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ГОДИШЕН ПРОГРАМЕН ОТЧЕТ  

2005г. 

 

През 2005 г. работата на екипа на СНЦ “ Демократично Сдружение Искам да Знам” 

гр. Шумен бе съсредоточена в две основни посоки: 

 I Борба с корупцията на територията на област Шумен;  

 II Утвърждаване на организацията като обществен коректив и изразител на 

общественото мнение в хода на кампании за повишаване на избирателната 

активност; 

 

Първата посока , която определи основната ни дейност бе зададена от целите и 

задачите на спечеленият от организацията проект по Програма ФАР “ Развитие на 

гражданското общество 2002”. 

 

НАШИТЕ УСПЕХИ : 

 

       I Борба с корупцията  

 

1/ Създаване на Антикорупционен център. При основаването на центъра бе открита 

приемна за юридически консултации. Приемната се ползваше с популярност сред 

представителите на всички обществени групи в целевия регион. Хора от четирите 

целеви групи по проекта бяха привлечени да поставят своите проблеми и търсят 

защита за своите права / особено в случаи със съмнения за корупция/. 

2/ Формиране на Обществен съвет срещу корупцията към Антикорупционния 

център в Шумен. Основаването на този съвет бе важна стъпка в изпълнението на 

основната цел на проекта- “ Ограничаване на корупцията”. 

3/ Създаване на информационна система за жертви на корупция – това бе вторият 

източник на информация за нивото на корупцията в целевия регион по проекта. 

Това бе най-добрият начин да се създаде вътрешна информационна система, чрез 

която отговорните в борбата с корупцията институции могат да обединят усилията 

си. Организираното в рамките на проекта обучение в антикорупционни практики 

повиши капацитета на членовете на Обществения съвет за борба с корупцията към 

Антикорупционния център. 

 

4/ Провеждане на обществени проучвания и журналистически разследвания. 

Проведени бяха две обществени проучвания. Първото проучване подпомогна 

създаването на база данни за нивото на корупция в целевия регион при 

стартирането на проекта.То бе също много полезно в очертаването на основните 
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приоритети в борбата с корупцията на местно ниво - сред институциите и 

гражданите. Второто обществено проучване беше също информационен източник 

за обществените нагласи към етичните кодекси и тяхното приложение в борбата с 

корупцията на местно ниво. Центърът за борба с корупцията в Шумен се обособи 

като уважавана институция в целевия регион благодарение и на проведените 

журналистически разследвания –  основна част от проектната дейност. 

5/ Създаване и популяризиране на нов етичен кодекс. Това включва също 

създаването на нов проект за обществен договор с приложен към него етичен 

кодекс на гражданина, както и провеждането на информационни кампании с 

подкрепата на бизнеса за разпространение на печатни материали – брошури и 

дипляни срещу корупцията. Създаденият проект на нов “ етичен кодекс на 

гражданина” ще има своя продължителен ефект върху обществеността , 

гражданиските структури и местните власти , като ги насърчава да се борят с 

корупцията на местно ниво. “ Етичният кодекс на гражданина “ ще се превърне в 

основа на обществени отношения и поведение от нов антикорупционен тип.Новият 

етичен кодекс на гражданина дава на засегнатите от корупционно поведение 

субекти необходимата информация за гарантиране на техните граждански права и 

оторизираните в борбата с корупцията институции на местно ниво. 

6/ Популяризиране на българските нормативни документи срещу корупцията. Това 

включва следните постигнати резултати: 

- популяризиране на етичните норми и тяхното приложение в борбата с 

корупцията 

- популяризиране на препоръките на Съвета на Европа към българските 

местни власти в борбата с корупцията 

- повишаване на информираността на гражданите за съществуващите 

разпоредби и механизмите за превенция на корупцията на местно ниво 

- повишаване на популярността на проекта , разширяване на неговата 

проекция в целевия регион и повдигане на авторитета на водещата 

организация и нейните партньори пред обществеността. 

 

7/ Хора от различни социални и обществени групи имаха възможността да се 

включат в изпълнението на дейностите по проекта ,чрез формираните 

доброволчески групи. 

8/ Проведените разпространителски кампании бяха изключително полезни за 

населението на целевия регион поради това , че гражданите бяха информирани 

добре за техните права и задължения в борбата с корупцията на местно ниво. 

