Център на НПО
в Разград
Проект „ПРАВОСЪДИЕ БЛИЗО ДО ХОРАТА: втора фаза”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

На 20.12.2012г Центърът на НПО в Разград подписа споразумение за
сътрудничество с цел подобряване достъпа до правосъдие на гражданите. Документът е
подписан от съдия Катя Николова Бельова – Председател на Окръжен съд –
Благоевград и Георги Милков в - председател на УС на Сдружение „Център на НПО в
Разград”.
Председателят на УС на Центъра на НПО в Разград, г-н Георги Милков и
Председателят на Окръжен съд - Благоевград, г-жа Катя Николова Бельова обединиха
общи усилия за отлично партньорство за подобряване достъпа до правосъдие на
гражданите в Окръжен съд - Благоевград. Усърдната работа при осъществяване на
гражданското наблюдение над съда в началото на 2012 година по проект „Правосъдие
близо до хората: втора фаза”, постигна много добри резултати. Общите усилия по
проекта допринеси за повече доверие в правосъдната система на гражданите от община
Благоевград. След изпълнението на проекта, Окръжен съд – Благоевград продължава да
прилага модела „Правосъдие близо до хората”, като заедно с Центъра на НПО в Разград
се стремят да улеснят достъпа до правосъдие на гражданите и юридически лица в съда,
като се създадат условия за достъп на хора с увреждания и се осигурят специални
условия за работа с деца и юноши. Сътрудничеството цели също така да се създадат
правила за работа с уязвими групи и популяризиране на други иновативни практики,
популяризиране на сътрудничеството с гражданския сектор – създаване на
партньорства с Център на НПО в Разград и Националната НПО мрежа за гражданско
наблюдение на съда в България.
Споразумението се сключи във връзка с прилагане на модела „Правосъдие близо
до хората“: граждански мониторинг върху дейността на съда за подобряване достъпа до
правосъдие на гражданите в Окръжен съд – Благоевград, след като в съда беше
проведено гражданско наблюдение по проект „Правосъдие близо до хората: втора фаза”
- продължение на осъществения през 2010-2011г. едноименен проект, реализиран в
Северна България. Центърът на НПО в Разград издаде Доклад за напредъка на съда 1.
Документът беше представен на Национална конференция в град София, проведена на
28.06.2011г. под егидата на Министъра на правосъдието, Маргарита Попова.
Настоящия проект има за цел да подобри отчетността, прозрачността и етиката в
съдебната система в Южна България чрез механизъм за успешно гражданско
наблюдение на съда на национално ниво.
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http://ngo-rz.org/arhives/dokladsyd2011.pdf.
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Центърът на НПО в Разград има сериозен опит в сътрудничество с над 50
съдилища в Северна и Южна България. От 2004г. досега организацията е сключила 19
споразумения в Северна България и 21 - в Южна България, като от тях 31 са с Районни
съдилища в 20 града и 7 - с Окръжни съдилища в 8 града.

С подкрепата на Фондация „Америка за България”
Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза
на свободна и демократична България. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на
Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската
агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя,
продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.
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