Втори доклад за напредъка на съда
издаде центърът на НПО в Разград
Крайният аналитичен доклад представя резултатите от гражданско наблюдение на съда, осъществен от Центъра на неправителствените организации в Разград. Той включва наблюденията върху работата на шест
съдилища в пет града на Североизточна България с общо население
890 154 /по данни на Националния статистически институт/.
Проучването обхваща период от осем месеца, от септември 2006г. до
април 2007г. Мониторингът е реализиран в рамките на проект „ПЪЛНА ПРОЗРАЧНОСТ, ПУБЛИЧНОСТ И БЕЗПРИСТРАСТНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАКОНИТЕ ОТ СЪДА”, като част от Инициативата
за укрепване на съдебната система на Американска агенция за международно развитие (USAID).
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ПРОЕКТ „ПЪЛНА ПРОЗРАЧНОСТ, ПУБЛИЧНОСТ И БЕЗПРИСТРАСТНОСТ
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАКОНИТЕ ОТ СЪДА”

РЕЗЮМЕ
на доклада за гражданско наблюдение на съда в Разград, Велико Търново,
Силистра, Търговище и Шумен за периода 15.IХ.2006 - 30.IV. 2007 година

Крайният аналитичен доклад представя резултатите от гражданско наблюдение на съда, осъществен от Центъра на неправителствените организации в Разград. Той включва наблюденията
върху работата на шест съдилища в пет града на Североизточна България с общо население 890
1541. Проучването обхваща период от осем месеца, от септември 2006 г. до април 2007г. Мониторингът е реализиран в рамките на проект „ПЪЛНА ПРОЗРАЧНОСТ, ПУБЛИЧНОСТ И БЕЗПРИСТРАСТНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАКОНИТЕ ОТ СЪДА”, като част от Инициативата за
укрепване на съдебната система на ААМР2.
В наблюдението участваха 18 доброволци, които проследиха 346 съдебни дела в 396 съдебни
заседания в районните съдилища в градовете Разград, Силистра и Шумен и в окръжните съдилища в градовете Разград, Велико Търново и Търговище. Те наблюдаваха съдебни процеси, заведени на основанията, уредени в Семейния кодекс, Наказателния кодекс, Закона за защита срещу домашното насилие, Закона за защита от дискриминация, и разглеждани по реда на Наказателно-процесуалния кодекс и Гражданско-процесуалния кодекс. Съдебните дела, подложени на
мониторинг, бяха подбирани въз основа на предварителните графици, обявени от съдилищата за
разглежданите дела през съответния месец. В рамките на наблюдението бяха включени и делата
с голям обществен интерес, разглеждани по това време в проучваните съдебни райони.
Целта на наблюдението е да се осъществи граждански контрол върху дейността на съда. Доброволците следяха точно зададени от организацията параметри за правилното прилагане на наблюдаваните закони и кодекси, за работата на съдебната администрация, развитието на съдебните процеси, тяхната бързина, ефективност, прозрачност и безпристрастност. На специален мониторинг бяха поставени условията, при които работят съдебните институции в петте града, функционалността и техническата обезпеченост на сградите, възможностите за достъп на хора с увреждания до тях. Предмет на проучването беше нагласата и възможността на гражданите да търсят
и намират правосъдие в рамките на наблюдаваните закони.
Представен е и анализ на практиките в съдилищата, свързани с воденето на съдебните процеси, поведението на съдиите и демонстрираната от тях безпристрастност или непозволени пристрастия. На мониторинг беше подложена и работата на съдебните заседатели. Специално внимание е отделено на усилията на съдебните институции за постигане на прозрачност и публичност
на съдопроизводството, както и нагласите за положителна промяна в тази посока.
Докладът включва впечатленията на наблюдателите, отразявани в специални анкетни карти, данните от които бяха обобщавани и анализирани в два отделни тримесечни отчета. Изводите от наблюдението, открояването на проблемите и съставянето на препоръките за подобряване работа1
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та на съда бяха изготвени от екипа на проекта в тясно сътрудничество с Гражданска консултативна група от 10 експерти, които съставиха настоящия доклад по предварително одобрена структура. Освен горепосочените констатации, аналитичният доклад съдържа и оценка за напредъка на
всеки наблюдаван съд по тристепенна скала.
Резултатите от наблюдението показаха, че има известен напредък в дейността на съдебната система в Североизточна България, но за реализиране на съдебната реформа са необходими още много усилия.
Основен проблем за съдопроизводството в наблюдаваните съдилища продължава да бъде
бавното и неефективно правораздаване. Честа практика е многократното отлагане на съдебните
дела. Преминавайки през всички съдебни инстанции, процесите продължават по няколко години
от тяхното завеждане до постановяването на окончателен съдебен акт. Бавното протичане на съдебни процеси създава у гражданите чувство за „безнаказаност” при наказателните дела и „липса на справедливост” при гражданските дела. Принудени да чакат разрешаване на проблема им,
повече от няколко месеца или години, хората губят доверие в съдебните институции и вяра във
върховенството на закона. Наблюдателите констатираха случай, в който заради многократното отлагане на съдебния процес, произнасянето на присъда за престъпление е било забавено повече
от 15 години и така се изключва по давност наказателното преследване1.
Като най-честа причина за отлагането на делата се явява отсъствието на подсъдими, важни свидетели или вещи лица. Това обикновено се обяснява с нередовно призоваване или с представяне
на болнични листи, които да оправдават неявяването пред „Темида”. Наблюдателите констатират,
че съдилищата прилагат различни практики в такива случаи, което води до още по-голям хаос в и
без това забавения ритъм на съдопроизводството.
Прекратяват се наказателни процеси и заради недостатъчно добре обосновани обвинителни
актове2. В съдебно заседание настъпват съществени промени във фактическата обстановка, което налага събиране на нови доказателства и води до отлагане на делото за друго съдебно заседание. Подобни забавяния крият рискове, защото в мудния ход на съдебното дирене, една част от
доказателствата по делото не могат да бъдат събрани. Важни за делото свидетели не могат да бъдат разпитани от съда, защото напускат страната или заради физическата им смърт. Tакива дела
обикновено завършват безуспешно и са доказателство за неефективното правораздаване.
Особено тревожна е тенденцията, когато дела се отлагат заради отсъствието на адвокати, служебни защитници или вещи лица. Честа практика е да се използват болнични листи, за да се отсъства от съдебна зала и така да отлагат делата. Още по-необяснимо е наблюдаваното отсъствие
на вещи лица, назначени по дела за изготвяне на съответните експертизи. Тяхното неявяване или
непредставянето в срок на небходимото заключение забавя допълнително съдебното дирене.
Пропуски, които затрудняват работата на съда и забавят процесите бяха констатирани и в организацията на отделните съдилища. Зле съставени и ненавреме обявени предварителни графици, липса на информация в съдебните палати, за това кога и къде ще се разглежда определен съдебен процес. Закъснението на съдии и адвокати за началото на съдебното заседание създават
допълнително неудобство за гражданите и подкопават доверието им в съдебните институции.
Мониторингът показа, че новоприетите закони за защита срещу домашното насилие и защита
от дискриминацията са все още много слабо познати и рядко се прилагат. Гражданите не знаят,
че тези специални закони ги охраняват от прояви на дискриминация и насилие срещу тях и все
още не търсят справедливост и защита на правата си по този ред.
Наблюдава се и несигурност, която кара жертвите на домашно насилие да търсят помощ от
съда посредством разпоредбите на Семейния кодекс, а не чрез специалния закон. Още по-тревожно е, че според проучването дискриминацията в наблюдаваните градове е факт, който граж1
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даните твърдят, че са обект на дискриминационно отношение, но същевременно няма заведени
дела през наблюдавания период.
Наблюдението върху работата на съдиите показа, че в по-голямата си част те са обективни и
безпристрастни. Известни предпочитания, според наблюдателите, са демонстрирани към страна
в процес при търсене на отговорност от държавата за вреди, причинени на граждани. Според доброволците в този случай магистратът е осигурил известен комфорт за представителя на властта,
което създава допълнително усещане за безпомощност у гражданите пред институциите и липса на справедливост.
Буди тревога наблюдаваната практика магистрати да бъдат назначавани в държавни органи,
сформирани по политически признак. Ярък пример са избирателни комисии, натоварени с организацията и провеждането на избори. В мониторинговия период в наблюдаваните райони бяха
регистрирани такива прецеденти1. Те не могат да бъдат третирани като изключения, защото подобна практика беше прилагана нееднократно и в Централната избирателна комисия. Тези временни органи се сформират на квотен принцип само и единствено от политическите партии. Посочените в тях лица представляват определени политически сили и създават съмнение за пристрастие. Висшият съдебен съвет узакони тази порочна практика и си направи непозволено тълкуване
на Закона за съдебната власт. Според нас това е вредна тенденция, която руши доверието в безпристрастността на съдебните органи, в тяхната назависимост и политическа необвързаност.
Лоша и неефективна е системата за подбор на съдебни заседатели. Установено е, че трима
общински съветници: председателят на Общинския съвет в Разград2, председател на Постоянна комисия3 и един съветник4 са едновременно и съдебни заседатели в Окръжен съд – Разград.
Няма данни да са участвали до момента в съдебни заседания. Според гражданските наблюдатели е неморално и крайно неуместно да гласуваш сам за себе си като общински съветник и да не
изпълняваш поетите пред обществото публични задължения. Няма обществена информация за
това кой и как определя участието на съдебните заседатели в процесите, пред кого те се отчитат
и доколко ефективно подпомагат съдебния процес. В момента в Районен съд – Разград има двама съдебни заседатели, които изпълняват тази функция от далечните 1975г. и 1979г. досега. Подобна е практиката и в останалите съдебни райони.
Липсва прозрачност за съдебни дела, в които между съдии, прокурори, съдебни заседатели,
съдебен секретар, вещи лица и страни има конфликт на интереси, основан на семейни, икономически или други предпоставки, в съответствие със законите и Правилника на съдебната администрация в районните, окръжните, административните, военните и апелативни съдилища5.
Практика е в малките населени места да се явяват заедно по дела съдии и адвокати, които са
в роднински отношения и това опорочава принципите за обективност и безпристрастност. Някои съдии не си правят отвод, който е задължителен при наличие на роднински или други предпоставки и зависимости.
Съдиите и прокурорите често нарушават правилата за етично поведение на публични места и
дискредитират системата6. Неформалните срещи на публични места на адвокати, съдии, прокурори, следователи и полицаи създава усещане за предварително уговаряне на резултатите от съдебните дела. Подобно поведение е в разрез с основни принципи в правилата за етично поведение на тези професии.
За гражданите е неприемливо да се демонстрират близки отношения извън съдебните зали, ко1
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ито създават съмнения в независимостта, морала, обективността и за корупционни практики.1
Наблюдението показа, че като цяло съдебните институции са настанени в сгради (съдебни палати), приспособени за техните функции, но които не отговарят на съвременните стандарти за модерна съдебна администрация. От петте наблюдавани съдебни района само в градовете Шумен
и Велико Търново съдът се помещава в специално построена за целта сграда. В останалите съдилища част от заседателните зали са тесни, зле оборудвани и лошо озвучени. В повечето сгради достъпът за хора с увреждания не е осигурен и няма санитарни възли за граждани. Съдебните канцеларии са тесни и неудобни. Административното обслужване е затруднено от лошите битови условия, които се отразяват и на работата на съдебните служители, изразяващо се в недоброто отношение на чиновниците към посетителите. По-голямата част от сградите, приспособени
за „Храмове на Темида”, не винаги са държавна собственост и това пречи те да се модернизират
и реконструират с пари от бюджета на съдебната система.
Мониторингът показа, че обща слабост в наблюдаваните съдилища е липсата на комуникационна стратегия за връзка с гражданите. Никъде няма назначен специалист за връзки с обществеността. Практиката съдилищата да правят публичните отчети за дейността си са рядкост и изключение, а не правило за тях. Откритостта и прозрачността на съдебната институция продължава да
е сериозен проблем, дори и в случаите когато се поддържат интернет-страници. Те съдържат суха
информация и оставят впечатлението, че са създадени фиктивно и непрактично. От взаимодействието на съдебните служители с гражданските наблюдатели стана ясно, че процесът на отваряне
на съда към обществото е бавен и труден. В началото на мониторинга на много места наблюдателите бяха посрещани недружелюбно, но с времето почти навсякъде практиката се промени в
полза на сътрудничеството и взаимното доверие.
Гражданското наблюдението, осъществено от Центъра на НПО в Разград, е първият опит
на обществото да подложи съдебната власт на граждански контрол в наблюдаваните региони.
Резултатите от него бяха периодично огласявани в средствата за масова информация в отделните градове. Изводите и оценките от мониторинга намериха силен обществен отзвук сред
зрители и читатели. В публичните обсъждания по темата активно се включиха много магистрати, адвокати, журналисти, общински съветници, съдебни заседатели и граждански активисти. Дискусията показа, че идеята за публично партньорство между съдебната власт и неправителствения сектор се оценява от обществото като полезна, навременна и необходима.
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Емил Колчагов,
председател на Окръжен съд - Разград
За първи път се
осъществява гражданско наблюдение на
съда във вашия град.
Смятате ли, че то се отразява положително и какви промени наблюдавате?
Впечатленията ми са блестящи за дейността на Центъра на НПО в Разград.
Гражданското наблюдение се отразява положително и засили процесуалната
дисциплина и тя достигна максималната
си степен. Съдебните дела приключват
в срок, съдиите не закъсняват за заседания, съдебните служители са по-вежливи и отзивчиви към гражданите. Създадената през 2006г. интернет-страница на
Окръжен съд се развива, има повече информация и нови рубрики, които пови-

