
ПРОЕКТ “ЗАСИЛВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОДКРЕПА ЗА СЪДА В РАЗГРАД – 
ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ ЗА ПРОЗРАЧНО ПРАВОРАЗДАВАНЕ”  

  
Цел:  
Прозрачно и ефективно функционираща правораздавателна система на територията на община Разград, 

ползваща се с доверието и подкрепата на местната общност 
  
Задачи: 
- Повишeно ниво на информираност на гражданите за процедурите и механизмите на функциониране на 
Окръжен и Районен съд Разград.  

- Установени са успешни практики на взаимодействие  между съдебната власт и гражданското общество в 
Разград.  

- Повишено обществено доверие към съдебната власт в Разград. 
  
Дейности:  
Сформиране на Гражданска консултативна група за подкрепа на съда; Обучение на партньорите на проекта, 

Сключване на Споразумение за партньорство между гражданското общество и съда; Осъществяване на 
Гражданско наблюдение на съда в Разград; Обучение на гражданските наблюдатели, Изготвяне на карти за 
наблюдение на дела в Окръжен и Районен съд – Разград; Проучване на общественото мнение; Месечна оценка 
на публичния образ на съда; Бюлетин; Изработване на интернет-страници на Окръжен съд и Районен съд-
Разград; Отпечатване на бюлетин с годишните отчети на Окръжен съд и Районен съд-Разград; Информационна 
дипляна за дейността на съда; Изготвяне на месечни отчети, Информационен доклад, Краен отчет. 

 Резултати:  
Сформирана е Гражданска консултативна група за подкрепа на съда; Сключено е Споразумение за 

партньорство между Гражданска консултативна група за подкрепа на съда и Окръжен съд и Районен съд – 
Разград; Подобрени са вътрешните процедури за функциониране на съда; Създаден е механизъм за повишаване 
на информираността на съда в Разград; Улеснени са процедурите и достъпа  до информация за гражданите в 
Окръжен съд и Районен съд-Разград; Успешно са организирани 3 обучения на екипа на проекта, гражданските 
наблюдатели и Гражданската консултативна група за подкрепа на съда; Организирани са две публични 
процедури за избор на членове на Гражданска консултативна група за подкрепа на съда и граждански 
наблюдатели;  10 активни и мотивирани доброволци осъществяват гражданско наблюдение на дела; 
Наблюдавани са около 80 съдебни дела в Окръжен съд и Районен съд – Разград; Разработени са 2 интернет-
страници на Окръжен съд и Районен съд – Разград; Организирано е проучване на общественото мнение; 
Подготвени са 10 месечни оценки за дейността на  съда в Разград; Отпечатани са 2 бюлетина с годишните 
отчети за 2005г. на Окръжен съд и Районен съд – Разград с тираж 2000 броя, и с проучването на общественото 
мнение и месечната оценка на публичния образ на съда; Отпечатана е дипляна с тираж 10 000 броя;  Дейността 
по проекта се популяризира чрез: месечни отчети, информационен доклад, краен отчет, бюлетини, дипляна, 
интернет-страница: http://court-rz.hit.bg 

  
Партньори на проекта:  
Сдружение “Център за подкрепа на жени в село Стражец”  
Сдружение “Младежки Форум 2001 – Разград” 
  
Местоположение: град Разград 
Продължителност: ноември 2005г. – юли 2006г.  
Ръководител на проекта: Красимира Петрова 
  
  
  
  

    С подкрепата на Американската агенция за международно развитие 
 
 


