Център на НПО
в Разград
Проект „ПРАВОСЪДИЕ БЛИЗО ДО ХОРАТА: втора фаза”
ДО
Г-ЖА ДИАНА КОВАЧЕВА
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
ГРАД СОФИЯ

СТАНОВИЩЕ
За финансовите инструменти в област "Правосъдие”, програмен период 2014-2020

Обект на обществени консултации са два проекта за регламенти на Европейския
парламент и на Съвета, отнасящи се до две важни области от развитието на общността
за създаването на програма „Права и гражданство” и програма „Правосъдие” за
периода 2014 – 2020 година. Двете програми обединяват съществуващи в момента 6
програми на ЕС.
Новосъздадената рамка е много добра – програмата „Правосъдие” е приемник на
три съществуващи програми: специална програма „Гражданско правосъдие”,
специализирана програма „Наказателно правосъдие” и специализирана програма
„Превенция на наркотиците и информация за тях”. По този начин ще има ясна
координация по отделните модули влизащи в програмата, ще се спестят средства.
В програма „Правосъдие” поставените цели са ясни, а именно създаване на
европейско пространство на свобода, сигурност и правосъдие, насърчаване на
сътрудничеството между държавите членки по въпроси от областта на гражданското и
наказателното правосъдие. Целта е да бъдат премахнати трансграничните съдебни
производства, да бъде улеснен процесът. В програмата има обособени подцели:
-

съдебно сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси

-

улесняване на достъпа до правосъдие

В момента нашата организация Център на НПО – гр. Разград осъществява
проект „Правосъдие близо до хората”, в който значително място е отделено именно на
тази тема. От констатациите на нашия мониторинг в отделните съдилища в Република
България виждаме, че има още много да се прави в тази област. Това е от изключителна
важност – достъпът до правосъдие е критерий за демократичността в обществото, за
спазване правата на гражданите. Явно е, че проблемът не съществува само в България,
но и в други страни членки на ЕС.
-

предотвратяване и намаляване на търсенето и предлагането на наркотици –

Все повече пада възрастовата граница на лицата, пробвали или ползващи
наркотични вещества. Поставената цел е амбициозна и изключително наболяла в
съвременните общества. Тя отговаря на обществените потребности. Има нужда от
точна регламентация и прилагане на закона.
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Поставените цели са ясни и постижими. Да се повиши ефективността на
законодателството, повишаване осведомеността на гражданите, обучение на юристи
(съдии и прокурори). Създаване на сътрудничество на транснационално равнище –
европейски организации, които да съдействат за изготвянето на бъдещи инициативи и
насърчават изпълнението им в цяла Европа, трансгранично сътрудничество в областта
на правоприлагането – например координиране на сътрудничество за борба с
наркотиците, освен това научни изследвания, анализи и др.
Проектът за програмата „Права и гражданство” е приемник на три
съществуващи в момента програми на ЕС: „Основни права и гражданство”, „Дафне III”
и разделите „Напускане на дискриминация и насърчаване на многообразието” и
„Равенство между половете” на Програмата за заетост и социална солидарност –
„Прогрес”.
Подкрепяме приоритета за развитие на пространство на свобода, сигурност и
правосъдие цели изграждането на Европа на правата. Тук се включват правата,
произтичащи от европейското гражданство, принципите на недискриминация, основана
на пол, раса и етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или
сексуална ориентация, и равенството между жените и мъжете, правата на лицата с
увреждания и на възрастните хора, правото на защита на личните данни, правата на
детето, правата на потребителите и свободата на стопанска инициатива на вътрешния
пазар чрез улесняване на трансграничните сделки.
Съгласни сме с предприетите инициативи и бихме участвали в тяхното
реализирани. Те са свързани и с нашата дейност като НПО. Една от целите поставени в
програмата е предотвратяването на насилието срещу жените във всичките си форми.
Такова насилие съществува навсякъде в ЕС. Ние управляваме Консултативен център по
проблемите на домашното насилие в град Разград и имаме опит в тази сфера, като с
удоволствие можем да споделим опита си и да участваме в реализирането на
програмите.
Категорично приемаме и подкрепяме подетата законодателна инициатива.
06.03.2012г.
Град Разград
Георги Милков
Председател на УС
От името на Национална мрежа за
гражданско наблюдение на съда я
България

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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