Нели Генчева,
съдия в Районен съд – Разград
За първи път се осъществява гражданско наблюдение на съда във вашия
град. Смятате ли, че то се отразява
положително и какви промени наблюдавате?
Гражданското наблюдение на съда се
отразява положително, защото констатациите на наблюдателите са гледната точка на гражданите и показват начина, по
който те възприемат работата и поведението на съдията.
Гражданското наблюдение е огледало,
което ни помага да видим недостатъците
в работата с гражданите, в организацията на обслужването и да ги отстраним, да
подобрим дейността на съда и да улесним максимално гражданите.
Как оценявате констатациите и изГра ж д ански наблюд ате л 3

шават информираността на гражданите
за дейността на съда.
Гражданското наблюдание оказа положително влияние върху дейността на
съдебните заседатели – участват активно в съдебните заседания, те са принципи и авторитетни личности, които желаят да се развиват.
Идеята на гражданското наблюдение
и констатациите в докладите са насочени
към подобряване на дейността на съда и
са връзката между съдебната институция
и гражданското общество. Останалите
власти в България се опитват да ни подчиняват и да влияят на решенията ни.
За нас е много важно мнението на
гражданите, ние се нуждаем и разчитаме на тяхната подкрепа. Препоръките в
докладите са много ценни, обективни и
реално изпълними, ако в решаването на
проблемите в съдебната система се ангажират всички институции.

водите в тримесечните аналитични доклади и могат ли да
бъдат изпълнени препоръките?
Констатациите и
изводите в докладите стават все по-точни и обективни, което е резултат на дългогодишната работа на Центъра на НПО
в областта на гражданското наблюдение
на съдилищата.
Повечето от препоръките са изпълними, но по-голяма част от тях са в компетенциите не на съдилищата, а на Министерството на правосъдието като основен
разпоредител с бюджетните средства.
Прави впечатление, че авторите на
докладите правилно адресират своите
препоръки. Оставаме с надеждата, че
ще достигнат до всички отговорни институции.
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Периха Акифова,
член на Гражданската консултативна
група - Разград
Смятате ли, че
Системата за гражданско наблюдение
на съда намери реално приложение при
осъществяването на граждански контрол върху работата на една публична
институция като съда?
Системата за гражданско наблюдение намери реално приложение при осъществяване на граждански контрол върху работата на съда. Наблюдават се положителни промени след стартиране на
проекта, в резултат на което доверието на

Димо Борисов,
член на Гражданската
консултативна група –
Разград
Явни и видими са
промените в работата на съда в резултат на
проекта за гражданско наблюдение. Значително се подобри работата на съдилищата в Североизточна България.
Съдът забележимо се „отваря” към

Красимира Маркова, член на Гражданската консултативна група - Разград
Успехът от гражданското наблюдение
постигнахме след сериозна подготовка
и труд. Системата сработи и се осъществи граждански контрол върху работата
на съда. Убедена съм, че нашите общи
усилия допринесоха за подобряване работата на съда.
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гражданите към тази институция се повишава. Има положителни промени в организацията на работа на съда след отправените препоръки.
Как преценяване развитието на съдебната реформа в Североизточна България в контекста на гражданското наблюдение?
Макар и бавно, системата се променя към по-добро. Има положителни резултати от работата по проекта, свързани
със стремежа към прозрачност, достъпа
на граждани до сградата на съда. Необходимо е да бъдат извършени още значителни промени и реформи в съдебната система, докато доближим световните стандарти за добро съдебно администриране.

гражданите. Промени се организацията на работа, трудовата дисциплина, качеството на обслужване на гражданите.
Чрез гражданското наблюдение на съда
за първи път обществеността получи възможност за нов поглед върху работата на
съда, качеството на съдопроизводството
и прилагането на законите. Считам гражданското наблюдение за необходимия
коректив, за да се избегне лошото съдопроизводство и неправилното прилагане на законите.

Съдебната реформа се осъществява с
бавни, но сигурни темпове. Гражданският контрол допринесе за преодоляване на
пасивното, отрицателно и недоверчиво
отношение на критичната маса служители и граждани. Разчупихме стереотипите,
че старото е достатъчно добро, за да се
правят промени в работата на съдебната
институция. Според мен тя стана по-отворена, прозрачна и критична.

Цент ър на НПО в Разг ра д

Надежда Василева, член на Гражданската консултативна група - Разград
Като член на Гражданската консултативна група имах възможност да се запозная със съдържанието на всички месечни доклади, отразяващи впечатленията на гражданските наблюдатели от дейността и работата на съда. Първоначално голяма част от критичните оценки на
гражданските наблюдатели бяха насочени към ненавременното започване на съдебните заседания, поради закъснението на съдебния състав; многократното
отлагане на делата, поради нередовното
призоваване на страна по делото, свидетел или друг участник или събирането на
нови доказателства. Първите оценки на
наблюдателите за работата на съда бяха
изразени като бавно съдопроизводство,
сложен правен език, липса на достатъчна информация за гражданите, по която
да се ориентират, къде и в колко часа ще
бъде разгледано тяхното дело. Констатациите от гражданското наблюдение в голяма степен съвпадат с практиката през
1979 год . на Върховен съд на Република
България. С Постановление № 6 от 1978
г. още тогава са дадени указания на съдилищата за преодоляване на допуснатите недостатъци в правосъдната дейност и

Пламен Гичев,
граждански наблюдател – Разград
Като юрист по образование, симбиозата
между теория и практика ме провокира да
участвам в проекта и да прекрача пра-
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повишаване на нейното качество и ефективност. Днес, близо 20 години по-късно, отново
се натъкваме на същите тези недостатъци. В
хода на проекта обаче,
след всеки изминал месец, тази отрицателна оценка бавно, но
последователно започна да се променя в
положителна посока. Закъсненията за началото на съдебното заседание вече бяха
спорадични, отчетено беше внимателното отношение на съдебните състави към
участниците в процеса, а също и промяната в поведението на съдебните служители към гражданите беше оценено като
учтиво и внимателно. Разбира се, много от
отразените критики към съдебната система останаха неизменна част от всеки следващ доклад. Гражданското наблюдение,
макар и в малка част към настоящия момент се отразява положително върху работата на съда. Смело можем да го определим като коректив на консервативната и бавно променящата се съдебна
система. Очевидна е необходимостта от
„огледало”, в лицето на гражданското наблюдение, в което съдебната система да
види своето отражение и необходимостта от промяна.

га на съда. Така реализирах своята мечта, ориентирана към бъдеща професионална реализация.
Съдът бавно се променя, а гражданското общество е в позиция на коректив. В съдебната зала, част от участниците в процеса не знаят правата си. Предлагам да се издаде брошура „Как сам да
защитя правата си”.
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Младен Енчев, член на Гражданската
консултативна група - Разград
Проблеми в съдебната система има,
но явно убягват от вниманието на магистрати, съдебни служители и адвокати или
те са свикнали с тях. Гражданското наблюдение на съда се наложи като способ за пряко и непосредствено придобиване на обективна информация за работата на съда. Обобщена, анализирана и
преструктурирана, под формата на аналитичен доклад, информацията се връ-

Галина Андреева,
граждански наблюдател - Разград
Завърших семестриално специалност
„Социална педагогика” в ШУ „Епископ Константин Преславски”. Проектът ми представи възможност да приложа на практика теоретичните знания. Гражданското наблюдение
е свързано и с желанието ми да натрупам

Силвия Петрова,
граждански наблюдател – Разград
Моята мотивация за участие в проекта е желанието да допринеса за развитието на съдебната система, за по-голяма информираност на гражданите и улесняване достъпа им до правосъдие.
Гражданското наблюдение води до по-
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ща в съда и спомага за
подобряване на работата му.
С малки, но твърди
стъпки, реформата се
осъществява. Резултатите от наблюденията и
препоръки, които отправяме до съдилища, Висшия съдебен съвет и Министерството на правосъдието в изключителна
степен ще спомогнат за осъществяване
на съдебната реформа не само в Североизточна, а и в цяла България!

професионален опит и да се реализирам
в социалната сфера.
Съдът е обществена институция, която представлява една затворена система, променяща се много бавно и постепенно. Можем да усетим напредъка след
продължително сътрудничество с представителите на съдебната система. Партньорството ще повиши доверието и обществеността да бъде по-добре информирана за съдебната система.

добряване работата на
съда по констатираните
в докладите проблеми.
Служителите са по-любезни, заседанията започват в обявения час,
намалели са закъсненията на съдии, прокурори и адвокати.

Цент ър на НПО в Разг ра д

Тихомир Петков,
Председател на Окръжен съд Търговище
За първи път се осъществява гражданско наблюдение на съда във вашия
град. Смятате ли, че то се отразява
положително и какви промени наблюдавате?
Гражданското наблюдение на Окръжен съд - Търговище започна при една
благоприятна среда, защото служителите на Окръжен съд разполагаха с информация за реализирани подобни проекти
с други наши колеги от Окръжните съдилища в страната. Проектът ни провокира да посрещнем с очакване реализирането на гражданското наблюдение в нашия съд. Очакванията ни бяха оправдани в хода на проекта, защото гражданското наблюдение ни предостави един
външен поглед върху работата на Окръжен съд, което беше полезно за нашите
служители, като безпристрастна и обективна оценка. Проектът ни предостави
ценна информация, както за нашия публичен образ сред местната общност, така
и преките наблюдения върху хода на делата в нашата инстанция. Контактите ни
с неправителствения сектор оценяваме
като едно изключително сериозно постижение в отварянето на съдебната институция към обществото. Смятаме, че
реализирането на гражданското наблюдение създаде модел на успешно партньорство, изгради положителна практика на съвместна работа и постави основите на бъдещи съвместни инициативи.
В този смисъл смятам, че проектът ще се
мултиплицира и ще има устойчив ефект в
съдебната система на местно ниво и сред
местната общност.

