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Центърът на НПО в Разград стана част от Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет.
Общо 18 професионални и неправителствени организации пожелаха да бъдат включени в новосъздадения
консултативен орган, членовете на ВСС одобриха 15 от тях на последното си заседание.

В окончателния състав на съвета влизат сдружение “Програма за развитие на съдебната система”,
Национално сдружение на съдебните служители, Асоциация на прокурорите в България, Съюз на съдиите
в България, Камара на следователите в България, Българска съдийска асоциация, Институт за модерна
политика, Фондация „Институт Отворено общество – София”, Български хелзинкски комитет, Български
институт за правни инициативи, Фондация „Български адвокати за правата на човека”, Сдружение
„Институт за развитие на публичната среда”, Асоциация „Форум” и Съюз на юристите в България.
Официално Гражданският съвет ще бъде конституиран на 14 януари 2013 г., за когато е насрочено
първото му заседание. Идеята е членовете му да се събират на всяко тримесечие, могат да бъдат свиквани
и извънредно. Те ще съдействат на ВСС при планиране и осъществяване на политики, свързани с
функциите му, ще анализират и оценяват ефекта от тях. Предвижда се още новият орган да подпомага

експертно ВСС при разработване на програми и проекти в приоритетните насоки, както и да изготвя становища по
текущата му дейност, касаеща общественозначими въпроси. Сред функциите на Гражданския съвет е и да сезира ВСС
при възникнали обществени казуси, да изготвя становища при обсъждане на промени в законодателството, които
засягат съдебната власт.
Центърът на НПО в Разград е сред най-дейните организации, работещи в областта на
съдебната система. Екипът на председателя й Георги Милков разработва и прилага пилотни програми в подкрепа на
съдебната реформа от 2004 година насам. През 2007 година той създаде Национална НПО мрежа за гражданско
наблюдение на съда в България, в която участват над 55 неправителствени организации.
Центърът не спира да задава въпроси и по най-актуалните теми. Наскоро попита кандидатите за главен прокурор Сотир
Цацаров, Галина Тонева и Борислав Сарафов за отношението им към членствата в масонски ложи, ловни дружинки,
както и за дарения и кредити, семейственост в правосъдието, алкохол в работно време и „бутикови“ прокуратури.
Всичко това обяснява присъствието в съвета на Център на НПО, който е единствената организация със седалище в
провинцията.
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