Център на НПО
в Разград

Проект „ПРАВОСЪДИЕ БЛИЗО ДО ХОРАТА: втора фаза”

ПОЗДРАВЯВАМЕ ОКРЪЖЕН СЪД – ХАСКОВО, РАЙОНЕН СЪД –
БЛАГОЕВГРАД, РАЙОНЕН СЪД – АСЕНОВГРАД И РАЙОНЕН
СЪД – ВЕЛИНГРАД!

В началото на новата 2013г. ние сме особено доволни да споделим с нашите
партньори и приятели успеха на Окръжен съд – Хасково, Районен съд –
Благоевград, Районен съд – Асеновград и Районен съд - Велинград.

Окръжен съд – Хасково въведе картово плащане чрез ПОС терминално устройство на
държавни такси по дела от 21.01.2013г. Предимството за гражданите при безкасово
плащане е, че не се дължи такса за обслужване или превод. Услугата се предлага на
партерния етаж в офиса на обслужващата банка. Окръжен съд - Хасково беше обект
на гражданско наблюдение през 2012г. по проект „Правосъдие близо до хората: втора
фаза.”
Районен съд – Велинград въведе безкасово заплащане на таксите за издаване на
свидетелства за съдимост чрез ПОС терминал през месец март 2012г. Услугата се
предоставя на първия етаж в Бюро Съдимост. Районен съд - Велинград беше
наблюдаван през 2012г. по проект „Правосъдие близо до хората: втора фаза.”
Районен съд – Асеновград публикува декларациите на съдиите по приложение на
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на интернетстраницата си.

Публикуването на декларациите е напредък за повишаване

прозрачността на съда след направените препоръки от проведеното гражданско
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наблюдение. Районен съд - Асеновград беше наблюдаван през 2012г. по проект
„Правосъдие близо до хората: втора фаза.”
Специално внимание заслужава Районен съд – Благоевград, който в средата на 2012г.
беше обявен за съд-модел за прилагането на авангардни технологии в процеса на
правораздаване, като безплатния отдалечен достъп до съдебни дела за адвокати. Съдът
въведе няколко важни иновации през изминалата 2012 година: Регистър на наказаните
граждани по Указа за борба с дребното хулиганство (УБДХ) с фокус малолетни и
непълнолетни младежи; нови рубрики в интернет-страницата на съда „Преписки по
етични процедури“ и „Преписки по ЗПУКИ“. Районен съд - Благоевград беше обект на
наблюдение през 2012г. по проект „Правосъдие близо до хората: втора фаза.”

Сдружение „Център 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 60
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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