Гра ж д ански наблюд ате л 3

Как оценявате констатациите и изводите на тримесечните аналитични
доклади и могат ли да бъдат изпълнени
препоръките?
Отчитаме като положителна практика
навременното и изчерпателно обобщаване на констатациите на гражданските наблюдатели и предоставянето на цялостната информация от тях на вниманието на съда. Гражданското наблюдание
беше една изключително добра практика на обратна връзка между Окръжен съд
- Търговище, като обект на наблюдението и местната организация. Отчитаме, че
гражданските наблюдатели бяха максимално обективни в своите доклади, експертната група на проекта изчерпателно обобщаваше данните от наблюдението и представяше конструктивни препоръки. Част от тях ние изпълнихме още
в хода на проекта, което беше отчетено от гражданските наблюдатели. Съдът
осъзнава важността на гражданското наблюдение и ползата му за подобряване
на публичния образ на съдебната система на местно ниво. Други ще се превърнат в част от нашата стратегия за публично представяне на дейността ни пред обществото и ще положим максимални усилия, за да бъдат осъществени в най-близко бъдеще.
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Светла Сивчева,
местен сътрудник в
Търговище
Окръжният съд в
Търговище за първи път
отвори врати за обществено наблюдение
на своята дейност със старта на проект
„Пълна прозрачност, публичност и безпристрастност при прилагането на законите от съда”. В хода на наблюдението
Окръжен съд ясно дефинира своята потребност от външен независим мониторинг по прилагането на законите и желанието си да осигури подходяща среда за
граждански контрол.
Проектът в най-голяма степен отгово-

Антония Атанасова,
граждански наблюдател – Търговище
Допринасяне и подпомагане за подоброто функциониране на съда и показване на добрата практика на фона на
негативните упреци от страна на обществото.
Доближаване на обикновените граж-

Лиляна Янакиева,
граждански наблюдател – Търговище
Осъществяване на
контрол и наблюдение
на съда по прилагането
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ри на потребностите на местната общност да получава информация за работата на магистратите и да бъде активна
страна в процеса на правораздаване, което увеличи местния капацитет за подпомагане развитието на реформата в съдебната власт.
Проектът предостави възможност на
Окръжен съд-Търговище да подобри своя
публичен образ и съдебната система в
максимална степен да отговори на обществените очакванията. Гражданското
наблюдение създаде модел на партньорство между съдебната система и представителите на гражданското общество,
гарант за успешна съдебна реформа на
местно ниво.

дани до правосъдието и
запознаване с неговите
права и задължения за
по-доброто разбиране
на работата на съда.
Гражданското наблюдение подобрява
работата на съда и го прави по-отворен
и достъпен за обществото.

на законите.
Гражданското наблюдение подобрява работата на съда, което се изразява в
спазване на графиците на започване на
съдебните заседания, бързина и ефективност на съдебните производства.

Цент ър на НПО в Разг ра д

Елена Чернева,
заместник-председател на Районен съд
- Силистра
За първи път се осъществява гражданско наблюдение на съда във вашия
град. Смятате ли, че то се отразява
положително и какви промени наблюдавате?
Считам, че проектът постигна поставените в началото цели. Резултатите от осъществяването на проекта са позитивни за
местната общност и за съдебната институция. Повиши се информираността на
гражданите за правомощията и компетенциите на съда, което само по себе си
е предпоставка за конкретизирането на
очакванията им от работата му, т. е. увеличи се публичното разбиране за ролята
и отговорностите на институцията. Това
допринесе за възможност за положителни констатации за нашата работа в изготвените доклади и до повишаване на ни-

Ирена Маринова,
местен сътрудник –
Силистра
Разговор за съвместно
партньорство и реализиране на проекта в Районен съдСилистра проведохме първоначално с председателя
г-н Свилен Тодоров. Веднага стана ясно неговата готовност и желание за гражданско наблюдение на съда. Той
вече имаше информация, че гражданско
наблюдение на съда има в други градове от страната.
Към реализирането на проекта най-голям интерес проявиха медиите. Те смятат,
че съдът трябва да предоставя периодична информация за функциите, структурата, основните дейности и друга актуална
информация за съдебната институция.
Гражданско наблюдение на съда в СиГра ж д ански наблюд ате л 3

вото на обществено
доверие в съдебната система. Съдът е
реалният бенефициент от осъществяването на проекта, тъй като изпълнението му спомогна за формиране
на позитивния облик на институцията на местно ниво
и до голяма степен
за преодоляване на негативните нагласи
у хората.
Как оценявате констатациите и изводите в тримесечните аналитични
доклади и могат ли да бъдат изпълнени
препоръките?
За съжаление, изпълнението на препоръките в докладите, касаещи най-вече материалната база, е извън рамките на
нашите възможности и правомощия.

листра се прави за първи
път. С настоящия проект
изградихме сериозни отношения с представителите
на съдебната система, като
се запознахме в детайли с
дейността й. През първите месеци на наблюдение
бяха констатирани някои
нередности като – закъснение при започване на делата, шум в залата, предизвикан от разговори между
присъстващите и звънене на мобилни телефони, използване на остаряла техника в
залата, недоброто озвучаване на съдебна
зала по време на съдебен процес. В резултат на наблюдението, отчитаме положителна промяна по отношение на часа
на започване на съдебните дела, правилното прилагане на наблюдаваните закони и подобрена материална база на Районен съд-Силистра.
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Виктор Димитров,
граждански наблюдател – Силистра
Аз съм човек, който винаги обича новите предизвикателства. Дейността на съдебната система винаги е будела любопитство в мен. Затова като граждански наблюдател научавам много неща за съдебната система, които досега не съм знаел.
Интересно ми е!
Разбира се, че проектът дава на обще-

Юлия Георгиева,
граждански наблюдател – Силистра
Като граждански
наблюдател получавам знания и опит в
сферата на българското правораздаване.
Чрез проекта имах възможност да вляза в
съдебна зала и да наблюдавам дела, което за мен беше много полезно.

Галя Иванова,
граждански наблюдател – Силистра
Личната ми мотивация за участие в проекта е свързана с факта, че съм дипломант
по право. Наблюдавайки съда, придобивам реална представа за функционирането на съдебната система и за силата на закона. Реално теорията при мен се осмисля, наблюдавайки практиката.
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ството по-ясна представа за дейността на
съдебните органи. Но
аз имам една препоръка към авторите на
проекта – нека резултатите от гражданското наблюдение в съда да добият по-голямо обществено внимание. Това би се
получило, ако се даде по-голяма гласност
в медиите.

В началото на проекта установихме
някои отрицателни явления в съдебната
зала – делата започваха с няколкоминутно закъснение, чуваше се звън на мобилни телефони на адвокати и страни по делата. В резултат на гражданското наблюдение и отправените препоръки към Районен съд-Силистра, вече се наблюдава
положителна промяна – делата започват
навреме, адвокатите си изключват мобилните телефони.

Според мен съдът работи по-добре в
резултат на гражданското наблюдение,
тъй като се наблюдават положителни промени – намаляват закъсненията при започване на делата, съдиите са безпристрастни по време на съдебния процес,
при гражданските дела адвокатите си изключват телефоните. Като цяло впечатленията са ми били положителни за работата на Районен съд – Силистра още от
самото начало, но проектът спомогна за
коригиране на „нередностите”, които все
пак бяха констатирани.

Цент ър на НПО в Разг ра д

Тодор Тодоров,
председател на Районен съд - Шумен
За първи път в Шумен се осъществява гражданско наблюдение на съда в града. Смятате ли, че то се отразява положително на вашата работа и какви промени наблюдавате?
Наистина за първи път се осъществява
гражданско наблюдение и ефектът е положителен и дисциплиниращ за системата.
От гледна точка на наблюдението, като отражение в обществото, считам, че то има
значение за вярата на хората в системата.
Необходимо е по-голяма информираност
и прозрачност на съда, тъй като много от
гражданите не са запознати как той функционира. Смятам, че докладите от гражданското наблюдение ще повишат тяхната правна култура, ще се повиши и доверието им в съдебната системата.
Как оценявате констатациите и изводите в тримесечните аналитични доклади и могат ли да бъдат изпълнени препоръките?
Гражданските наблюдатели коректно
и съвестно си вършеха работата, доколкото имаха възможност и знания. Ние не
можем да не гледаме положително на тяхната работа - направените констатации и
препоръки. Ние не можем да очакваме
наблюдателите да бъдат професионално
подготвени, защото те са граждани и не
познават в детайли нашата работа. Например, неудобството с ремонтните дейности
в сградата на съда. Имало е случаи на закъснения на съдиите или започването на
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дела по-късно от предварително обявения начален час, които бяха по обективни причини, поради липса на зали. Имало
е случаи за насрочване на дела в часове,
които са близки и е нормално, ако едно от
делата закъснее, да се отрази на началния
час на следващото заседание, което може
би се отразява в доклада, че е започнало
по-късно от обявения час. Ние не можем
предварително да знаем колко ще продължи едно дело, колко ще продължи разпитът на свидетели, примерно, на подсъдим,
ако има, на вещи лица. Така че, не може
с точност да бъдат определени и прогнозирани заседанията.
С основните препоръки се опитваме
да се съобразим доколкото това зависи от
нас. За нас е важно да видим как изглеждаме в очите на хората. Смятам, че всеки съд трябва да има човек, който да се
грижи за връзките с обществеността. До
гражданите не достига необходимата информация, което е причина за тяхното отрицателно мнение за съдебната система.
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Галина Минчева,
местен сътрудник – Шумен
Проектът положи основите на едно успешно и трайно партньорство с Центъра
на неправителствените организации в Разград и с Районен съд -Шумен. Ползата от реализацията на настоящия проект отчитаме
в няколко аспекта:
Изграден е местен капацитет за гражданско наблюдение на съдебните
дела – това е изключително важно предвид липсата на такава практика досега;
Засилен е гражданският контрол върху дейността на съда;
Подобрява се, макар и бавно, рабо-

Елис Ердинч, граждански наблюдател
– Шумен
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тата на местния съд –
в прилагането на законите и преди всичко в
ускоряването на съдебните дела от наказателен характер;
Съдът проявява
стремеж за въвеждането на по-ефективна
вътрешна организация
на работа – при насрочването на делата и
изпълнението на предварителния времеви
график, призоваването на свидетели.
Първото гражданско наблюдение на
съда в град Шумен допринесе за създаване на новаторска и изключително продуктивна практика, която трябва да продължи.

Аз съм студент по специалност „Право”. Мисля, че опитът, който придобих,
наблюдавайки съдебни заседания, би
могъл да ми помогне в професионалната реализация в областта на правото и
ще повиши юридическата ми култура.
Това ме мотивира да стана част от екипа
на този проект.
Гражданското наблюдение, макар и
малко, подобрява работата на съда. Наблюдава се намаляване на броя на делата (особено гражданските), които започват със закъснения. Докладите, които изготвяме и препоръките, които даваме, се приемат с необходимото внимание
от председателя на съда и съдиите. Гражданското наблюдение подобрява имиджа
на съдебната система.

