
Центърът на НПО - в работна група на правосъдното министерство  
 
Центърът на НПО в Разград беше поканен да участва в работна група към министъра на 
правосъдието Миглена Тачева, заради сериозния опит в наблюдението на съда. 
В момента екипът изготвят предложения, които ще бъдат дискутирани в края на лятото. През 
септември е планирана национална конференция за обсъждане на плана за действие. На нея ще 
бъдат коментирани критичните точки в развитието на реформата на съдебната система и ще се 
набележат мерки за преодоляването им. 
Работната група беше създадена в края на юли 2007 г. в София след среща на неправителствени 
организации, работещи по реформата на правосъдието в България - Съюзът на съдиите в 
Република България, Български адвокати за правата на човека, Институт "Отворено общество" - 
София, Асоциация "Прозрачност без граници", Център за либерални стратегии, Фондация 
"Рискмонитор", Български институт за правни инициативи, Център на НПО в Разград, Български 
хелзинкски комитет и други. Участие в срещата взеха новоизбраният министър на правосъдието 
Миглена Тачева и председателят на Върховния административен съд Константин Пенчев. Решено 
бе в работната група към МП да се включат представители на професионалните сдружения на 
юристи и магистрати, както и на неправителствени организации с опит в реформата на съдебната 
власт. 
Планът за действие, който ще изготви групата ще бъде предложен за одобрение на 
правителството през септември, а то от своя страна ще го съгласува с Брюксел до октомври. 
Организациите ще извършат независимо наблюдение над развитието на реформата и 
състоянието на правосъдието в България и в периодични доклади ще представят постигнатия 
напредък и качеството на новоприетите законодателни промени. Ще бъдат изследвани важни 
области, които не са включени в наблюдението от Брюксел - материални условия на труд на 
магистратите, изразходването на бюджетни средства и усвояване на фондовете от ЕС за реформа 
на съдебната система, качество и бързина на обслужване на гражданите, информационни 
системи и достъп до информация. 
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