Националната НПО мрежа за гражданско 

наблюдение на съда. Националната НПО мрежа за гражданско наблюдение на съдебната 
власт е уникално гражданско обединение за подкрепа на съдебната реформа в България. В 
мрежата участват над 33 местни граждански организации с опит в демократичните реформи. 
Новото формирование беше създадено през 2007г. от Центъра на НПО в Разград, който е 
лидер в областта на гражданското наблюдение на съдебната система.  

Целта на мрежата е да развива и поддържа високи професионални стандарти в 
сферата на гражданското наблюдение на съда в България. Националната НПО мрежа се 
развива успешно и привлича нови членове. Популяризира добрите практики за партньорство 
със съда и разпространява полезна информация: www.watch.ngo-rz.org.  

Центърът на неправителствените организации в Разград успешно координира 
Националната НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда в България. Организацията 
активно предава своя опит и обучава другите сдружения как да наблюдават съда и неговата 
работа. Всички организациите вярват в една прозрачна и ефективна съдебна система в 
България, ползваща се с обществено доверие.  

През 2009 година Центърът на НПО в Разград участва в Годишната среща на 
българския клон на Европейската мрежа за борба с расизма. Георги Милков беше избран за 
член на Борда и представлява България. През годината станахме член на Националната 
мрежа на фондация «Анна Линд», в която членуват 43 държави от три континента. 
Продължихме да участваме в семинари и обучения на Коалицията за успешно използване на 
еврофондовете (Варна, Велико Търново, София). 

МЕДИЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА: 
През 2009г. дейността на Центъра на НПО в Разград беше отразена в 57 публикации и 

репортажи в 3 местни вестника, 1 кабелна телевизия и 8 национални и регионални средства 
за масово осведомяване.  

1. в-к „Лудогорски вестник” – бр. 4/12.01.2009г. -  „Георги Милков : Изплатени са около 
10 милиона лева на фирма Шеле от нашите пари на данъкоплатците”; 

2. в-к „Екип 7” - бр. 4/12.01.2009г. – „И при Узунов, и при Бояджиев Договорът със 
Шеле изгоден само за Шеле”; 

3. в-к „Екип 7” - бр. 5/14.01.2009г. – „Две дела за домашно насилие разгледа съдът за два 
часа”; 

4. в-к „Екип 7” - бр. 11/28.01.2009г. – „Защо Любо Цонев иска да асфалтира и парка?” 
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5. в-к „Лудогорски вестник” – бр. 10/26.01.2009г - „Защо Любо Цонев иска да асфалтира 
и парка?” 

6. в-к „Лудогорски вестник” – бр. 15/06.02.2009г – „ЦНПО подаде сигнал за проверка на 
конфликт на интереси в местната власт” 

7. в-к „Екип 7” - бр. 15/06.02.2009г. – „Шуробаджанащина в местната власт” 

8. в-к „Екип 7” - бр. 15/06.02.2009г. – „Списъкът на Георги Милков” 

9. в-к „Екип 7” - бр. 16/09.02.2009г. – „Тодор Тодоров и дъщеря му - възмутени от 
включването им в списъка” 

10. в-к „Екип 7” - бр. 16/09.02.2009г. – „Няма нито една причина да съм в списъка на 
Георги Милков” 

11. в-к „Екип 7” - бр. 16/09.02.2009г. – „Община Разград отново спечели две дела срещу 
Георги Милков” 

12. в-к „Лудогорски вестник” – бр. 15/06.02.2009г. – „Община Разград отново спечели две 
дела срещу Георги Милков и Център на НПО в Разград, представляван от Георги 
Милков” 

13. в-к „Екип 7” - бр. 18/13.02.2009г. – „"Шеле" заплашва да не чисти” 

14. в-к „Гледища днес” - бр. 17/13.02.2009г. – „Те искат градът и селата да потънат в 
отпадъци” 

15. в-к „Гледища днес” - бр. 18/16.02.2009г. – „ВАС категорично отряза опита на Г. 
Милков да атакува пълномощията на кмета на Разград”  

16. в-к „Екип 7” - бр. 20/18.02.2009г. – „Г. Милков извади документи, разкриващи 
конфликт на интереси” 

17. в-к „Лудогорски вестник” – бр. 21/20.02.2009г. – „Георги Милков:Защо трябва 
чиновниците да имат и служебни мобилни телефони?” 

18. в-к „Екип 7” - бр. 21/20.02.2009г. – „За три години над 500 000 лв. за телефони на 
чиновниците”  

19. в-к „Лудогорски вестник” – бр. 22/23.02.2009г. – „Намесиха сeмейство Паси в 
Разградските конфликти на интереси” 

20. в-к „Екип 7” - бр. 22/23.02.2009г. – „Популистки ни обвиняват в разточителство” 

21. в-к „Лудогорски вестник” – бр. 23/25.02.2009г. – „Милков наистина ще чисти”  

22. в-к „Лудогорски вестник” – бр. 24/27.02.2009г. – „Колко хиляди лева струва един 
послушен разградски вестник?” 