Цент ър на НПО в Разг ра д

Даниел Минов,
председател на Окръжен съд –
Велико Търново
За Окръжен съд – Велико Търново е от
голямо значение да покаже на гражданите промените, които извърши за последните две години; да ги увери в желанието си
за промяна и пълна прозрачност в работата си. Интересувахме се и от оценката,
която следва да бъде дадена на тези промени от обществото. Един от начините за
проверка бе чрез наблюдение работата
на съда от независими представители, които да изготвят своите оценки и препоръки. Затова заявихме желание за участие в
проект „Пълна прозрачност, публичност и
безпристрастност при изпълнението на законите от съда”.
Всички съдии приеха присъствието на
гражданските наблюдатели в залите без
никакво притеснение и с нагласата, че
така техният професионализъм в залата
ще бъде оценен обективно. Положителна промяна имаше в поведението на страните по делата и в работата на служителите от съда.
Оценките в тримесечния аналитичен
доклад на проекта за Окръжен съд – Велико Търново са много добри и смятам, че
са точни и обективни. Те установяват, че
в съда са отстранени повечето пропуски,
които са констатирани в другите съдилища. Аз приемам, че това е една положителна оценка за новата организация на работа, която създадохме. Тя беше основана на въвеждане на информационни технологии при обработка на делата, при работа в съдебни зали и в деловодства, при
изготвяне на съдебните актове, която позволи анализ, обобщаване на информация и вземане на мерки за отстраняване
на закъснение и пропуски по движение на
делата. Създаденото общо деловодство и
регистратура за едновременно обслужване на 6 граждани, свързано със съвре-
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менно помещение за запознаване с делата
за 20 посетители, решиха проблема с опашките и забавянето при обслужването на гражданите. Решен
беше въпросът
и с достъпа за
хора с увреждания до сградата чрез създаване на подход и асансьор, позволяващ
участието им в дела. Според мен направените забележките са конструктивни и
искам да коментирам препоръките във
връзка със съдебните заседатели. Процедурата и критериите за избора им е регламентирана с Наредба № 27 от 13.12.1994г.1
и Окръжен съд – Велико Търново няма
възможност да въвежда критерии и условия, различни от определените. Тъй като
са налице неясноти и проблеми във връзка
със съдебните заседатели, през 2006 г. участвахме в проекта „Място на съдебните
заседатели в съдебната реформа на сдружение „ДИКЕ”, който целеше изготвяне на
нова проектонаредба за съдебните заседатели. Участваха над 50 съдебни заседатели. Напълно осъществихме препоръката
за организиране на обучителна програма
за съдебните заседатели, която да ги образова и мотивира за извършване на отговорната им дейност. Те са много добре
запознати със задълженията и правата си
при участие в съдебно заседание. Не можем да променим нормативно определеното възнаграждение. Ще имаме предвид
препоръките, които сте направили. Считаме, че освен усилията на съда, в случая
следва да се промени и осъвремени нормативната регламентация във връзка със
съдебните заседатели.
1

Държавен вестник, бр. 105/94, изм. бр. 115/95г.
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Малина Николова, местен сътрудник – Велико
Търново
Сътрудничеството между „Център по медиация“
и Окръжен съд-Велико
Търново е от март 2006
г. Окръжен съд е готов
за реализиране на нови
идеи, демонстрира желание за подобряване и усъвършенстване работата на
съдебната институция и прие партньорството по проект „Пълна прозрачност, публичност и безпристрасност при изпълнението на законите от съда“. Обществеността на Велико Търново беше запозна-

та с целите и дейностите на този проект
чрез няколко публикации в местните ежедневници и със съобщения в електронните медии. Отношението на журналистите
към инициативата е изцяло положително
и те с готовност информираха гражданите за нея. Гражданите в споделят позитивна обществена нагласа към проекта.
В резултат на проекта наблюдавам, че
съдиите и съдебните служители в Окръжен съд вече са по-отговорни към своята работа. Срещите по проекта и видовете наблюдавани дела изостриха тяхното внимание към специфични случаи, които доскоро бяха встрани от общественото внимание.

Ангел Янчев, граждански наблюдател – Велико Търново
Моята мотивация за участие
в проекта е в няколко аспекта.
Като ангажиран с обществения
живот на Велико Търново, за
мен е от значение да имам непосредствени впечатления от работата на
Окръжния съд, както и на другите органи на съдебната власт в града ни. Като
учител, преподаващ гражданско образование, наблюденията на дела ми помагат да бъда по-конкретен в препода-

ваните предмети. Като студент
по право, всеки наблюдаван от
мен процес представлява интересен казус, който ми помага в
обучението.
Съдът е консервативна институция и промяната в начина и
стила на работата му е бавен процес. Това, в което се убедих, е, че наблюдаваните дела протичат съгласно изискванията на закона и гражданският контрол е полезен за избягване на евентуално „фамилиарничене” между страните в
дела без обществен интерес.

Камелия Давидова – граждански наблюдател - Велико Търново
Мотивацията ми за участие в проекта
е свързана с възможността да придобия
теоретични и практически знания, свързани с професионалното ми развитие, наблюдавайки групите в неравностойно положение. Смятам, че чрез гражданското
наблюдение се повишава осведомеността и доверието на обществото в съдебната система.
Гражданското наблюдение допринася за подобряване на прозрачността на
съда във Велико Търново. За прилагане-

то на законите не мога
да дам професионална оценка, защото нямам юридическо образование, но при наблюдаваните от мен
дела не е имало прояви на дискриминация към обвиняемите или пострадалите.
За ефективността на правораздаването
не може да се постави конкретна оценка – в повечето случаи делата се решават и мотивите към тя се изготвят в законоустановените срокове.
Цент ър на НПО в Разг ра д

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

ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА НА СЪДА
гражданско наблюдение
на Окръжен съд и Районен съд – Разград, Окръжен съд – Велико Търново, Районен съд – Силистра,
Окръжен съд – Търговище, Районен съд – Шумен
15 септември 2006г. – 30 април 2007г.
„Достъпът до съда е крайъгълен камък за правосъдието,
а правосъдие за всички означава и достъп за всички”.
Вирджиния Левит, САЩ1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Създава се солидна основа за необратимост на започнатите промени в съдебната система. Работата на съда се подобрява вследствие на гражданското наблюдение и постепенно съдебната система
се отваря към гражданското общество. Има известен напредък, но са необходими още много усилия. Много бавно е съдопроизводството - голяма част от съдебните дела през периода на наблюдение са водени средно по 2-3 години. Няма система за оценка за труда на съдиите. Липсва система за
наблюдение прилагането на нови закони. Съществуват много конфликти на интереси на местно ниво
при наблюдаваните дела в петте съдилища през осеммесечния период. Често се нарушават правилата за професионална етика на съдиите. Слабо развита е системата за връзки с обществеността.
Съдът се променя бавно и с много съпротиви. Той продължава да бъде относително затворена система, която още не осъзнава ползата от отваряне към гражданите, от повече публичност и прозрачност. Съдът не прави решителни крачки, за да подобри публичния си образ и да започне да се отчита пред гражданите.
•
•
•
•
•
•
1

ИЗВОДИ:
Лесен достъп до услуги за граждани в съда, особено за хората с увреждания (Окръжен съд – Велико Търново)
Продължава да бъде труден достъпът до съда за хора с увреждания (Районен съд и Окръжен съд –
Разград)
Въвеждат се информационни технологии за повишаване нивото на обслужване (Окръжен съд – Велико Търново)
Не се наблюдава развитие в използването на информационни технологии за подобряване нивото на
обслужване на гражданите. (Районен съд и Окръжен съд – Разград)
Като напредък се отчита преместването на гражданското деловодство в по-широка стая. (Районен
съд – Разград)
За последните месеци гражданско наблюдение констатира многократно отлагане на наказателни дела
поради представени болнични листи (Районен съд и Окръжен съд – Разград)
заместник-директор на Инициатива за укрепване на съдебната система в България, Кръгла маса «Гостоприемството
на съдилищата», 05.09.2006г., София
Гра ж д ански наблюд ате л 3
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Графиците с насрочените дела са написани с дребен шрифт и липсва легенда за неразбираемите съкращения на видовете насрочени дела. (Районен съд и Окръжен съд – Разград)
Насрочените дела през месеца се гледат само от четири или пет определени съдии. През седмицата
много насрочени дела се гледат от един съдия.
Бързина, ефективен контрол, ясна отчетност и прозрачност в работата на съдии и служители. (Окръжен съд – Велико Търново)
Не се наблюдава развитие и не се полагат усилия от страна на съда да се намали броят на отложените дела. (Окръжен съд – Велико Търново)
Утвърден е принципът на безпристрастност чрез разпределение на постъпващите дела чрез случайния
избор и принципа на равнопоставеност. (Окръжен съд – Велико Търново)
Все още липсва информация за цялостната дейност на съда. Обществеността не е запозната с резултатите от по-важните дела. (Районен съд – Силистра)
Съдът започва да предприема конкретни стъпки, за да подобри публичния си образ и да започне да
се отчита пред гражданите. (Окръжен съд – Търговище)
Положителен резултат от вътрешния брифинг със съдии (през месец декември 2006г.) започна изработване на интернет-страница през месец януари 2007г. за Търговищки съдебен окръг (www.justicetg.
org), който все още е в работен вариант. (Окръжен съд – Търговище)
Не се спазват предварително обявените начални часове на съдебните заседания и се нарушава графикът за деня (Районен съд – Шумен).
Недостатъчна информираност за граждани. (Районен съд и Окръжен съд – Разград)
Продължава практиката някои адвокати да не уважават съда като институция с непредставителния си
външен вид. (Окръжен и Районен съд - Разград)
Гражданското наблюдение отчита подобряване на цялостното функциониране на съда в работата на
Районен съд – Шумен по наказателните дела. (Районен съд - Шумен)
Повишава се общият брой на насрочените в месеца съдебни процеси. (Районен съд - Шумен)
Продължава да бъде проблем установяването на местожителството на призовани лица по съдебни
дела, както и неявяването на свидетели, което е пречка съдът да изпълнява ефективно своята работа.
(Районен съд - Шумен)
Все още има пропуски при съставянето на предварителния график на делата. (Районен съд - Шумен)
Необходимо е точно спазване на процедурата за призоваването на страните по съдебни дела и предотвратяване многократното отлагане на съдебни заседания. (град Шумен)
Не са констатирани груби нарушения по установените съдебни процедури или вътрешните правила
за работа на съда. (Районен съд - Шумен)
Съдът работи професионално и компетентно, но заради многократното отлагане на съдебни заседания по причина – неявяване на страните по делата, създава впечатление за мудност и слаба ефективност на съдебното производство (град Шумен)

