
ПРОЕКТ “ПЪЛНА ПРОЗРАЧНОСТ, ПУБЛИЧНОСТ И БЕЗПРИСТРАСТНОСТ 
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАКОНИТЕ ОТ СЪДА” 

 
Обща цел: Подобрена обществена представя за съда в 5 административни области чрез развитие на устойчиви 

публично-частни партньорства за положително осъществяване на съдебната реформа на местно ниво. 

 
Задачи: 
1.       Наблюдение изпълнението на закони и разработване на Система за обществено на съда в 5 града;  
2.       Разширяване на въздействието и мултиплициране на положителния ефект от общественото наблюдение на 

съда в други административни области – Шумен, Търговище, Силистра и Велико Търново; 
3.       Укрепване капацитета на Гражданската консултативна група като признат партньор на съда в Разград за 

положително осъществяване на реформата в съдебната система на местно ниво. 
 
Целева група: Магистрати, съдебни служители от 5 съда, граждански наблюдатели, членове на Гражданската 

консултативна група, граждани и уязвими групи, които са страна по дела, свързани с наблюдаваните закони; 30 
граждански наблюдатели, 10 члена на Гражданската консултативна група, екип на проекта, обучител; повече от 600 
граждани от различни професионални и социални групи от 5 административни центъра; граждански организации от 
четири административни области; представители на публични институции, съда и граждански организации от 
четирите града.  

 
Дейности: Подготвяне на Система за обществено наблюдение на съда с акцент върху наблюдение изпълнението 

на закони, Подготвяне на Система за обществено наблюдение на съда с акцент върху наблюдение изпълнението на 
закони, Обучение на гражданските наблюдатели, Оценка на публичния образ на съда, Месечен доклад от 
гражданското наблюдение на съда, Тримесечен аналитичен доклад от гражданското наблюдение на съда, 
Информационни срещи в четири области града, 5 Информационни дипляни за дейността на съда с общ тираж  15 0000 
броя, Бюлетин с тираж 5000 броя, Кръгла маса, Публична процедура за избор на членовете на Гражданската 
консултативна група, Двудневно обучение на Гражданската консултативна группа и граждански наблюдатели от 5 
града, Месечни срещи, Текуща супервизия и развитие.  

 
Очаквани резултати:  
- Укрепен е капацитет на Гражданската консултативна група; Организирано е обучение за успешно 

въздействие върху местните политики по прилагането на определени закони; 
- Разработена е действаща Система за гражданско наблюдение на 5 съда с широко участие на представители 

на публични институции,  граждански организации, журналисти, граждани; 
- Наблюдавани са повече от 500 дела, свързани с изпълнението на определени закони в 5 областни града; 
- Изготвени са 50 месечни доклада;  
- Разработени са 3 специални карти за наблюдение на дела; 
- Изготвени са 15  тримесечни аналитични доклада от гражданското наблюдение на съда в 5 града; 
- Организирани са 15 оценки на публичния образ на съда с участието на 600 граждани в 5 града; 
- Обучени са 30 граждански наблюдатели за наблюдение на прилагането на определени закони; 
- Организирани са 4 информационни срещи в съседните административни областни градове за популяризиране 

на проекта и представяне на продуктите за гражданското наблюдение на съда; 
- Отпечатана е дипляна за дейността на съда в тираж 15 000 броя, която се разпространява безплатно в 5 

административни области; 
- Отпечатан е бюлетин с тираж 3000 броя, който представя системата за гражданско наблюдение на съда и 

доклади от проучванията с конкретни изводи и препоръки; 
- Организирана е кръгла маса за представяне на резултатите от реализирания проект; 
- Организирани са две публични процедури за избор на членове на Гражданската консултативна група и 

гражданските наблюдатели; 
- Организирани са 10 месечни срещи с членовете на Гражданската консултативна група и гражданските 

наблюдатели за оценка и оптимизиране на дейността по проекта; 
- Приложена е подходяща супервизия за повишаване ефективността за изпълнението на проекта. 
 
Местоположение: Разград, Силистра, Шумен, Търговище, Велико Търново 
Продължителност: август 2006г. -  май 2007г.  
Ръководител на проекта: Георги Милков 
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