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ЦЕНТЪР НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗГРАД 
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Носител на Наградата Златен ключ 2007 за достъп до информация 

НАЦИОНАЛНА НПО МРЕЖА ЗА ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА СЪДА 
 
До Д-р Валентин Василев 
Областен управител 
Област Разград 

 
Уважаеми г-н Василев, 
В рамките на проект „Правосъдие близо до хората” извършваме проучване 

дейностите на съдебните институции в Разград. 

При проучване проблема със сградния фонд, възникна въпросът с настаняването на 
Административен съд – Разград в сградата на бул. „Бели Лом” 33.  

Съгласно АПК1 Министерският съвет и областните управители трябва да осигурят 
помещения за работа на новите съдебни институции. 

Обръщам се с молба да ни отговорите: Съществуват ли в Областна 
администрация – Разград документи, подписани  от бившия областен управител 
Наско Анастасов, които да удостоверят основателно ли е настаняването на 
съдебната институция в сградата на бул. „Бели Лом” 33? 

Центърът на НПО в Разград разработва и прилага пилотни програми в подкрепа на 
съдебната реформа от 2004г. До момента са осъществени шест проекта за гражданско 
наблюдение на съда и подкрепа на съдебната система в България.  

В момента Центърът на НПО в Разград реализира проект „Правосъдие близо до 
хората”, подкрепян от Висшия съдебен съвет и Фондация „Америка за България”. 
Главната цел на проекта е утвърждаване върховенството на закона и подкрепа за 
съдебната реформа на местно ниво чрез повишаване на обществената информираност и 
засилване на общественото доверие в съда. 
 
 
3 август 2010г. 
Град Разград 

С уважение    
Георги Милков 
Председател 

                                                 
1 АПК, Преходни и заключителни разпоредби: (5) Министерският съвет и областните управители 
осигуряват помещения за дейността на административните съдилища. 