Новият НПК се прилага правилно и точно е изводът от наблюдението на съдилищата в 5-те града. Не
са наблюдавани проблеми или несъответствия при прилагането на този закон.
• Някои съдебни производства се водят много бавно и по няколко години. Случаят на дело с 15 години продължителност е показателен за спорен професионализъм или за пропуск в НПК, улесняващ бавни съдебни процеси. (град Разград)
• Съдебните процедури се спазват. (Разград, Велико Търново, Силистра, Търговище и Шумен)
• Прилага се успешно въведената с новия НПК процедура за съкратено производство при наличие
на самопризнание от подсъдимите. (град Велико Търново).
• В определени случаи съдът в град Силистра ползва възможността да прилага възпитателна функция.
• Недостатъчно ефективна е дейността на прокуратурата – гражданските наблюдатели забелязват,
че обвинителните актове и събраните доказателства при някои наказателни дела не са подкрепени с достатъчно доказателства. (град Шумен)
• НПК позволява „отсрочване на делата” и така те могат да се „проточват” във времето. При тежки
престъпления, по които Окръжен съд е първа инстанция, виновните дълго време остават ненаказани. (град Търговище)
18
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Отлагат се много наказателни дела поради неявяване или нередовно призовани участници в съдебния процес според наблюденията. (град Разград).
Съдът проявява активност при установяване на фактите. (Разград, Велико Търново, Силистра, Търговище и Шумен)
Не са достатъчно ефективни разпоредбите в НПК, които уреждат призоваване на участници в наказателните процеси. Най-честите причини за отлагане на делата са неявяване на подсъдим; представени болнични листи или поради нередновно призоваване. (Разград, Велико Търново, Силистра, Търговище и Шумен)
Необходима е координация по призоваване на свидетели и страни по делата, предвиждането на
възможни пречки за техния разпит в съдебна зала /пример – необходимост от преводач, тълковник, от педагог /при разпит на малолетен/. (град Шумен)
„Виновните” дълго време остават ненаказани и пострадалите граждани не могат да получат бързо
възмездие и справедливост. (град Търговище)

ПРЕПОРЪКИ:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

2.1. Общи препоръки
Всички съдилища да разработят и приемат План за подобряване на своята дейност. Да се определят
отговорности, сроковете и ресурси за изпълнение на плана. Препоръчваме да се използва успешният
модел за план, разработен от Инициатива за укрепване на съдебната система, ААМР.1
Продължава да е актуална препоръката ефективно да се призовават участниците в съдебния процес и съдът да не допуска многократни и неоснователни отлагания на съдебни дела. Да не се разчита само на връчване на призовки с обратни разписки. По-строго прилагане на разпоредбите по чл.
120, ал.3 от НПК.
Да се засили отговорността на лекарите и контролът на отговорните институции при издаването на
болнични листи.
Да се налагат санкции на всички страни, съдебни служители и институции, които са причина за необосновано отлагане на делата. В по-кратки срокове да се насрочват отложените дела.
Разглеждането на делата и постановяването на решенията да става във възможно най-кратки срокове. Когато е предвиден максимален срок, съответното процесуално действие да се извършва в началото, а не в края на този срок.
Създадената атмосфера и системата за функциониране на съда при прилагане на наблюдаваните закони да се развива успешно. (град Велико Търново).
Да се повиши общественото доверие в съда, като периодично се публикуват отчети и информационни материали за дейността на съда във Велико Търново.
Да се повиши правната култура на гражданите, като обществото бъде информирано за възможностите, които предоставят новите закони за защита срещу домашното насилие и от дискриминацията.
Да се популяризира Законът за защита от дискриминация (град Разград).
Да се назначат в разумен срок съдебни администратори във всички съдилища, като се развива у тях
специфичен капацитет за връзки с обществеността.

2.2. Препоръки към Висшия съдебен съвет:
Да прилага обективни критерии и прозрачност при гласуване бюджета на всеки съд в страната, което ще позволи балансираното развитие на системата.
• За да се преустанови порочната практика за липса на прозрачност и критерии при разпределение на
финансови средства за съдилищата, за подобряване на съдебната дейност да се прилагат принципите на обективна необходимост, професионална обосновка и откритост при гласуване на текуща промяна на бюджета на всеки съд;
•

•

1

2.3. Препоръки към министъра на правосъдието:
Да промени Наредба № 27 от 13.12.1994 г. на Министерство на правосъдието или да изготви нова наредба за дейността на съдебните заседатели в посока въвеждане на критерий, подбор, строго прилагане и съблюдаване на мандатност на съдебните заседатели.
http://www.ewmi-bg.com/doc.php?lng=&m_id2=2&fd_id=9&only= - рубрика „Документи”
Гра ж д ански наблюд ате л 3
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Да намери решение на проблема със съдебните сгради в България, които са общинска собственост,
за да могат да се планират и извършат крайно необходимите ремонти на остарелите и неподходящи
сгради, като тази в Разград - създаване на регистър на съдебните сгради.
Да планира в годишния бюджет създаването на информационни центрове на първия етаж на всички
съдилища в страната за гарантиране правото на достъп за хора с увреждания. Отпада необходимостта от излишен лукс за изграждане на скъпи асансьори в сгради с по два и повече етажа.
Да обяви централизиран търг за закупуване на електронни светещи табла за всички съдилища в България, за да се унифицира техническото оборудване и да се спестят финансови средства.
Да предприеме централизирани ефективни действия за улесняване физическия достъп до съдебните
сгради на хората с увреждания в България – изграждане на подстъпи и рампи.
2.4. За пълното прилагане на Наказателно-процесуалния кодекс и Наказателния кодекс
Да се спазват всички срокове и процедури при прилагане му (Велико Търново, Разград, Силистра).
Ефективно да се призовават участниците в съдебния процес и съдът да не допуска многократни и неоснователни отлагания на съдебни дела. Да не се разчита само на връчване на призовки с обратни
разписки (Разград, Велико Търново, Силистра).
Ефективно да се издирват призовани лица, които не се явяват на съдебни заседания (Шумен, Разград).
Бързина на съдебните производства (град Разград).
По-малко отложени дела от наказателен характер (град Шумен).
Да не се отлагат постоянно дела поради заболяване, освен в много тежки случаи – да се засили отговорността на лекарите и контролът на оторизираните институции (град Търговище)
Прокурорите да подготвят обосновани обвинения, за да се избегне отлагане, поради необходимост
от разпит на нови свидетели или неизяснени обстоятелства в хода на досъдебното производство (град
Шумен)
Необходимо е по-ефективно взаимодействие между МВР, съда и прокуратурата за ускоряване на
съдебните процедури по призоваването и намаляване броя на отложените дела (град Шумен)
Да има толерантен и загрижен подход към жертвите на сексуални престъпления. (град Търговище)
Съдът да налага строго административното наказание - глоба за неявяване на призован, за да се осигури явяването на необходимите субекти в съдебния процес (град Търговище)
По-ефективна координация между съдебните служители, прокуратурата и органите на МВР при призоваването и издирването на страни и свидетели по наказателните дела (град Шумен)
Насрочените съдебни заседания да не започват с неоснователни закъснения; (град Шумен)
Необходимо е да продължат усилията за ефективно наказателно съдопроизводство чрез произнесените правилни съдебни решения. (град Шумен)
Да има по-добра информираност на обществото за наказателна отговорност на извършителите на
престъпления и защита правата на гражданите. (град Търговище)
Да има достатъчно данни за работата на Окръжен съд - Търговище в обществото. (град Търговище)
2.5. За пълното прилагане на Гражданско-процесуалния кодекс и Семейния кодекс
Да се поддържа достигнатото сравнително добро ниво на правораздаване при прилагането на ГПК
(Окръжен съд и Районен съд - Разград, Районен съд – Силистра, Окръжен съд - Търговище).
За гражданските дела – ако и при второто съдебно заседание страните не представят всички доказателства и поради това делото се отложи, съдът да прилага разпоредбата на чл. 65 от ГПК (Окръжен
съд – Велико Търново)
Да се спазва принципът за равнопоставеност на страните, по-голяма бързина и ефективност при воденето на дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (Окръжен съд - Търговище).
По-широко прилагане на разпоредбите на закона за санкционирането на призовкари, които не изпълняват задълженията си. Необходим е по-строг контрол върху работата на призовкарите. (Разград
и Шумен)
По-ефективно прилагане на разпоредбите на ГПК и ограничаване на закъсненията за началото на съдебните заседания до минимум. (град Шумен)
Да се избягва допускането на коментари извън протокола. (град Силистра)
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Ефективно да се призовават участниците в съдебния процес и съдът да не допуска многократни отлагания на брачните дела.
Да не се допуска отклонение от установените съдебни процедури при гражданските дела.
Да се запази бързината и ефективността на съдебното производство, особено при воденето на дела
по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Да се назначават вещи лица и експертизите да се изготвят в срок.
2.6. За пълното прилагане на Закон за защита срещу домашното насилие
Съдебните процеси по прилагането на закона да бъдат широко популяризирани;
Съдът да предоставя информация на обществеността за броя заведени дела по този закон и с какви
решения са приключили;
Да се предоставя информация за същността на домашното насилие и за възможностите за борба срещу него.
Да се създаде механизъм за информиране на гражданите за възможностите на закона с цел неговото
ефективно използване (град Силистра)
Периодично Районен съд и Окръжен съд да обявяват данни за броя заведени дела по този закон и с
какви решения са приключили. Популяризиране на Закона сред обществеността и сред Адвокатската колегия. (град Търговище)

2.7. За пълното прилагане на Закон за защита от дискриминацията
• Необходима е широка информираност за Закона за защита срещу дискриминацията и ефективна работа на всички държавни институции за подобряване на образователното ниво на етническите групи.
• Преодоляване на нетолерантно отношение на служители на съда към представители на малцинствата.
• Да има достъпна информация за броя заведени дела по този закон във всички районни съдилища.
2.8. За подобряване на атмосферата в съдебна зала
Гражданските наблюдатели от петте града отправят най-много препоръки за подобряване на акустиката в съдебна зала. Дават се и препоръки за усъвършенстване на изготвянето на график на съдебните заседания по ясен за гражданите начин.
• Да се инсталира и използва ефективно озвучителна уредба във всички съдебни зали, за да се чуват
ясно изявленията на участниците по време на съдебно заседание. (Разград и Търговище)
• Да се подмени остарялата техника в съдебните зала на съда в Силистра, за да се отстрани излишният шум. (град Силистра)
• Да се подобри акустиката в съдебните зали. (Търговище, Силистра, Шумен)
• Да се спазва редът и се намали шумът в съдебната зала – да не се допуска участниците да говорят високо, включени мобилни телефони, да се използва озвучителната уредба. (град Силистра)
• Съдът да проявява по-голяма строгост за спазването на реда в съдебна зала. (градове Разград, Силистра)
• Да се създадат условия за равнопоставеност на страните в процеса. (град Търговище)
• Да не се допускат коментари и изявления извън протокола. (град Силистра)
• Подобряване на атмосферата в съда, съдебните процедури и създаване на дружелюбна среда за присъствие на граждански наблюдатели. (град Търговище)
• Да се използват зали с достатъчно места за присъстващите на заседанието. (град Търговище)
• Да се спазват графикът с предварително обявените часове за съдебни заседания. (град Търговище)
• Съдът да използва ефективно съществуваща актуална база-данни за местонахождението на страните по делата. (град Шумен)
• Да се инсталират електронни табла пред залите с номерата на делата и часовете. (град Търговище)
• Всяка една от залите да бъде снабдена с необходимото техническо оборудване, за да се записват точно и пълно изявленията на страните. (Велико Търново)
• Необходимо е изграждането на единна информационна система между МВР, съда и прокуратурата
с актуална база-данни за местонахождението на страните и свидетелите по делата. (Шумен)
• Подобряване на озвучаването в съдебните зали и рационално използване на озвучителната техника в
съдебния процес.
Гра ж д ански наблюд ате л 3

