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ГОДИШЕН ПРОГРАМЕН ОТЧЕТ  

2007г. 

 

През 2007 г. работата на  СНЦ “ Демократично Сдружение Искам да Знам” гр. 

Шумен бе съсредоточена в следните посоки: 

 I Борба с корупцията в област Шумен, в рамките на проекта “Съвместни 

инициативи за превенция на корупцията в област Шумен”, финансиран по 

Програма ФАР “Развитие на гражданското общество 2004;  

II Развитие на капацитета и ресурсите на организацията както следва: 

1/ Граждански мониторинг на съдебната система – в рамките на проекта “ 

Пълна прозрабност, публичност и безпристрастност при изпълнение на законите от 

съда”, финансиран от Американската агенция за международно развитие и 

Инициатива за укрепване на съдебнта система в България. 

III Работа с етнически малцинствени групи в област Шумен в изпълнение на 

проекта “Граждански послания за равенство” с финансовата подкрепа на 

Посолството на Кралство Холандия по Програмата МАТРА/КАП. 

IV Утвърждаване на неправителствената организация като силна 

мониторингова организация на местно, регионално и национално ниво. 

 

НАШИТЕ УСПЕХИ : 

 

 I Борба с корупцията в област Шумен 

        

1/ Организацията реализира проекта “ Съвместни инициативи за превенция на 

корупцията в област Шумен”. Дейностите бяха финансирани от Програма ФАР “ 

Развитие на гражданското общество 2004” и способстваха за насърчаване на 

гражданското участие в борбата с корупцията. Акцент бе поставен върху 

мотивирането на младите хора от целевия регион – област Шумен да развиват 

своите умения и знания в превенция на корупцията и в гражданския мониторинг. 

Повече от 26 младежи от ПГМЕТ “ Христо Ботев” гр. Шумен, където се изучава 

свободно избираем предмет “ Антикорупция” се включиха в организираните по 

проекта тренинги за граждански наблюдатели на съда и местната власт. Тяхната 

работа получи високата оценка не само на местните власти и институции, но и на 

национално ниво в рамките на конкурс за най-успешни антикорупционни 

практики, прилагани от учащите се млади хора. 

    

 

Друга част от дейностите по проекта бяха насочени към  изграждането на местен 

капацитет за активен граждански мониторинг на възложители на обществени 
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поръчки – местни власти (общини) и публични организации в област Шумен. След 

проведено обучение, организацията излъчи 13 граждански наблюдатели на 

процедурите по обществени поръчки в региона. Те извършиха 6 месечен 

мониторинг на прозрачността и прилагането на законите, уреждащи 

организирането на обществени поръчки в област Шумен. Гражданските 

наблюдатели разработиха първи за страната доклад от проведен активен 

граждански мониторинг на процедурите по възлагане на обществени поръчки. Този 

доклад, както и работата на младите граждански наблюдатели в съда и местната 

власт, провокираха интереса на министъра по европейските въпроси в България – 

Гергана Грънчарова, която инициира работна среща с организацията и даде своята 

подкрепа за разработеният от Сдружението проект за промени в Закона за 

обществените поръчки, насърчаващи прозрачността и ефективността на 

процедурите. Докладите от работата на гражданските наблюдатели имаха своя 

позитивен ефект и за подобряване на вътрешната организация на наблюдаваните 

власти и институции, както и за засилването на гражданския контрол и 

насърчаването на диалога между гражданите и властите в превенцията на 

корупцията на местно и регионално ниво. Част от предложенията на гражданският 

мониторинг за повишаване на прозрачността и ефективността в работата на 

местните органи на самоуправление и предоляването на ситуации на “ конфликт на 

интереси” намериха място в Правилниците за организиране на тяхната дейност. 

 

II Развитие на капацитета и ресурсите на организацията както следва: 
1/ Граждански мониторинг на съдебната система – В рамките на тази 

дейност, СНЦ “ Демократично Сдружение Искам да Знам” бе поканено от Центъра 

на неправителствените организации в гр. Разград, да бъде местен партньор по 

реализиран от неправителствената организация проект за активен граждански 

мониторинг на съда в пет града – Шумен , Разград, Търговище, Велико Търново и 

Силистра.  

Този проект имаше своята изключително голяма полза за развитието на капацитета 

на организацията в сферата на активното гражданско наблюдение. Проектът 

повиши капацитета на доброволците в организацията, техните познания в сферата 

на съдебната система и най-вече по отношение на законодателството, и 

измененията в него.  

 
    

 

 

В резултат от ежемесечните доклади и анализите на активното гражданско 

наблюдение бе подобрена значително вътрешната организация на работа в съда, а 
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така също и обслужването на гражданите, и обема на завършилите със съдебно 

решение граждански и наказателни дела. 

  

III Работа с етнически малцинствени групи в област Шумен – Дейността бе 

реализирана в рамките на проекта “Граждански послания за равенство”, по който 

Сдружението отново бе поканено за партньор от Центъра на неправителствените 

организации в гр. Разград.  

 

IV Утвърждаване на неправителствената организация като силна 

мониторингова организация на местно и регионално ниво -  

 

 

През 2006 година СНЦ “ Демократично Сдружение Искам да Знам” стана член 

на Съвет за международно сътрудничество, създаден в Община Шумен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател на СНЦ “ Демократично Сдружение Искам да Знам”:  

Галина Стоянова Минчева  
 


