
 
Започва граждански мониторинг в Районен съд - Добрич 
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В Районен съд - Добрич, ще бъде осъществен мониторинг 
на прилагането на новоприети и изменени закони и 
достъпа на уязвими групи до правосъдие. Ще се 
наблюдават също конфликт на интереси в съдебната система, 
проблеми с етичното поведение на магистрати и 
нерегламентирани контакти с компрометирани лица. 
Мониторингът ще бъде извършен в рамките на проект  
”Правосъдие близо до хората”, който се реализира от 
Националната НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда 
чрез Центъра на НПО в Разград. Проектът се осъществява с 
подкрепата на Висшия съдебен съвет, който ще получи 
независими и обективни доклади за текущото състояние и 
напредъка за подобряване на ефективността и цялостната работа на съдебната власт в посока на 
прозрачност и отчетност.  
 
Проектът „Правосъдие близо до хората” стартирал през февруари, а през март ще започне 
тримесечно наблюдение на работата на магистратите от Районен съд – Добрич. Системата на 
гражданско наблюдение ще се прилага в 20 съдилища в различни градове на Северна България. 
Доброволци ще присъстват на съдебни заседания и ще осъществяват гражданско наблюдение и 
контрол върху дейността на съда чрез мониторинг на дела, в които поне една от страните е 
представител на уязвима група. Всеки месец гражданските наблюдатели ще изготвят доклад и ще 
участват в работна среща за обсъждане на възникнали трудности. В края на проекта е предвидено 
резултатите от проучването на работата на съдебните институции и препоръки за нейното 
подобряване да бъдат публикувани в бюлетин „Граждански наблюдател 6” . Докладът с резултатите 
от реализацията на проекта трябва да бъде представен на заключителна конференция през лятото 
на 2011 г.  
 
 
 

 
Започна „Правосъдието близо до хората” 

 
НАЦИОНАЛНАТА НПО МРЕЖА ЗА ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА ЗАПОЧНА ТРИМЕСЕЧНО 

ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА РАЙОННИЯ СЪД В ДОБРИЧ. 
 

То се реализира по проект „Правосъдието близо до хората”. 
Наблюдението ще продължи 18 месеца и ще обхване 20 съдилища в 20 града от северна България.  
Това е второто гражданско наблюдение, което се извършва на Районния съд в Добрич. Предишното е 
било преди три години и е обхващало пет съдилища в страната. 
Предстои петчленен екип, който включва юрист, социален работник, журналист, педагог, социолог, 
ще оценява работата на магистратите и достъпа на гражданите до правосъдие в Добрич. Двама 
граждански наблюдатели ще проследят в продължение на три месеца общо 30 дела.  
Акцент в наблюдението е наличието на конфликт на интереси при магистратите, както и  спазването 
на кодекса за етично поведение на българските магистрати. 
Акцент е също и достъпът до правосъдие на уязвими групи от  населението като жертви на домашно 
насилие, лица с увреждания, социално слаби, представители на малцинствата, малолетни и 
непълнолетни.  
Един от проблемите, който все още не е решен, е свързан с избора на съдебни заседатели. Тази част 
от съдебната система трябва да се реформира. Сега заседателите се избират от общинските съвети 
по предложение на политическите партии. Обикновено те са пенсионираните родители на общински 
съветници или техни близки, заяви пред медиите ръководителят на проекта Георги Милков.  
 
 
 



 
Правосъдие близо до хората 
 
Неправителствени организации ще наблюдават Районен съд – Добрич по проект „Правосъдие близо 
до хората“. Реализира се с подкрепата на Висшия съдебен съвет и финансиране от фондация 
„Америка за България”. Ще се наблюдават за срок по три месеца 20 съдилища в 20 града в Северна 
България. Проектът се очаква да приключи на 31 юли 2011 година. 
Целта е да се утвърди върховенството на закона и подкрепа за съдебната реформа на местно ниво 
чрез повишаване на обществената информираност и да се засили общественото доверие в съда. Ще 
се наблюдава прилагането на новоприети закони и достъпа на уязвими групи до правосъдие, 
Кодекса за етичното поведение на българските магистрати, конфликти на интереси при 
магистратите. 
Според изследване трябва да се реформира проблема с избора на съдебни заседатели. Повечето от 
тях са в пенсионна възраст и се избират от политическите сили и се одобряват от общинските 
съвети. Обикновено те са родители на общински съветници или техни близки. 
Резултатите от наблюдението и препоръките на експертите за подобряване работата на съдебната 
институция ще бъдат публикувани в бюлетин „Граждански наблюдател 6″ в края на проекта.  
 