9/ Гражданското участие в изпълнението на дейността по проекта беше насърчено 

чрез създадените доброволчески групи за наблюдение на работата на Общинския 

съвет и на съда. Повиши се нетолератното отношение към корупцията във всичките 
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й видове и форми. Нарастна капацитета на членовете на гражданиските структури 

и на цялата общественост в целевия регион в борбата с корупцията. 

10/ Докладът за изпъленнието на проекта и резултатите от него бе широко огласен. 

По този начин бе осигурен силен граждански контрол върху работата на екипа по 

проекта и резултатите от нея.  
 

Цифри и факти : Изпълнението на проекта е белязано със следните цифри и 

факти: 

1/   Над 50 сигнала за съмнения в корупция са получени в приемната на 

Антикорупционния център 

2/   Над 20 журналистически разследвания бяха  провокирани от сигнали , 

получени в приемната на антикорупционния център. Например – 

предизвиканото по информация на Антикорупционния център вътрешно 

разследване в една голяма чуждестранна банка представена с офис в Шумен 

и помощта осигурена от журналистическият екип на центъра на 

следствените органи. В допълнение може да се посочи и разследването 

съвместно с Регионална дирекция “ Митници “ в Шумен и Държавния 

финансов котрол.  

3/  Над 4 вида публикации и почти 32 000 броя отпечатани материали / в т.ч. 

дипляни, брошури и “ етичен кодекс на гражданина “/. Тези материали 

съдържат полезна информация срещу корупцията , свързана с реализацията 

на настоящия проект. Печатните материали бяха разпространени сред над 20 

000 рецепиенти в целевия регион, както и сред персонала на местните 

администрации. 

4/ Чрез проведените 3 семинара ,1 обучение в антикорупционни практики и 

създаденият “ етичен кодекс на гражданина” се повиши правната култура и 

знанието на над 100 души административен персонал в местните 

администрации и публичните институции за съществуващите законови 

разпоредби и тяхното приложение в борбата с  корупцията . 

5/ Бяха установени устойчиви партньорства в превенция на корупцията на 

местно ниво: 

- Съвет на Европа / по-специално с екипа който работи по програмата за 

превенеция на корупцията “ Октопод “ / 

- Националното сдружение на общините в Република България/ 

включително представителите на общинската и областната 

администрации в Шумен / 

- Бизнес сдружения и граждански структури в целевия регион  

            6/ Повиши се капацитета на водещата организация по проекта и на други 

съществуващи граждански организации , както и на обществеността като цяло в 
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целевия регион.Това се случи благодарение на създадените доброволчески групи за 

участие в разпространението на отпечатаните в рамките на проекта 

информационни материали. По този начин над 30 000 ползватели в целевия регион 

бяха информирани за техните права и задължения в борбата с корупцията. 

Създаденият Обществен съвет за борба с корупцията към Антикорупционния 

център в Шумен и неговата работа в рамките на проекта биха могли да се посочат 

като добър пример за нарастналия капацитет на членовете на водещата 

организация по проекта. 

            7/ Създаденият уеб сайт и неговите над 20 000 ползватели / по-специално 

млади хора/ пример за популярност и устойчивост на проекта. 

 

            II Утвърждаване на организацията като обществен коректив и изразител на 

общественото мнение в хода на кампании за повишаване на избирателната 

активност; 

В рамките на тази дейност СНЦ “ Демократично Сдружение Искам да Знам” 

инициира организирането и провеждането на концерт за повишаване на 

избирателната активност по време на “Парламентарни избори 2005”. 
 

С помощта на съмишленици СНЦ “Демократично Сдружение Искам да знам” 

организира концерт за повишаване на избирателната активност. Целта бе да се 

привлече вниманието на младите хора в Шумен и най-вече на тези чието скептично 

отношение към бъдещето на страната пречи да упражнят правото си на глас. Тази 

идея бе реализирана със съдействието на местните медии и основно с медийното 

партньорство на Форте радио и Телевизия Шумен. Проявата получи широк 

обществен отзвук , както сред гражданите , така и сред представителите на 

политическите партии в града. Това от своя страна спомогна за повишаването на 

авторитета и утвърждаването на неправителствената организация като основен 

коректив в обществените отношения. 
 

 

Председател на СНЦ “ Демократично Сдружение Искам да Знам”:  

Галина Стоянова Минчева  
 


