Център на НПО
в Разград

Проект „ПРАВОСЪДИЕ БЛИЗО ДО ХОРАТА: втора фаза”

ПОЗДРАВЯВАМЕ ОКРЪЖЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД И
РАЙОНЕН СЪД - ВАРНА
В началото на месец декември 2012г. бяха обявени девет нови съдилища-модели по
втория План за подобряването на работата на съда (План 2). Ние сме особено
доволни да споделим с нашите партньори и приятели успеха на двете съдилища в
Благоевград и Варна.
Окръжен съд – Благоевград е отличен за провежданата политика „Правосъдие близо
до хората“: граждански мониторинг върху дейността на съда; внедряване на ИТ; за
създаването на електронен регистър на отводите на всички съдилища в Благоевградски
съдебен район. Окръжен съд - Благоевград беше обект на гражданско наблюдение
през 2012г. по проект „Правосъдие близо до хората: втора фаза.”
Районен съд – Варна получи признание за неизменната политика за взаимодействие с
училища и университетите във Варна и постоянството при реализиране на „Правосъдие
близо до хората“ под прякото наблюдение и контрол на неправителствени организации;
за оптимизиране на вътрешния документооборот и за електронната кореспонденция и
трансфер на данни с Дирекция „Събиране“ на ТД НАП. Районен съд - Варна беше
наблюдаван през 2010г. по проект „Правосъдие близо до хората.”

Центърът на НПО в Разград разработва и прилага пилотни програми в подкрепа на съдебната реформа от
2004г. До момента са осъществени седем проекта за гражданско наблюдение на съда и подкрепа на
съдебната система в България. В момента реализира проект „Правосъдие близо до хората: втора фаза”,
подкрепен от Фондация „Америка за България”. Главната цел на проекта е да подобри отчетността,
прозрачността и етиката в съдебната система в България чрез механизъм за успешно гражданско
наблюдение на съда на национално ниво. Центърът на НПО в Разград създаде през 2007г. Национална
НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда в България, в която участват над 55 неправителствени
организации: www.watch.ngo-rz.org

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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