 

 
 
Неправителствени организации наблюдават Районен съд - Добрич 
Нов проект на Националната НПО мрежа за гражданско наблюдение на съдебната система 
„Правосъдие близо до хората" бе представен в Районен съд - Добрич. Неговата цел 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. 
Проектът е с продължителност 18 месеца и се реализира с подкрепата на Висшия съдебен съвет. 
В рамките на проекта  ще бъдат наблюдавани за срок по три месеца 20 съдилища в 20 града в 
Северна България, между които и Добрич. Обект на мониторинг ще бъде прилагането на 
новоприети и изменени закони и достъпа на уязвими групи до правосъдие. Ще се наблюдават и 
конфликти на интереси в съдебната система, проблеми с етичното поведение на магистрати и 
нерегламентирани контакти с компрометирани лица. Наблюдението ще се осъществява с помощта на 
местни експерти и граждански наблюдатели. 
В края на проекта ще бъде отпечатан бюлетин „Граждански наблюдател 6", в който ще бъдат 
публикувани резултатите от наблюдението и препоръките  на експертите за подобряване работата 
на съдебната институция. 
Чуйте в звуковия файл оценката за напредъка  на Районен съд-Добрич по отношение на 
обществената информираност, споделена от Георги Милков - ръководител на проекта и 
председател на Центъра на НПО в Разград. 
 

 
 

Интернет портал на гр. Добрич- Idobrich.com  
 

Магистрати под наблюдение 
[Дата: 2010-05-28 - 15:06:00] 

 
Проектът "Правосъдие близо до хората" ще наблюдава дейността на магистратите в 20 български 
града, съобщи в Добрич Георги Милков. Инициативата се финансира от фондация "Америка за 
България" и ще приключи на 31 юли 2011 година. Започна проучването на декларациите за 
конфликт на интереси, съобщи Милков. То обхваща и евентуалните контакти с компрометирани 
лица. Принципът за почтеност и благоприличие е заложен в Кодекса за етичното поведение на 
българските магистрати. Затова наблюдателите посочват, че ако ВСС си свърши добре работата, 
спокойно може да освободи уличените в Приморско: "да се отдадат на заслужен отдих, да се 
приберат в Приморско и да си почиват на морето". Георги Милков добавя необходимостта от 
реформа при съдебните заседатели. Според изследване, сега повечето от тях са в пенсионна 



възраст, избират се от политическите сили и се одобряват от общинските съвети. По думите на 
анализатора, в много случаи това са родители на съветници, техни близки, и не осъществяват 
обществената функция, за която са избрани. Уязвимите групи, чиито достъп до правосъдие ще се 
наблюдава, са жертвите на психическо и физическо насилие и децата. За двете групи има специални 
закони. Към тях се прибавят социално слабите и етносите. Ще се следи приложението на 
сравнително новите закони - за закрила на детето, за защита от домашното насилие, Кодекса за 
етичното поведение на българските магистрати. ВСС наблюдава сроковете, не качеството на 
правораздаването. Започва съпоставка на брой дела, съдии и бюджет в различните градове. 
Районният съд в Трън гледа 80 дела годишно с трима съдии на щат. В София се падат по 81 дела 
месечно на един съдия. Анализаторите подчертават не само факта, че тези хора са с еднакво 
възнаграждение, но и ограничената възможност за качествено правораздаване когато си притиснат 
от много казуси и малко време. В градчетата имали възможност да напишат и 15 страници мотиви по 
решението към един бракоразводен процес.  

Източник: Радио "Добруджа" 
 
 

 
 

ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА РАЙОННИЯ СЪД В ДОБРИЧ 
    

Тримесечно гражданско наблюдение на Районния съд в Добрич започва Националната НПО мрежа за 
гражданско наблюдение на съдебната система. 

 
 
То се реализира по проект „Правосъдието близо до хората”, съобщи в Добрич ръководителят му 
Георги Милков. Той представи проекта на пресконференция, на която присъстваха и представители 
на Общински съвет – Добрич, община Добрич, Окръжен съд, Районна прокуратура, Районен съд, 
Първо РПУ, адвокати. Съдия Стела Тонева от Районен съд – Добрич, представи основните параметри 
от отчета на съда за 2009 г. 
 
