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Център на НПО 
в Разград 

 

Проект „ПРАВОСЪДИЕ БЛИЗО ДО ХОРАТА: втора фаза” 
 

 

ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ 

    

 

    

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА 

Центърът на НПО в Разград организира първи двудневен тренинг по проект 

„Правосъдие близо до хората: втора фаза”. Тренингът ще се проведе на 12 и 13 януари 

2012 (четвъртък, петък) в град Благоевград, хотел „Езерец”. Обучението се организира 

с любезното съдействие на Окръжен съд – Благоевград. 

Целта на тренинга е повишаване на уменията за качествено и ефективно 

гражданско наблюдение, запознаване със Системата за гражданско наблюдение на съда, 

подобряване на партньорството между съда и гражданския сектор.  

В обучението ще участват представители на местни неправителствени 

организации,  Окръжен съд в градовете Кюстендил и Благоевград, както и Районен съд 

в градовете Перник, Дупница, Разлог и Петрич.  

През първия ден сесиите ще бъдат общи за председателите на съдилища и 

координаторите на екипи. През втория ден е планирано работно посещение на Окръжен 

съд – Благоевград за обучение на координаторите на местните екипи и екипа на 

проекта. Магистратите от различните съдилища в пет града ще посетят Съдебната 

палата в Благоевград, за да обменят опит с колегите си от Окръжен съд. 

Ще бъдат дискутирани темите: 

 Представяне на участниците, създаване на работна обстановка 

 Представяне на проект “Правосъдие близо до хората: втора фаза”.  

 Концепция за гражданско наблюдение на съда - същност и методика на 

гражданското наблюдение, инструментариум – подбор на съдебни дела, 

карти за наблюдение, доклади (месечен доклад на наблюдателя, общ месечен 

доклад на координатора на екипа, аналитичен доклад, графично представяне 

на статистика), обект на наблюдение, отговорности на участниците в 

системата.  

 Гражданското наблюдение през погледа на съдията.  

 Добри практики на Центъра на НПО в гражданското наблюдение на съда, 

2004-2011 година 

 Дискусия по темите: 

o Етично поведение и конфликт на интереси – Закон за предотвратяване и 

установяване на конфилкт на интереси и Кодекс за етично поведение на 

българските магистрати.  
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o Отчетност, публичност и прозрачност – интернет-страници; 

визуализация; електронни услуги-електронно правосъдие; съдебни такси 

(договори, начин на плащане, комисиионни, посредници); 

o Случайно разпределение на постъпилите съдебни дела и публикуване на 

съдебните актове на електронните страници на съдилищата; 

o Младежко правосъдие/Правосъдие за деца – Закон за закрила на детето, 

Семен кодекс, Закон за защита от домашно насилие, Закон за борба 

против протиообществените прояви на малолетни и непълнолетни, 

УБДХ.  

 Предложение за сключване на споразумение за партньорство; 

 Профил на Гражданската консултативна група;  

 Доклад от гражданското наблюдение - как се редактира и консултира, 

структура; 

 Работно посещение на Окръжен съд – Благоевград; 

 Запознаване с Инструкция за управление на проекта  

 Структура на екипите, функции и задължения на страните по проекта; 

 Представяне на четирите карти за наблюдение - инструкции за попълване и 

събиране на информация; 

 Нормативна уредба – извадки от законите, пряко свързани с попълването на 

картите за наблюдение;  

 Работа с канцелариите – проучване и обработване на информацията и 

взаимодействие със съдебния персонал, четене на папките с делата; 

Очаквани резултати от провеждането на тренинга:  

 Местните партньори и председатели на съдилищата са запознати с проекта; 

 Местните партньори  са обучени как да организират гражданско наблюдение 

в съда. Запознати са с нормативната уредба, чието спазване ще бъде 

наблюдавано; 

 Председателите на съдилищата са запознати с целите на гражданско 

наблюдение и ползата за съда; 

 Председателите на съдилищата осигуряват улеснен достъп на гражданските 

наблюдатели до наблюдение на съдебни дела. 

Проектът „Правосъдие близо до хората: втора фаза” е продължение на 

осъществения през 2010-2011г. проект „Правосъдие близо до хората”, реализиран в 

Северна България. В резултат Центърът на НПО в Разград издаде Доклад за напредъка 

на съда в Северна България. Документът беше представен на Национална конференция 

в град София, проведена на 28.06.2011г. под егидата на Министъра на правосъдието, 

Маргарита Попова. 

Настоящия проект има за цел да подобри отчетността, прозрачността и етиката в 

съдебната система в България чрез механизъм за гражданско наблюдение на съда на 

национално ниво.  

Обект на гражданско наблюдение са: 24 съдилища на районно и окръжно ниво в 

Южна България, разделени в четири групи по 6 (4 районни и 2 окръжни). 
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I. Група – Окръжен съд – Благоевград, Окръжен съд – Кюстендил, Районен съд 

- Перник, Районен съд – Петрич, Районен съд – Разлог, Районен съд – Дупница; 

II. Група – Окръжен съд – Пловдив, Окръжен съд – Пазарджик, Районен съд – 

Асеновград; Районен съд – Карлово;  Районен съд – Пещера, Районен съд – 

Велинград;  

III. Група – Окръжен съд – Стара Загора, Окръжен съд – Хасково; Районен съд 

– Кърджали, Районен съд – Раднево; Районен съд – Свиленград, Районен съд – 

Димитровград; 

IV. Група – Окръжен съд – Ямбол, Окръжен съд – Сливен, Районен съд – Бургас, 

Районен съд – Поморие, Районен съд – Несебър, Районен съд – Царево; 

Ще се наблюдават ключови области от съдебната дейност от значение за 

съдебната реформа на местно ниво в различни съдилища в Южна България на районно 

и окръжно ниво. 

1. Етично поведение и конфликт на интереси – Закон за предотвратяване и 

установяване конфликт на интереси и Кодекс за етичното поведение на 

българските магистрати.  

2. Отчетност, публичност и прозрачност – интернет-страници; визуализация; 

електронни услуги-електронно правосъдие; съдебни такси (договори, начин 

на плащане, комисиионни, посредници); 

3. Случайното разпределение на постъпилите съдебни дела и публикуване на 

съдебните актове на електронните страници на съдилищата; 

4. Правосъдие за деца  – Закон за закрила на детето, Семен кодекс, Закон за 

защита от домашното насилие, Закон за борба с противообществените прояви 

на малолетни и непълнолетни, УБДХ.  

 

 

 

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. 

 

 


