
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Между 

СДРУЖЕНИЕ  "ЦЕНТЪР   НА   НПО   В   РАЗГРАД",   представлявано   от   г-н   Георги 
Милков Димитров -  председател на УС 

И РАЙОНЕН   СЪД   -   МОНТАНА,   
представляван   от   Красимир   Младенов   Семов   -Административен ръководител - 
Председател 

Въз връзка с изпълнението на проект „Правосъдие близо до хората", двете 
страни се споразумяха: 

1. Да си сътрудничат за успешното осъществяване на проекта в подкрепа на 
съдебната реформа в Република България, като по смисъла на настоящото 
споразумение сътрудничеството ще се осъществява в следните рамки: 

I. Районен съд - Монтана: 

1. Да бъде домакин при провеждането на информационни дейности по проекта -
една пресконференция, една информационна среща и един брифинг-среща; 

2. Да осигурява информация за насрочените съдебни заседания, посредством 
интернет-страницата на съда; 

3. За успешно осъществяване на проекта да преценява и осигурява възможност 
за запознаване с материалите по съдебните дела от извадката за гражданско 
наблюдение, в рамките на законоустановените норми. 

II. Сдружение „Център на НПО в Разград": 

1. Да информира периодично Районен съд - Монтана за развитието на проекта и 
да предоставя доклади от гражданското наблюдение. 

2. Да обезпечава финансово информационните дейности по проекта, посочени в 
т. 1,т.1. 

3. Да изготви списък на гражданските наблюдатели по т.Г, т.З. 

4. Да изготвя периодично списък на видовете дела, които ще бъдат наблюдавани 
в рамките на проекта. 

5. Да предоставя на Районен съд - Монтана поне един ден по-рано списък на 
делата, до които гражданските наблюдатели следва да получат достъп. 

6. Да извършва наблюдението в съответствие с преценката на Районен съд -
Монтана в изпълнение на т.1, т.З. 

7. Да осигурява възможност на Районен съд - Монтана да се запознава 
предварително с тримесечния доклад за гражданско наблюдение и да осигури 
възможност на съда да изразява становище, което да цитира в окончателния 
текст на доклада. 

8. Да  популяризира добрите  практики  от сътрудничеството с  Районен  съд - 
Монтана 



Срок: Не по-късно от приключване на проекта, 31.07.2011г. 

18.10. 2010 г. 
Град Монтана 

 