Наблюдението по проекта „Правосъдието близо до хората” обхваща 20 съдилища в 20 града от 
северна България. Двама граждански наблюдатели ще проследят в продължение на три месеца общо 
30 дела. В момента членове на Националната НПО мрежа осъществяват гражданско наблюдение на 
съда в осем града: Варна, Разград, Шумен, Силистра, Търговище, Русе, Добрич, Попово. 
Основно се наблюдава прилагането на новоприети и изменени закони и достъпа на уязвими групи до 
правосъдие. Според местната специфика се наблюдават и конфликти на интереси в съдебната 
система, проблеми с етичното поведение на магистрати и нерегламентирани контакти с 
компрометирани лица. 
 
Акцент е достъпът до правосъдие на уязвими групи от  населението като жертви на домашно 
насилие, лица с увреждания, социално слаби, представители на малцинствата, малолетни и 
непълнолетни. 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. 
 
В Североизточна България ще се обърне специално внимание на настъпилите положителни промени 
през последните три години, след което не е имало гражданско наблюдение на съдебни дела.    
Това е второто гражданско наблюдение, което се извършва на Районния съд в Добрич. Предишното е 
било преди три години и е обхващало пет съдилища в страната.  
 
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 през лятото 
на 2011г. 
 
 
 
 
 
 
 
 



/Добрич 
 

Нов проект на Националната НПО мрежа за гражданско 
наблюдение на съдебната система „Правосъдие близо до 
хората" бе представен в Районен съд - Добрич. Неговата 
цел 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. 
Проектът е с продължителност 18 месеца и се реализира с 
подкрепата на Висшия съдебен съвет. 
В рамките на проекта  ще бъдат наблюдавани за срок по три 
месеца 20 съдилища в 20 града в Северна България, между 
които и Добрич. Обект на мониторинг ще бъде прилагането 
на новоприети и изменени закони и достъпа на уязвими групи 

до правосъдие. Ще се наблюдават и конфликти на интереси в съдебната система, проблеми с 
етичното поведение на магистрати и нерегламентирани контакти с компрометирани лица. 
Наблюдението ще се осъществява с помощта на местни експерти и граждански наблюдатели. 
В края на проекта ще бъде отпечатан бюлетин „Граждански наблюдател 6", в който ще бъдат 
публикувани резултатите от наблюдението и препоръките  на експертите за подобряване работата 
на съдебната институция. 
Чуйте в звуковия файл оценката за напредъка  на Районен съд-Добрич по отношение на 
обществената информираност, споделена от Георги Милков - ръководител на проекта и 
председател на Центъра на НПО в Разград. 
 
 

 
 
Магистрати под наблюдение  
Автор Радостина Великова     
28 май 2010 15:06  
 
Проектът „Правосъдие близо до хората” ще наблюдава дейността на магистратите в 20 български 
града, съобщи в Добрич Георги Милков. Инициативата се финансира от фондация „Америка за 
България”  и ще приключи на 31 юли 2011 година. Започна проучването  на декларациите за 
конфликт на интереси, съобщи Милков. То обхваща и  евентуалните контакти с компрометирани 
лица. Принципът за почтеност и благоприличие е заложен в Кодекса за етичното поведение на 
българските магистрати. Затова наблюдателите посочват, че ако ВСС си свърши  добре работата, 
спокойно може да освободи уличените в Приморско: „да се отдадат на заслужен отдих, да се 
приберат в Приморско и да си почиват на морето”. Георги Милков добавя необходимостта от 
реформа при съдебните заседатели. Според изследване, сега повечето от тях са в пенсионна 
възраст, избират се  от политическите сили и се одобряват от общинските съвети.  По думите на 
анализатора, в много случаи това са родители на съветници, техни близки, и не осъществяват 
обществената функция, за която са избрани. Уязвимите групи, чиито достъп до правосъдие ще се 
наблюдава, са жертвите на психическо и физическо насилие и децата. За двете групи има специални 
закони. Към тях се прибавят социално слабите и етносите. Ще се следи приложението на 
сравнително новите закони – за закрила на детето, за защита от домашното насилие, Кодекса за 
етичното поведение на българските магистрати. ВСС наблюдава сроковете, не качеството на 
правораздаването. Започва съпоставка на брой дела, съдии и бюджет в различните градове. 
Районният съд в Трън гледа 80 дела годишно с трима съдии на щат. В София се падат по 81 дела 
месечно на един съдия. Анализаторите подчертават не само факта, че тези хора са с еднакво 
възнаграждение, но и ограничената възможност  за качествено правораздаване  когато си притиснат 
от много казуси и малко време.  В  градчетата имали възможност да напишат и 15 страници мотиви 
по решението към един бракоразводен процес.  
 
 
 



Вестник „Нова добруджанска трибуна” 
 

 
 



Вестник „Добруджанска трибуна” 
 

 


