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ДОКЛАДИ С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА СЪДА В 
ОСЕМ ГРАДА СА ПУБЛИКУВАНИ В ИНТЕРНЕТ 
 

 С удоволствие Ви информираме, че първите два доклада с резултатите от 
гражданско наблюдение на съда в осем града са вече достъпни и могат да бъдат 
прочетени в интернет. 

Докладите са издадени в рамките на проект “Правосъдие близо до хората”, който е 
финансиран от фондация „Америка за България.” 

Докладите са достъпни на: 

• www.ngo-rz.org – рубрика Бюлетин - Брошури 

• www.watch.ngo-rz.org - рубрика Дейности 

Докладите съдържат резултатите от гражданско наблюдение на съда, осъществено от 
екип на Националната НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда.  

Целта на докладите е да покаже как гражданите възприемат процесите в съдебната 
институция. Ние не поставяме оценка на районните съдилища как водят делата или дали са 
справедливи съдебните решения.  

Дейността на съдилищата е проследена от представители на неправителствения 
сектор, които са предварително обучени за прилагане на методика за гражданско 
наблюдение на съда, утвърдена в международната практика.  

 Мониторингът е фокусиран върху съдебни процеси, водени по Семейния кодекс, 
Закона за защита от домашно насилие, Закона за закрила на детето, както и върху 
наказателни дела за престъпления от общ и частен характер. 

В докладите са направени препоръки към приложението на седемте наблюдавани 
закони, към съдебните заседатели, адвокатските колегии, административните ръководители 
на съдилищата, Висшия съдебен съвет и Министерство на правосъдието.  

Вашите коментари, мнения и препоръки изпращайте на: ngo@ngo-rz.org.  

 
С подкрепата на Фондация „Америка за България  

 
”Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен 

сектор в полза на свободна и демократична България.  Основана през 2008 година, 
Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от 
Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. 
Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават 

отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България. 
 


