
“Популяризиране на добрите практики за гражданско наблюдение на съда” 
 
Проектът е с национален обхват. Чрез него ще се популяризира тригодишния опит на Центъра на НПО в 
Разград в областта на гражданското наблюдение на съда в пет областни центъра. Ще бъдат организирани 
6 Информационни срещи в цялата страна, на които ще бъдат споделени добри практики и процеса на 
установяване на ефективно партньорство със съда.  Ще бъдат идентифицирани 20 активни и мотивирани 
НПО от шестте планови района в България. Организациите ще бъдат обучени за осъществяване на 
независимо гражданско наблюдение на съда в три двудневни тренинга. 20-те организации ще упражняват 
наученото и ще развиват своя капацитет чрез разработване на практически домашни задания. Опита от 
гражданското наблюдение на съда ще бъде отпечатан в издание в печатен и електронен вариант – книжка 
с тираж  1500 броя, компакт диск/CD – 1500 броя и безплатна достъпна версия в Интернет на страницата 
на Центъра на НПО в Разград - http://court-rz.hit.bg. Обучените организации по проекта ще  се обединят в 
национална мрежа, която ще продължи да се развива в областта на гражданското наблюдение на съда 
след приключване на проекта.  
 
Обща цел:  
Подобряване функционирането на съда на национално ниво чрез популяризиране на добрите практики за 
гражданско наблюдение на съда в Североизточна България 

 
Конкретна цел 1:  
Създаване на отворена и достъпна база-данни за организиране на гражданско наблюдение на съда в 
България 

 
Конкретна цел 2:  
Развитие капацитета на 20 неправителствени организации от 6 планови района на България за 
осъществяване на гражданско наблюдение на съда 
 
Целева група: Магистрати, съдебни служители от общо 20 административни града от цялата страна; 20 
НПО и техните екипи – повече от 300 човека; представители на прокуратура, следствие, адвокатура, 
журналисти, НПО, обучител, около 1000 ключови фигури, до които ще достигне информация за дейността 
по проекта и издадените информационни материали.  
 
Преки получатели: 20 НПО и техните екипи; съдии, прокурори и съдебни служители в 20 съдилища в 
цялата страна 
 
Резултати: 
- Организирани са 6 Информационни срещи с участието на повече от 120 НПО от цялата страна за 

популяризиране на добрите практики и резултатите от гражданското наблюдение в пет областни 
центъра; 

- Осъществена е публична процедура за избор на 20 мотивирани неправителствени организации от 
цялата страна за участие в обучителните тренинги;  

- Отпечатана е дипляна с тираж 15 000 броя, която се разпространява безплатно и популяризира 
гражданското наблюдение в цялата страна;  

- Отпечатан е Наръчник за гражданско наблюдение с тираж 1500 броя, издаден е компактдиск/CD в 
тираж в 1500 екземпляра, както и безплатна достъпна версия на интернет-страницата на Центъра на 
НПО в Разград http://court-rz.hit.bg; 

- Организирани са три двудневни тренинга с 20 представители на НПО от цялата страна за развитие на 
техния капацитет за гражданско наблюдение на съда.  

- Създадена е национална мрежа от 20 НПО в България за осъществяване на гражданско наблюдение 
на съда и подкрепа на съдебната реформа на местно ниво; 

- Организирана е широка информационна кампания за популяризиране на дейността по проекта – 2 
пресконференции, повече от 7 публикации в местните медии; информационен доклад за напредъка 
по проекта; интернет-страница http://court-rz.hit.bg представя винаги актуална информация за 
процеса на реализиране на проекта и постигнатите резултати. 

- Повишена информираност на представители на публични институции и общественост за гражданското 
наблюдение на съда;    

- Изграден е капацитет на национално ниво за осъществяване на гражданско наблюдение на съда; 
- Чрез националната мрежа от 20 обучени НПО от цялата страна процесът на гражданско наблюдение 

на съда се развива на практика и се прилага. 
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