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ЦЕНТЪР НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗГРАД 
           

Non-Governmental Organizations Center Razgrad 
 

Носител на Наградата Златен ключ 2007 за достъп до информация 

 
НАЦИОНАЛНА НПО МРЕЖА ЗА ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА СЪДА 

 
  

 

Скъпи приятели, 

С удоволствие Ви информираме, че от месец февруари 2010г. стартира 
проект “Правосъдие близо до хората”. Проектът се осъществява от Националната 
НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда чрез Центъра на НПО в Разград. 

 Националната НПО мрежа избра 20 града за наблюдение в съответствие с 
досегашния опит. Висшият съдебен съвет консултира избора на 20 съдилища в 
Северна България1, разделени в 5 групи по 4 града, със срок за наблюдение по три 
месеца всеки. Проектът ще се реализира в цяла Северна България, за да се постигне 
равномерно въздействие при промяна нагласите на обществеността и установените 
практики.  

Ние ще наблюдаваме положителните промени в системата и ще ги отбелязваме 
винаги в докладите, за да окуражим позитивните практики и насърчим магистратите 
към усъвършенстване. 

 Основно ще се наблюдава прилагането на новоприети и изменени закони и 
достъпа на уязвими групи до правосъдие. Според местната специфика ще се 
наблюдават и конфликти на интереси в съдебната система, проблеми с етичното 
поведение на магистрати и нерегламентирани контакти с компрометирани лица. 

 За реализирането на проекта са необходими местни организатори, които да 
организират работата по проекта – наблюдение и други дейности. Местният 
организатор ще изготвя доклади, работни програми, графици, отчети и други 
документи за съответния отчетен период и ги представя на координатора на проекта. 
Докладва на координатора на проекта и в ежедневната си дейност контактува с него. 
Необходима е готовност и желание да работи допълнително при необходимост, в екип, 
с хора от различни култури, религии, възраст, пол и политическа ориентация.  

Оперативната комуникация и кореспонденция се осъществява по електронен път 
чрез електронна поща и скайп, при необходимост по телефон и лично.  С всеки 
местен организатор ще бъде сключен граждански договор - ще бъде приложен списък с 
основните срокове, задължения и срокове за спазване.  

Важно задължение на местните организатори е да организират 1 
информационна среща, 1 брифинг-среща и 1 пресконференция за популяризиране 
на проекта. По време на проекта ще бъдат организирани 15 информационни срещи, 20 

                                                 
1 За да се постигне по-голяма представителност и да се увеличи въздействието, на гражданското 
наблюдение ще бъдат подложени съдилищата от 13-те областни града и 7 общински центъра. 
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пресконференции и 20 вътрешни брифинг- срещи във всички градове-обект на 
гражданско наблюдение.  

 Системата за гражданско наблюдение на съда ще бъде прилагана в 20 
различни града на Северна България. Ние продължаваме да използваме 
проверения и успешен модел за гражданско наблюдение на съда с помощта на 
местни експерти и граждански наблюдатели.  
 За качественото наблюдение е необходимо да бъдат изградени местни 
консултативни групи от 2 члена всяка. Местните експерти ще участват в 
ежемесечните заседания на екипа по проекта и гражданските наблюдатели. От тях се 
очаква да подпомогнат процеса на анализиране на събраните в картите за наблюдение 
данни и оформянето им в три едномесечни и един тримесечен доклад. Докладът 
обобщава впечатлението на гражданските наблюдатели и формулира препоръки за 
оптимизиране на дейността на съдебните институции в градовете. Местните експерти 
ще участват в обучение заедно с гражданските наблюдатели. Те трябва добре да 
познават критериите за гражданско наблюдение, подробно изписани в съответните 
карти. 

 Наблюдението във всеки един от 20 съдилища ще се извършва от граждански 
наблюдатели. Във всеки град ще има по двама доброволци – граждански наблюдатели.  
Основна функция на гражданският наблюдател е да присъства на заседания по съдебни 
дела в Окръжен съд и Районен съд и осъществява гражданско наблюдение и контрол 
върху дейността на съда чрез наблюдение на дела, в които поне една от страните е 
представител на уязвима група. Критериите за наблюдение дейността на съда са 
заложени в отделни карти за наблюдение. Гражданският наблюдател трябва да попълва 
своите впечатления след всяко заседание, на което присъства.  

Всеки месец гражданските наблюдатели ще изготвят доклад по определена 
структура, която е улеснена максимално да извлече информацията и впечатленията от 
наблюденията и попълнените статистически карти. В края на всеки месец 
наблюдателите ще участват в работна среща, на която да бъдат обсъдени възникнали 
трудности, да бъдат запознати с графика за наблюдение за следващия месец. 

 Месечните доклади от наблюдението ще бъдат представяни на интернет-
страницата по проекта, където информацията ще бъде актуализирана периодично. 

 Комуникацията и обмена на информация относно наблюдаваните дела ще се 
извършва чрез месечен доклад, който ще се изпраща по електронна поща на 
координатора на проекта. Всички въпроси, възникнали в процеса на работа, могат да 
бъдат задавани на координатора на проекта.  

 Политиката за връзки с обществеността се ръководи от Центъра на НПО в 
Разград. Всички действия относно популяризиране на проекта се съгласуват 
предварително с Центъра на НПО в Разград. 

Финансирането ще се осъществява по банков път само чрез местни 
работещи НПО, които имат офис и необходимата офис техника за комуникация. 
Договори за изпълнение на дейностите ще бъдат сключени с местни неправителствени 
организации, членове на Националната НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда.  

В края на проекта ще бъде отпечатан финален бюлетин „Граждански 
наблюдател 6”. В него ще бъдат публикувани резултатите от наблюдението над 
съдебната институция и препоръки на експертите за подобряване на работата. Докладът 
ще бъде представен на заключителна конференция в края на проекта. 
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През следващата седмица, около 18-19.02.2010г., ще организираме 
пресконференция за представяне на проекта.  

Ние разчитаме на Вашето активно участие и подкрепа за успешното 
осъществяването на проекта. 
 
 
 
9 февруари 2010г.      Сърдечни поздрави:  
Град Разград         Георги Милков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 


