ЦЕНТЪР НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗГРАД
Non-Governmental Organizations Center Razgrad
Носител на Наградата Златен ключ 2007 за достъп до информация
НАЦИОНАЛНА НПО МРЕЖА ЗА ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА СЪДА

Проект „Правосъдие близо до хората”
ГЛАВНА ЦЕЛ
на проекта е утвърждаване върховенството на закона и подкрепа за съдебната реформа
на местно ниво чрез повишаване на обществената информираност и засилване на
общественото доверие в съда.
КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ:
-

Изграждане на граждански капацитет за наблюдение на съда (мрежа от
доброволци) - граждански наблюдатели, които следят точно зададени параметри
за правилното прилагане на наблюдавани специфични закони и кодекси, за
работата на съдебната администрация, развитието на съдебните процеси,
тяхната бързина, ефективност, прозрачност и безпристрастност.

-

Започване на диалог между граждански организации и представители на
съдебната власт – процес на взаимен обмен на информация и срещи.

-

Обсъждане на резултатите от наблюдението с експерти и представители на
съдебната власт и постигане на разбирателство за ускоряване на реформата.

-

Включване на широката общественост в ускоряване на реформата в съдебната
система чрез представяне на резултатите от наблюдението – повишаване на
обществената подкрепа за реформата в съдебната власт.

ФОКУС НА НАБЛЮДЕНИЕ:
Основно ще се наблюдава прилагането на новоприети и изменени закони и
достъпа на уязвими групи до правосъдие. Според местната специфика ще се
наблюдават и конфликти на интереси в съдебната система, проблеми с етичното
поведение на магистрати и нерегламентирани контакти с компрометирани лица.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
-

Подбрани, обучени и натрупали опит – 40 доброволци;

-

Изготвени 20 доклада за наблюдение на съдебни дела в различни градове;

-

Изготвени 20 отчета за работата на съдилища;

-

Един цялостен доклад с препоръки, издаден в бюлетин;

-

Проведени 20 срещи с обществеността;

-

Организирани 40 срещи с представители на съдебната власт;
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-

Отпечатани 40 публикации в медиите.

-

Развита устойчива мрежа от НПО – наблюдател и партньор на съдебната власт;

-

Реално функциониране на механизъм за участие на гражданите в съдебната
реформа и управлението на съдебната система;

-

Ускоряване на реформата в съдебната система на местно ниво.

-

Районните съдилища и прокуратури в малките градове, малките населени места
и селските райони на България предлагат равен достъп до правосъдие на
местната общност;

-

Стриктното прилагане на процедурите от съдиите и прокурорите е гаранция
срещу вземането на пристрастни решения и затруднен достъп до правосъдие;

-

Стимулиране на отворен диалог между гражданите, гражданското общество,
съдебните институции и прокурорите;

-

Подобрен обществен образ на съдебната система на местно ниво и увеличена
репутация на местните магистрати;

-

Подобряване на връзките между гражданския сектор и местните медии.

ОБХВАТ:
Националната НПО мрежа избра 20 града за наблюдение в съответствие с
досегашния опит. Висшият съдебен съвет консултира избора на 20 съдилища в
Северна България1, разделени в 5 групи по 4 града, със срок за наблюдение по три
месеца всеки. Проектът ще се реализира в цяла Северна България, за да се постигне
равномерно въздействие при промяна нагласите на обществеността и установените
практики.
Ние ще наблюдаваме положителните промени в системата и ще ги отбелязваме
винаги в докладите, за да окуражим позитивните практики и насърчим
магистратите към усъвършенстване.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 18 месеца, 02.2010-07.2011

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.
1

За да се постигне по-голяма представителност и да се увеличи въздействието, на гражданското
наблюдение ще бъдат подложени съдилищата от 13-те областни града и 7 общински центъра.
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