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РЕГИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗИРА ЦЕНТЪРЪТ НА НПО В РАЗГРАД СЪВМЕСТНО С 
ИНИЦИАТИВА ЗА УКРЕПВАНЕ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА  

 
 
 
 

На 20 юли 2007г. Центърът на НПО в Разград е домакин на Регионално изложение “Съдът и обществото 
заедно”. В конферентната зала на хотел «Централ» ще бъдат споделени добри практики и осъществени 
проекти в сътрудничество със съда в шест града в Североизточна България.  

Американската агенция за международно развитие организира регионални изложения в различни краища 
на България, за да засили ефекта от реализираните проекти по програма Инициатива за укрепване на 
съдебната система, повече хора да научат за реформата в съдебната система и публично-частното 
парньорство на гражданските организации със съда.  

Специален гост на изложението ще бъде съдия Кенет Стюарт – директор на Иинциатива за 
укрепване на съдебната система на Американската Агенция за международно развитие.     

На  Регионалното изложение Центърът на НПО в Разград ще представи проект „Пълна прозрачност, 
публичност и безпристрастност при изпълнението на законите от съда” и резултатите от Доклада от 
гражданското наблюдение за напредъка на съда в градовете Разград, Велико Търново, Силистра, 
Търговище и Шумен. Местните партньори и представителите на съда ще споделят своите впечатления от 
сътрудничеството със съда, въздействието на гражданския мониторинг и обществените нагласи към 
подобен вид обществено наблюдение. Ще бъдат представени два проекта от Варна - “Съдът – нека 
поговорим на разбираем език” на клуб “Отворено общество” и проект “Съдът по телевизията” на “Правна 
инициатива за обучение и развитие”.  

По време на изложението ще бъдат обменени мнения, позиции по напредъка на съдебната реформа в 
градовете в Североизточна България и готовността на съдебните институции за сътрудничество с 
гражданското общество.  

В събитието ще участват председатели на съдилища, партньори по реализираните проекти, 
административни секретари, съдебни администратори, съдии, съдебни заседатели, адвокати, 
представители на публични институции, членове на Гражданската консултативна група, граждански 
наблюдатели, журналисти. 
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