23. в-к „Екип 7” - бр. 33/23.03.2009г. – „Общината дава 150 000лв. за зала "Абритус"”  

24. в-к „Екип 7” - бр. 35/27.03.2009г. – „Нов конфликт на интереси установи ЦНПО” 

25. в-к „Лудогорски вестник” – бр. 35/27.03.2009г. – „Обвиняват Узунов в далавери за 1 
000 000 лв.!” 

26. в-к „Екип 7” - бр. 36/30.03.2009г. – „Венелин Узунов: За 10 години не съм взел дори 
стотинка от ЦИР” 

27. в-к „Лудогорски вестник” – бр. 36/30.03.2009г. – „Венелин Узунов: За 10 години не 
съм взел дори стотинка от ЦИР” 
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28. в-к „Лудогорски вестник” – бр. 50/08.05.2009г. – „Милков: Делата по Закона за 
конфликт на интереси са тест за Административния съд” 

29. в-к „Екип 7” - бр. 50/08.05.2009г. – „Сезираха съда - кметът и двамата съветници с 
конфликт на интереси”  

30. в-к „Екип 7” - бр. 50/08.05.2009г. – „Публичният образ на съда - в книжка с тираж 10 
000 броя” 

31. в-к „Лудогорски вестник” – бр. 52/13.05.2009г. – „Излезе пето издание на 
"Граждански наблюдател"” 

32. в-к „Лудогорски вестник” – бр. 53/15.05.2009г. – „Милков съди данъчното” 

33. в-к „Гледища днес” - бр. 53/15.05.2009г. – „Циркаджийско поведение на Г.Милков в 
съда заради предизборен интерес” 

34. в-к „Екип 7” - бр. 53/15.05.2009г. – „Георги Милков заведе дело срещу шефа на 
данъчното”  

35. в-к „Екип 7” - бр. 58/27.05.2009г. – „Георги Милов: Защо бърза Административен 
съд?” 

36. в-к „Лудогорски вестник” – бр. 78/15.07.2009г. – „Милков спечели дело срещу кмета в 
Административен съд” 

37. в-к „Лудогорски вестник” – бр. 84/29.07.2009г. – „Взеха на ЦИР имотите” 

38. в-к „Екип 7” - бр. 84/29.07.2009г. – „Общината си взема бизнес инкубатора, люпел 
пари, но за други” 

39. в-к „Лудогорски вестник” – бр. 89/10.08.2009г. – „Ще разпитват бивш депутат по 
жалба на ЦНПО” 

40. в-к „Екип 7” – бр. 111/02.10.2009г. – „Домът в Просторно - впечатления, свидетели, 
проверки”  

41. в-к „Екип 7” – бр. 111/02.10.2009г. – „Взех си детето 30 килограма, сега е 67” 

42. в-к „Лудогорски вестник” – бр. 113/07.10.2009г. – „190 служители на общината 
обслужват Милков” 

43. в-к „Лудогорски вестник” – бр. 113/07.10.2009г. – „Сагата Милков -РУСО проключва 
до месец” 

44. в-к „Лудогорски вестник” – бр. 113/07.10.2009г. – „До месец ВАС решава три от 
делата за конфликт на интереси” 

45. в-к „Екип 7” – бр. 113/07.10.2009г. – „Сигналът за Дома в Просторно бил 
преднамерен, антинаградата "Златен катинар" - незаслужена” 

46. в-к „Екип 7” – бр. 113/07.10.2009г. – „Върховния съд гледа делата срещу кмета и 
общинските ни съветници” 

47. в-к „Екип 7” – бр. 115/12.10.2009г. – „Домашните насилници започнали да търсят 
помощ” 

48. в-к „Лудогорски вестник” – бр. 113/07.10.2009г. – „Брифинг за домашното насилие”  

49. в-к „Гледища днес" – бр. 114/10.10.2010г. – „От главна прокуратура искат пълна 
проверка по случая със съдия Доротея Иванова” 
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50. в-к „Екип 7” – бр. 118/19.10.2009г. – „Шефът на РУСО трябва да каже на Милков за 
външния асансьор” 

51. в-к „Форум” - 40/15-21.10.2009г. – „Жертвите на домашно насилие нарастват, 
правителството да отпусне средства за защита” 

52. в-к „Форум” - 40/15-21.10.2009г. – „Председателката на Районния съд в Разград М. 
Новакова счита, че децата се учат на насилие от родителите си”  

53. в-к „Лудогорски вестник” – бр. 128/11.11.2009г. – „Кметът няма конфликт на 
интереси” 

54. в-к „Гледища днес” - бр. 127/11.11.2009г. – „Комисията за конфликт на интереси 
загуби делото срещу кмета Денчо Бояджиев във ВАС” 

55. в-к „Гледища днес” - бр. 127/11.11.2009г. – „Върховния административен съд реши: 
няма конфликт на интереси в дейността на съветниците Янка Георгиева и Георги 
Димитров” 

56. в-к „Екип 7” – бр. 136/30.11.2009г. – „Психично болна вдигна на крак полицията”  

57. в-к „Екип 7” – бр. 145/21.12.2009г. – „ВСС проверява разградски съдии за конфликт 
на интереси”  

 

Май 2009г.   