21

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

На входа на съда да бъде инсталиран детектор за метални предмети и проверка на самоличност. Така
ще се постигне по-облекчен пропускателен режим и ще намалеят струпванията на граждани пред
вратите на съдебната палата.
2.9. Подобряване цялостното функциониране на съдебната институция
Да се работи целенасочено за кариерното развитие на магистратите, като се планират участия в обучителни програми за повишаване на професионалната компетентност и еднаква съдебната практика. (град Разград)
Да се промени ефективно графикът на съдебните дела. (град Велико Търново)
Системата за случаен подбор на делата да бъде използвана ефективно. Да се разпределят всички съдебни дела, без изключения, между всички съдии. (Разград, Велико Търново, Шумен, Търговище и
Силистра)
Да се подобри архитектурната среда за достъп на хора с увреждания. (градове Разград и Търговище)
Да се преодолее закъснението за началните сутрешни заседания /обявено за 9.00 ч. съдебно заседание започва с 15 минути закъснение/. (град Шумен)
Да се прави точно и балансирано разпределение на делата по време, които се гледат в един и същи
ден, като се планират разумно, без да ощетяват гражданите-страни по тях. (град Силистра)
Да има помещение за запознаване със съдебните дела и се правят справки. (Разград и Търговище)
Популяризиране на Закона за домашното насилие и Закона за дискриминация сред гражданите чрез
партньорства с неправителствени организации. (град Силистра)
Съдът да се отчита периодично пред гражданите и обществеността. Да се разпространяват информационни материали, да се създаде интернет-страница и да се назначи служител за връзки с обществеността. (град Търговище)
Да се подобри обслужването на гражданите от служителите в деловодството. (град Търговище).
Да се използва уголемен шрифт при изписване на дневните графици за съдебните дела. Под дневния
график със съдебните дела задължително да има легенда за обясняване на използваните съкращения
с абривиатурите.
В интернет-страницата на Районен съд – Шумен да се публикува актуална месечна информация за
движението по делата. (Разград, Велико Търново, Шумен, Търговище и Силистра)
Да се шумоизолират съдебните зали и да се използва озвучителна техника. (град Силистра)
Да се осигури достъп на хората с увреждания до всички етажи и зали в съдебната палата. (Търговище)
2.10. Повишаване на общественото доверие в хода на съдебната реформа
Съдът да предоставя периодично обществена информация за своята дейност. Да се огласяват резултати от дейността по наблюдението на определен вид дела. (Шумен, Търговище )
Адвокатите да се явяват в приличен външен вид, като уважение към правосъдието и обществото.
(град Разград)
Да се засили общественото внимание върху компетентността и спазването на етичните норми от адвокатите по време на съдебните процеси. (град Силистра)
Да се организират дни на открити врати в съда за граждани за запознаване със съдебния процес и реформата в съдебната система. (град Силистра)
Успехите и положителните практики на съда да се популяризират сред обществото. (град Търговище);

A. Резюме

1. Цел на документа - създаване на обратна връзка между наблюдаваните обекти /съдебните със-

тави, служителите и ръководителите на подложените на мониторинг съдилища/ и доброволците на Центъра на неправителствените организации в Разград, гражданите, участвали в наблюдението и медиите, ангажирани с популяризирането на проекта и резултатите от него.
Докладът представя обобщените резултати от мониторинга, осъществен от 18 граждански наблюдатели, проследили в период от осем месеца протичането на 346 съдебни дела в 396 съдебни заседания, както и организацията на правораздаването, прилагането на Наказателно-процесуалния кодекс, Гражданскопроцесуалния кодекс, Наказателния кодекс и Семейния кодекс, Закона за защита от дискриминацията и
22
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Закона за защита срещу домашното насилие в определени съдилища в градовете Разград, Велико Търново, Силистра, Търговище и Шумен.
Методологията на изработване на доклада включва месечните доклади за дейността на всички граждански наблюдатели, присъствали на съдебни заседания по наказателни дела, граждански дела и дела за
разтрогване на брак в: Окръжен и Районен съд – Разград; Окръжен съд – Велико Търново; Районен съд
– Силистра; Окръжен съд – Търговище; Районен съд – Шумен, заведени според нормите на:
• Наказателно-процесуалния кодекс;
• Наказателния кодекс;
• Гражданско-процесуалния кодекс;
• Семейния кодекс;
• Закона за защита срещу домашното насилие;
• Закона за защита от дискриминацията;
Представителите на гражданската организация са отразили впечатленията си в специални карти за наблюдение на наказателните и гражданските дела, попълвани по време на мониторинга със съдействието
на съдебните служители от наблюдаваните съдилища.
Подборът на делата, включени в наблюдението, е извършен въз основа на месечните графици на отделните съдилища, предварителната информация в медиите за предстоящи процеси с голям обществен
интерес, както и по инициатива на граждани, страни по съдебни дела, които желаят публичност и прозрачност на правораздаването.
В края на всеки три месеца Гражданската консултативна група, съставена от експерти, анализира информацията, събрана от наблюдателите и изработва аналитичен доклад по предварително одобрен формат. Структурата на аналитичния доклад включва резюме, увод, кратко описание на проблема, количествен анализ и качествен анализ, в който са описани констатациите, изводите и препоръките, приложения и
библиография. Крайните изводи в доклада са придружени от оценки за напредъка на отделните съдилища по наблюдаваните теми, които са измерени от тристепенна скала, която отчита :
• Постигнатата положителна промяна – видим напредък, ограничен напредък, незначителен напредък;
• Негативна промяна
• Без промяна;

2. Кратко описание на проблема - трудности, противоречиви тълкувания и неуеднаквени практики в прилагането на наблюдаваните закони.
По време на наблюдението от месец октомври 2006г. до момента става ясно, че в три от всичките пет
подложени на мониторинг съдебни райони, съдилищата са настанени в сгради, пригодени за нуждите на
Темида. Единствено във Велико Търново и Шумен магистратурата функционира в специално строена за
съдебна палата сграда. Затова в 85% от случаите помещенията, предназначени за съдебни зали и не отговарят на съвременните изисквания за ергономични, акустични, екологични и други условия за работа.
Гражданското наблюдение установи, че в част от констатираните проблеми в петте съдебни окръга в
началото на мониторинговия процес се повтарят и при тях няма положително развитие.
Основните проблеми на съдебната система остават бавното съдопроизводство, нередовното призоваване, слабата обществена комуникация и неинформираността на гражданите.
Основната причина за бавното съдопроизводство е многократното отлагане на делата. Това става найвече заради неявяването на някоя от страните, поради отсъствието на важни свидетели или вещи лица.
Причините за неявяване в съдебната зала обикновено се обясняват с влошено здравословно състояние, с
нередовно призоваване или отказ от страна на свидетелите да пътуват до съответните селища заради пътните разноски, които съдът не винаги отчита и заплаща. Така, например, през януари 2007 година от всичките 56 наблюдавани дела, 33 са отложени, което означава че 60% от споменатите процеси се забавят.
Процентът на осуетени процеси в някои магистратури е още по-висок. В Шумен през март 2007 година
мониторингът отчита 9 отложени от всичко 10 проследени дела, във Велико Търново през февруари т.г. са
регистрирани 7 отложени от наблюдаваните 10 дела. Положителен превес на приключилите над отложените процеси се наблюдава в Търговище, където през януари 2007 година 60% от проследените процеси са приключени в същото заседание, през февруари те са 7 от всичките 10. Същите резултати през февруари са отчетени и в Силистра.
Въпреки малкото положителни практики, като цяло проблемът с протакането на делата бележи трайГра ж д ански наблюд ате л 3
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Разград
Настоящият проект е трети мониторингов процес, осъществен от граждански наблюдатели върху работата на съдебните органи в Разград. През първата половина на 2006 година предмет на проучване бе проект
„Засилване на обществената подкрепа за съда в Разград- гражданско участие за прозрачно правораздаване.”1 Установените проблеми в съдопроизводството тогава са констатирани и в рамките на новото наблюдение.
Най-честата слабост е свързана с многократното отлагане на съдебните процеси, което прави правораздаването мудно, неефективно и подрива доверието в съдебната система. Пренасрочване на дела е
регистирано в еднаква степен и при наказателните, и при гражданските дела. Като правило най-честата
причина за протакането е неявяването на страни, свидетели и вещи лица. Оправдание за това се явяват
болести, удостоверявани с болнични листи, чиято истинност никой не контролира или нередовно призоваване. Така наказателно дело, подсъдно на Районния съд, е продължило 15 години, през което време е
настъпила абсолютната давност за част от обвиненията срещу подсъдим.
В дела за двойно убийство по особено жесток начин на двама чужди граждани, наблюдавано в Окръжния съд в Разград пък се установи, че в хода на съдебното дирeне, продължило повече от пет години, са
1
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починали важни свидетели, други са заминали за чужбина. Осъдителната присъда по този процес от голям обществен интерес бе отменена от апелативната инстанция и делото е върнато за ново разглеждане
заради недобре изяснени факти, които при отсъствието на ключови свидетели едва ли ще намерят отговор и следващия път.
При друго дело за тежко убийство на държавен служител се наблюдава прецедент, че държавното обвинение поиска присъда от 30 години затвор, а съдът постанови по-тежко наказание от доживотна присъда.
Голяма част от наказателните дела се отлагат заради неизвестното местонахождение на подсъдими или
свидетели. Така през март статистиката сочи 50% пренасрочване от 8 наблюдавани процеса, 4 са отложени. Прави впечатление, че едно и също дело по няколко пъти се отлага по различни причини, веднъж някой не е призован, друг път има болен, трети път някой не се е явил. Наблюдателите установяват, че през
втората половина на мониторинговия процес препоръките им за усъвършенстване на редовното призоваване не са взети под внимание от съдебните органи.
От месец януари 2007г. обаче в Разград е налице тенденция на ускоряване на съдопроизводството. Намалял е броят на отложените дела, много наказателни производства са приключени с налагане на административно наказание глоба в съответствие с новоприетия чл.78а от Наказателния кодекс1. През ноемвридекември 2006г. 5 от наблюдаваните 13 наказателни процеса са приключили по този начин. Те са образувани по обвинения за притежаване на наркотици, за пътнотранспортни произшествия с опасни последици, за документни измами. Предвидените наказания по този текст позволяват налагане на по-леко наказание, което масово се използва вече в съдебната практика.
Не са еднакви и практиките в районните съдилища в Разград и в окръжната магистратура. Така, например, свидетел пристигнал в Разград от Петрич, поиска от Районния съд да му изплати 70 лева транспортни
разходи за пропътуваните над 500 км2. Магистратите поискаха оправдателен документ, а подобна практика липсва при делата в окръжното съдилище. В Районен съд – Разград практиката е, че за изплащане на
транспортни разходи е нужно представяне на оправдателен документ – пътен билет, ако лицето е пътувал
с влак или автобус; ако лицето е пътувал с автомобил, се подава декларация, в която се посочват изминатите километри, пътните разходи, данните за автомобила и приложен касов бон. Пътните разходи се изплащат с касов ордер срещу първичен финансов документ. Наблюдателите посочват, че съдът е длъжен максимално да улеснява, да обясни на хората процедурата по изплащане на пътните разходи.
Слабата информираност на гражданите е свързана не само със законово гарантираните им права. Те
трудно се ориентират и в сградата на съда, където няма информационни гишета, табла или указателни табели, които да ориентират посетителите, търсещи публична услуга в храма на Темида.
Лоши са и условията за работа в съда. Залите са малки, лошо озвучени, достъпът до сградата е невъзможен за хора с влошени двигателни функции. Понеже държавната институция в Разград е настанена в
сграда общинска собственост, никой не планира средства за инвестиции и преустройство в нея. В съдебната палата няма санитарен възел на разположение на гражданите.
Положителни промени се забелязват във факта, че бе осигурена работна стая за прокурорите и че се
въведе задължително използване на табели с имената на съдиите по време на заседания, които вече не са
анонимни за гражданите. През наблюдавания период съдът в Разград отвори и собствен сайт, но информацията в него все още е откъслечна и оскъдна.
Съдебната охрана в Разград препяства физическия достъп на граждани до правосъдие. Продължават да пристигат оплаквания от недоволни граждани, които не са били допуснати в сградата на съда
в Разград от съдебната охрана във времето между 12:00 – 13:00 часа3. Няколко пъти граждански наблюдатели са били свидетели на подобни случаи.
Препоръка към съда:
• Окръжен съд - Разград да хармонизира и уеднакви практиките в трите районни съдилища в съдебния район (Разград, Кубрат и Исперих);
• Съдът да дава разумен срок за представяне на документи за ползван обществен транспорт за участие в съдебно заседание, като основание за изплащане на разходите.
1
2
3

