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ГОДИШЕН ПРОГРАМЕН ОТЧЕТ  

2006г. 

 

През 2006 г. работата на екипа на СНЦ “ Демократично Сдружение Искам да Знам” 

гр. Шумен бе съсредоточена в две основни посоки: 

 I Устойчивост на постигнатите през 2005 резултати при реализирането на 

проекта “Изграждане на антикорупционен център на територията на област 

Шумен;  

 IIРазвитие на капацитета и ресурсите на организацията в следните нови 

аспекти: 

1/ Граждански мониторинг на съдебната система 

2/ Разработване на стратегически програми и планове в помощ на местната 

власт при реализирането на нейната политика на пазара на труда; 

III Утвърждаване на Сдружението като силна гражданска организация за 

мониторинг на местната власт в сферата на екологията и устойчивото усвояване на 

еврофондовете. 

 

НАШИТЕ УСПЕХИ : 

 

 I Устойчивост на постигнатите през 2006 резултати при реализирането 

на проекта “Изграждане на антикорупционен център на територията на 

област Шумен 

        

1/ Първата посока , която е своеобразно продължение на основната ни дейност бе 

зададена от местната общност, за която изграденият през 2005 година по проект на 

Програма ФАР Център за борба с корупцията продължи да бъде институцията, 

която съдейства при разрешаване на случаи със съмнения за наличие на 

корупционни практики. През 2006 година, Антикорупционният център се радваше 

на широка популярност сред младите хора и подрастващите в община Шумен. 

Проведени бяха посещения на представители на Антикорупционния център с 

гимназиалните класове на елитните шуменски училища. Срещите с младите хора 

бяха инициирани от самите тях и показаха тяхната заинтересованост по 

проблемите на корупцията и превенцията на това обществено явление с ативното 

участие на младите хора. Изключително интересни и ползотворни бяха срещите в 

училища, където се изучава като свободно избираем предмет “ Антикорупция”. 
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В една от тези срещи се роди идеята за проект насочен към създаването на местен 

капацитет за активен граждански мониторинг на местната власт и публичните 

институции с активното участие на младите хора от училищата на град Шумен. 

Проектът бе подготвен с активното участие на ученици от Професионалната 

гимназия по механотехника, електроника и транспорт “ Христо Ботев” в град 

Шумен. В края на 2006 година той бе одобрен и финансиран от Централното звео 

за финансиране и договаряне към Министерство на финансите в рамките на 

програма ФАР “ Развитие на гражданското общество 2004”. 

IIРазвитие на капацитета и ресурсите на организацията в следните нови 

аспекти: 

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. Участието на СНЦ “ Демократично Сдружение Искам да 

Знам” в проекта подпомогна и утвърждаването на неправителствената организация 

като авторитетна гражданска институция за мониторинг в общественият живот. 

Сдружението се ползваше с респект най-вече сред съдиите, съдебните служители и 

сътрудници.Сдружението подпомогна Районен съд – Шумен в процеса на неговата 

реформация съобразно новите европейски изисквания за по-ефективно, бързо и 

качествено правораздаване. В резултат от ежемесечните доклади и анализите на 

активното гражданско наблюдение бе подобрена значително вътрешната 

организация на работа в съда, а така също и обслужването на гражданите, и обема 

на завършилите със съдебно решение граждански и наказателни дела. 
   
2/ Разработване на стратегически програми и планове в помощ на местната 

власт и нейната политика на пазара на труда – Дейността на СНЦ “ 

Демократично Сдружение Искам да Знам”в тази посока бе стимулирана от 

участието на неправителствената организация като партньор по проект на СНЦ “ 

Промяна” гр. Шумен , в рамките на програма “ Активни услуги на пазара на труда” 

и основно в модула “ Планиране на местното икономическо развитие”. 

Партньорската подкрепа на СНЦ “ Демократично Сдружение Искам да Знам” бе 

предоставена в подготовката и представянето в Общински съвет – Шумен на 

Стратегия и Мерки за стимулиране на заетостта в Община Шумен. Документът, 
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който бе разработен с техническият капацитет на Сдружението и съгласуван с най-

широките обществени кръгове в целевия регион, бе одобрен единодушно от 

съветниците в Общински съвет – Шумен. 

По този начин за първи път неправителствена организация успява да разработи и 

наложи проект за активни мерки в местната социална политика, които да имат 

своето поизитивно и трайно въздействие върху пазара на труда в община Шумен. В 

този смисъл приноса на СНЦ “ Демократично Сдружение Искам да Знам” в 

общественият живот на местно ниво през 2006 година бе изключително голям. 

 

III Утвърждаване на Сдружението като силна гражданска организация за 

мониторинг на местната власт в сферата на екологията и устойчивото 

усвояване на еврофондовете - Дейността на СНЦ “Демократично Сдружение 

Искам да Знам” в тази посока стартира през лятото на 2006 година, когато 

неправителствената организация бе поканена като регионален координатор и 

представител на Област Шумен в националната Блулинк мрежа и изпълнението на 

нейният проект - посветен на устойчивото усвояване на еврофондовете. Идеята на 

проекта и на участието на местни неправителствени организации в него като 

регионални координатори бе, да се осигурят активни граждански механизми за 

контрол по устойчивостта на създаваните и управлявани проекти на общините за 

усвояване на средства от еврофондовете най-вече в сферата на екологията.  

Представители на неправителствената организация се включиха в международна 

програма за обучение на неправителствени организации в разработването и 

управляването на устойчиви европейски проекти. Организацията участва и в 

разработването на устойчив проект за местно развитие / по Грийн Адженда/ в 

Североизточен планов регион, който тепърва ще търси финансиране. 

 

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  
 