http;//lex.bg/laws/ldoc.php?IDNA=1589654529
Наказателно дело № 780/2005 от 15.01.2007г. в Районен съд - Разград
Съгласно чл. 194, ал.2 от Правилника за съдебната администрация в районните, окръжните, военните и апелативните
съдилища – „...Службите на съдебната администрация, които работят с физически и юридически лица, имат работно
време от 9 до 17 ч. без прекъсване...” - http://lex.bg/f/psarovas.html
Гра ж д ански наблюд ате л 3
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Да се подобрят механизмите за връчване на призовки, които да гарантират присъствието на необходимите за съдебното дирене лица на процеса.
Да се изработи информационно табло с указания за съдебните зали и канцеларии и реда за получаване на документи от магистратурата.
Да се организира система за предварително оповестяване на графика на съдебните дела, информация за моментното им протичане, както и сроковете, в които те текат и следва да приключат.
Да се осигури улеснен достъп до съдебната палата за граждани с увреждания.
Съдът да монтира информационна компютърна система във фоайетата, чрез която гражданите могат да научават за новоприети и все още непопулярни закони, гарантиращи техните права.
Да се подобри комуникационната стратегия на съдилищата, за широка, обективна и навременна
информираност на обществото за работата на съдебните органи и тяхната ефективност.

Велико Търново
По време на наблюдението в Окръжния съд са установени положителни промени в дейността на магистратурата. Наблюдателите отбелязват, че съдиите добре разясняват правата на участниците в съдебното производство. Не са установени случаи на неравнопоставено отношение от страна на съда към участниците в съдебен процес.
Основните проблеми в Окръжен съд – Велико Търново през мониторинговия период са свързани с
многократното отлагане на делата поради направени искания от страна на участниците в процеса. От 10
наблюдавани дела през месец октомври 2006г., 6 са отложени, поради заболяване на една от страните –
физически лица или поради направени искания за събиране на доказателства. В тази връзка отлагането на
делата не може да бъде вменено изцяло като вина на съда, тъй като страните умело се възползват от предоставените им от закона възможности. Гражданските наблюдатели отправят препоръка към съда в гражданските производства да се прилага ефективно разпоредбата на чл.65 от Гражданско-процесуалния кодекс1. Да не се допускат неоснователно отлагане на дела, без представени доказателства за невъзможност
на една от страните да се яви на съдебно заседание.
Не са установени проблеми по време на гражданското наблюдение на Окръжен съд - Велико Търново през периода януари – февруари 2007г. При прилагането на законите не са констатирани пропуски или
противоречиво прилагане при наказателните и гражданските производства. Няма промяна в констатациите в сравнение с предходните месеци: много добро ниво на обслужване, бързина, ефективен контрол,
ясна отчетност и прозрачност в работата на съдии и съдебните служители. Трайна е тенденцията обаче
за многократно отлагане на делата. През месец февруари 2007г. граждански наблюдатели отбелязват, че
от седемте отложени дела, в четири основанията за отлагане са били: заболяване на защитник, служебна
ангажираност на защитник, неявяване на служебен и договорен защитник в съдебно заседание (2 дела).
Останалите три съдебни дела са отложени поради: отвод на съдия, заболяване на съдебен заседател и
необходимост от събиране на нови доказателства. Наблюдателите имат впечатления, че процесуалните
представители /упълномощени адвокати, особени представители и служебни защитници/ масово използват различни основания за отлагане на делата. Граждани основателно питат: Има ли резервни съдебни заседатели? Може ли резервен съдебен заседател да се включи в съдебния състав по делото?
В резултат на гражданското наблюдение на делата през месец април 2007г., бяха установени някои пропуски в работата на Окръжния съд в града. Отлагането на делата все още не е преустановена или поне
минимализирана практика и броят им остава непроменен. Не се предприемат стъпки за решаването на
този важен въпрос, въпреки високите обществени очаквания за ускоряване на производството.
При прилагането на законите не са констатирани пропуски или нееднозначно прилагане на законите
при наказателните и гражданските производства. Принципът за равенство на страните се спазва строго,
без толериране на някоя от страните.
През наблюдавания период не е гледано дело по Закона за защита от дискриминация, а производствата по Закона за защита срещу домашно насилие са 5 за последните девет месеца, като три от тях са висящи. Прави впечатление, че гражданите са слабо информирани за възможностите, които новите закони
им осигуряват и не търсят съдебна защита по този способ. Друга причина, която възпира хората, може да
1
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...когато една от страните, която причини отлагане на делото или отменяне на решението чрез несвоевременно
предявяване на искания, посочване на факти или доказателства, понася независимо от изхода на делото всичките
разноски по делото и заплаща допълнителна държавна такса в размер на 1/3 от първоначално платената, но не помалко от 100 лева.
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е липса на средства или нежелание да се търси публичност по темата чрез съдебно дирене.
При наблюдението на делата, заведени по Семейния кодекс, не са констатирани нарушения. От януари до април 2007г. мониторинг е осъществен върху 40 дела, по 10 на месец. Прави впечатление че мнозинството от гражданските дела приключват още на първо съдебно заседание. През месец януари 2007г.
това е констатирано при всичките пет граждански дела, докато наказателните, също 5 на брой, са отложени всички. Причините са общоизвестни - неявяване на свидетели и вещи лица, нередовно призовани страни, болнични листи и служебна заетост на защитниците. Тенденцията за отлагане в наказателното отделение на Окръжния съд продължава и през февруари, когато имаме отново 100% пренасрочване на процесите, докато 3 -те граждански дела, наблюдавани от нас, бяха обявени за решаване. През март отложени
са 4 от 10-те наблюдавани дела,заради процесуални нарушения, както и заради заболяване на съдебен
заседател, което е странно, тъй като той би трябвало да се замести без особена трудност. Четири от делата или 40% са обявени за решаване. През април 2007 година също е констатиран известен напредък, тъй
като половината от делата или са приключени с присъди /2/, или са обявени за решаване /3/.
Положителен факт е въведената автоматична система за управление на делата, която ги разпределя по
случаен признак. Това предполага обективност и ефективен контрол при воденето на съдебните дела. В
съдебната палата е осигурен гарантиран и лесен достъп за хора с двигателни увреждания, а общата регистратура предлага бързо обслужване на гражданите. Още при образуването на наказателно дело се осигурява служебна защита на социалнослаби подсъдими или на други представители на уязвими групи.
Препоръки към съда:
• Стриктно да се прилага новата разпоредба, която изисква болничните листи, представени като
мотив за отлагане на делата, изрично да потвърждават, че заболяването пречи на лицето да се яви
пред съдебните органи1.
• Да се повиши информираността на обществото за хода на съдебните реформи и повече информация за дейността на съдебната администрация.
• Да се осигури възможност за достъп на незрящи граждани до информация за дейността на
съда.
Силистра
Наблюдението констатира, че подложените на мониторинг закони се прилагат правилно. Наказателните дела минават при по-стегната процедура. Не се допуска нарушение на реда в залата, съдиите изискват
от страните да спазват правилата. Допускат се коментари извън протокола, както и разяснения от съдиите към страни в процеса, които нямат адвокат. При повечето от бракоразводните дела процесът завършва
със споразумение и се постига бързина в правораздаването.
През наблюдавания период в Силистра са заведени 4 съдебни дела по Закона за защита срещу домашно насилие. Две от тях са завършили с уважаване на иска на пострадалите, а останалите се прекратени едното по желание на засегнатата страна, другото заради пропуски в исковата молба.
Проблем при протичането на съдебните дела в съда в Силистра е шумът в залата. Често гражданите
говорят високо помежду си, но няма случай от наблюдаваните процеси съдия да е отстранил някого от
залата заради шумно поведение. Неприятно впечатление прави и практиката адвокатите да говорят високо по мобилните си телефони докато са в залата, без съдиите да реагират на това нарушение. В една от
залите климатичната уредба е много шумна и това създава допълнителен дискомфорт. Акустиката в залите е лоша, а озвучителните устройства не се ползват.
В съда няма служител, който да отговаря за връзките с обществеността и това влияе върху информираността на обществото, която е сравнително ниска. Няма механизъм, по който гражданите и медиите да
научават за предстоящи процеси с голям обществен интерес.
Съдебно дело №149/2007, което е наблюдавано през март 2007 година и е обявено за решаване, не е
решено в законовия срок.
Препоръки към съда:
• Да се монтират електронни табла пред всяка съдебна зала с делата за деня, за да са наясно гражданите с графика на процесите.
1

чл.18 ал.2 от Наредба за медицинската експертиза на работоспособността, приета с ПМС № 99 от 31.05.2005 г., обн.,
ДВ, бр. 47 от 7.06.2005 г.
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Да се подобри звуковият фон в съдебната зала чрез подходяща аудиотехника.
Да се намали допълнителният шум в залите от климатичната уредба, от клавиатурата, с която секретарят пише протоколите.
Да се назначи служител за връзки с обществеността, за да има система за информираност на гражданите за работата на съдебната институция.

Търговище
Съдът в Търговище е единственият от наблюдаваните пет магистратури, в който делът на отложените дела
е сравнително малък. През септември 2006 година само 20% от процесите са били пренасрочени, като
през следващия месец октомври техният брой е нараснал на 50%. Тенденцията за незабавено правораздаване обаче се запазва и в първите месеци на 2007 година. През януари от десет наблюдавани дела 6 са
приключени, като 5 още на първото заседание, а едно на второто. През февруари 2007 година процентът
е скочил до 80 на сто. Налага се изводът, че магистратите в Търговище постигат бързина и ефективност в
правораздаването, което не е характерно за българската съдебна система като цяло.
Случаите на отлагане според гражданите, участвали в проучването, трябва да се минимизират като
съдът въведе глоби за неоснователно отсъствие от процеса. Наблюдението установи, че съставите на съда
действат бързо и експедитивно, водят точно и коректно процеса и спазват правилата и сроковете за решаването им. Съдебните заседания започват навреме, а съдиите демонстрират задълбочено познаване
на правните норми. По време на мониторинга не се установиха пропуски в наказателното и гражданско
съдопроизводство.
През последните девет месеца на 2006 година в Търговище са заведени 11 дела по Закона за защита
срещу домашното насилие. 7 от тях са вече приключили с наложени мерки за защита на жертвите, 4 са
прекратени. Процесите по този вид казуси са двойно повече в сравнение с предходната 2005 година, когато исковете срещу насилниците у дома са били 6.
Законът за защита от дискриминация на практика не се използва и по него няма заведени дела. Има
риск той да остане само норма, написана на хартия. Ако не се засили образователната работа за възможностите, които този закон предлага в защита правата на гражданите, той ще остане неизползван.
Наблюдението установи, че по време на съдебните заседания магистратите допускат неравнопоставеност на страните, като толерират представителите на държавното обвинение. За недобро отношение към
гражданските наблюдатели от страна на съдебните служители съобщават нашите представители в Търговище. Според докладите на наблюдателите те са се чувствали като натрапници в деловодството на Окръжния съд. С привидна любезност служителите се стараели не да подпомагат, а да саботират мониторинга на гражданската организация. Като основна причина за отсъствието на съдействие се приема неразбирането на процеса, голямото му значение за развитието на съдебната система в полза на обществото и
силният интерес на гражданите по темата.
Съдебните зали са с лоша акустика, има зали като №3, в която има само две места за сядане за граждани, решили да наблюдават процеса. До канцелариите на окръжната магистратура, разположени на втория етаж на съдебната палата, липсва улеснен достъп за хора с увреждания.
Препоръки към съда:
• Задължително да се налага глоба в случаите, когато вещите лица са причина за отлагането на делата.
• Да се спазват сроковете за решаването на делата.
• Съдебните зали да се оборудват с озвучителна техника.
• Да се въведе информационна система, която да съобщава за реда и графика на делата, до която гражданите да имат лесен достъп
• Да се подобри обслужването на гражданите в съдебните канцеларии
• Да се предоставят помещения за граждани и адвокати, в които те могат да се запознават с преписките по делата.
• Съдът да се отчита пред обществото за своята дейност.
Препоръки към гражданския сектор:
• Да се популяризират новите и малко познати Закон за защита срещу домашното насилие и Закона за защита от дискриминация.
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Шумен
Като най-голям проблем наблюдението отчита отлагането на делата. В Шумен е регистриран и своеобразният рекорд в рамките на това проучване. Това стана през април 2007 година, когато всичките наблюдавани 10 дела в съда са отложени. През март същата година 100% пренасрочване е записано и за 5-те наблюдавани граждански дела. Като причина за това са посочени неявяване на страните, поради нередовно призоваване или заболяване. През януари 2007 мониторинг е приложен върху 12 дела, като само 3 от
тях или 25% са приключили с решение. Участници в процесите обясняват протакането на делата с невъзможността да се открият лицата, от които зависи разследването. Няма актуална информация за адресите на гражданите, а съдът рядко налага глоби за неявяване. Наблюдаваните граждански дела в края на
мониторинговия период, освен че се отлагат, започват и с голямо закъснение. Дело 182/2007 и Дело №
3196/2006 и Дело №1794/2006 са започнали с цял час по-късно от предвиденото; Дело 2468/2005 закъснява с 45 минути, три други дела закъсняват от графика си с половин час. Закъсненията, особено в гражданското отделение, са постоянна практика, защото няколко процеса се насрочват за един и същи час и следва дълго взаимно изчакване. Това изнервя обстановката в съдебните кулоари и губи времето на гражданите и адвокатите.
Гражданското наблюдение отбелязва, че като причина за отлагането на наказателните дела често се
изтъкват прокурорските пропуски, направени в досъдебното производство. Неефективният механизъм за
призоваване също води до протакането на процесите, поради отсъствие на важни свидетели или на самите подсъдими. Като лош парадокс наблюдателите отбелязват дискриминационно отношение към участници в наказателен процес, поради етническата им принадлежност. Това е още по-скандално като се има
предвид, че става в Храма на Темида, призована да защитава гражданите от всякаква дискриминация.
Всъщност Законът за защита от дискриминация е почти непознат в Шумен, сочи проучването и съдебни дела по него не са заведени.
Сравнително добра е съдебната практика, свързана със Закона за защита срещу домашното насилие,
по който през януари-септември 2006 година са заведени 29 съдебни дела. По 8 от тях съдът е постановил „незабавна защита”, в 3 други случая искът е уважен, 5 са в процес на разглеждане, 1 е спряно и 12
са прекратени.
Мониторингът сочи, че най-бързо протичат и се решават делата, заведени по Семейния кодекс.
Като безспорно постижение на Районния съд в Шумен наблюдението отчита поддържането на интернет-страница, която се обновява непрекъснато и съдържа разнообразна информация за предстоящи дела,
за тези, които вървят в момента.
Препоръки към съда:
• Да се подобри организацията на съдебните графици, за да не се натрупват дела в един и същи час
и така закъсненията да не се превръщат в ежедневна практика.

3. Представяне на алтернативни подходи - добрите практики от съдилища и други публични институции, проекти на други неправителствени организации, имащи отношение към целите на настоящия проект или към гражданското наблюдение на обществените институции по принцип.
„...Равносметката дотук е: от 10 разследвани бивши и настоящи прокурори, на двама още не са повдигнати обвинения, а трима наскоро са пратени на съд. Присъди няма. Процесите още не са започнали. Изтъкват
се много мотиви за липсващия финал – от обема на материалите до сложността на казусите. А най-достоверно звучи признанието: прокурорите не искат да работят срещу прокурори...”1
„...Около 90% от свидетелите в съдебната зала започват да забравят какво са казали при разпитите на
досъдебното производство или твърдят, че нещо не са били разбрани. Те променят показанията си по драстичен начин, което се оказва огромен проблем не само по тежките, но и по всички дела. Това са констатирали в своята практика повечето прокурори от град Разград... Вече са образувани няколко дела за лъжесвидетелстване, но в интерес на истината досега не е осъдено нито едно лице... Ако този проблем не бъде решен
законодателно, явно делата за лъжесвидетелстване ще продължат да се водят, докато бъдат осъдени някои
лъжесвидетели и се прекрати тази порочна практика...”2
„... Три дни продължиха разпитите по делото за убийството на Александър Македонски, бивш шеф на Дър1
2

„10 прокурори с дела, но без присъди” – в-к „Труд”, бр. 140 от 23 май 2007г., сряда.
Статия „Странна амнезия прихващат свидетели в съдебната зала”, вестник „Гледища Днес”, бр.143 (8355), 11 декември
2006г.
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жавна дивечовъдна станция „Сеслав” - Кубрат. Не се явиха четирима от призованите 49 свидетели и заради
това следващото заседание бе насрочено за февруари 2007г. Освен показанията на четиримата отсъстващи
за тези дни, се очаква обяснения да даде и основният обвиняем – Радослав Пенев – Ачо...”1
„...В Районната прокуратура в Кубрат са забавени или не фигурират 3291 дела, което се вижда от последните отчети на прокуратурата.... При проверка в края на 2006г. Окръжната прокуратура в Разград е установила, че други 2997 съдебни дела от предни години предстои да бъдат разгледани от прокуратурата в Кубрат. Заради сериозни пропуски в работата и неспазване сроковете за решаване на досъдебните производства и преписки, окръжният прокурор на Разград е предложил административния ръководител и районен прокурор на Кубрат Вячеслав Николов за дисциплинарно наказание... Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство срещу него за системно нарушаване на служебните задължения, неспазвайки сроковете, предвидени в НПК за решаване на досъдебните производства и преписки. Дни по-късно Николов е излязъл в болнични и след това е подал оставка...”2
„...Окръжна прокуратура – Разград представи отчет за дейността си за първото тримесечие на 2007 година. Според отчета за тримесечието са внесени 234 наказателни производства. От тях са 137 обвинителни актове срещу 199 обвиняеми лица...”3
„...Скандални прокурори ще вземат по 20 заплати накуп, ако си подадат оставка. Този абсурд бе разкрит
от окръжния обвинител на Разград Огнян Дамянов. Близо 40 хиляди лева обезщетение от държавата ще получи бившият районен прокурор на Кубрат Вячеслав Николов, който е разследван за корупция...”4
„Правни експерти от европейската комисия (ЕК) извършват проверка на знаковите за българската прокуратура дела, водени през последната половин година. Според източници в правоохранителните органи това
са около 50 производства... До този момент наказателни преследвания се водят срещу 10 прокурори... Целта на проверката е да се разбере по какъв начин българското държавно обвинение е движило разследването
по делата с голям обществен интерес. Ще бъдат проверени също действията на следователите и МВР по
тези производства...”5
„...Хората между 30 и 55 години, които са сравнително по-добре запознати с дейността на т.нар. правителство на съдебната власт, смятат за проблем, че част от състава му е излъчен от парламентарните партии. Хората смятат, че наличието на политически квоти във ВСС поставя под съмнение независимостта
на съвета. В същото време негативното отношение към съдебната власт като цяло се прехвърля и върху съвета – най-вече заради слабата информираност за неговата работа”, заяви социологът Екатерина Маркова.
Хората между 18 и 30 години нямат никаква представа какво толкова прави ВСС. Тяхното мнение се формира от отделни репортажи по телевизиите и материалите в пресата...”6
През месец декември 2006г. в град Силистра бяха заведени две дела по Закона за защита от домашното
насилие от Женско сдружение „Екатерина Каравелова”. Организацията работи от 6 години с жени, жертва на
домашно насилие. Тя предоставя психологически, юридически, социални и други услуги на жени и деца, жертва
на насилие. За месец декември 2006г. е наблюдавано едното съдебно дело.
През периода 25 ноември – 10 декември 2006г. бяха отбелязани 16-те Световни дни за борба срещу домашното насилие. Организирана бе среща от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” с психолози и педагози от 12 училища от Община Силистра на която се дискутира проблемът, свързан с насилието и агресията
сред подрастващите. Екипът на организацията запозна присъстващите с възможностите, които предоставя Законът за защита срещу домашното насилие. Изготвени бяха програма и теми за семинари през 2007г.
Доброто съвместно сътрудничество на Центъра на НПО в Разград с Окръжен съд и Районен съд – Разград
допринесе за повишаване на обществената информираност за дейността на двете институции. Дейностите по проект „Засилване на обществената подкрепа за съда в Разград – гражданско участие за прозрачно
правораздаване”, Доклад за напредъка на съда, издаден през 2006г. в рамките на този проект повишиха ниво1
2
3
4
5
6
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Статия „ДНК-експертиза потвърждава, че Ачо е убил Македонски”, вестник „Лудогорски вестник” бр.5/12.01.2007г.
Статия „Над 3000 дела са забавени от Районната прокуратура в Кубрат”  - http://www.mediapool.bg/
show/?storyid=126225
http://www.prb.bg/php/newspage.php
Из статия „Броят 20 заплати за оставка на скандални прокурори” – В-к „Над 55”, бр. 13/26.03.2007г.
http://www.mediapool.bg/show/?storyid=127654&srcpos=1
http://www.mediapool.bg/show/?storyid=128592&srcpos=8
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то на информираност на гражданите за процедурите и механизмите на функциониране на Окръжен и Районен
съд - Разград. Проектът предостави възможност на гражданите пряко да участват в процеса с конкретни
препоръки по време на анкетите. Докладът с изводите и препоръките бяха предоставени на председателите на Окръжен съд и Районен съд.1

4. Изводи и препоръки - кратко представяне на констатациите и формулиране на общи препоръки
„Най големият проблем при призоваването е, че в момента няма никакъв контрол по адресната регистрация. Голяма грешка е премахването на домовите книги, които даваха толкова много информация – за човека, семейството му, откъде е дошъл и къде е отишъл да живее. Как да се открие някой по адреса му в Малко
Търново, като той от 5 г. живее в София, без да се е регистрирал адресно. Или по документи се води на един
адрес, а той от години живее на адреса на съпругата или децата си – коментира Йордан Недялков, шеф на
криминалистичния отдел”2
Констатация:
Остава неясен механизмът за случайно разпределение на делата в 5 града. Няма подробна информация за точната технология и кой конкретно извършва разпределението на делата всеки месец. Липсва информация и в интернет-страниците. В някои градове продължава практиката само „определени съдии”
да разглеждат трудни за разрешаване наказателни дела, като следствие на „случайния подбор на съдебните дела”. Няма информация за надежден вътрешен контрол на технологията.
Препоръка:
Председателите на съда да организират правилното прилагане на принципа за случаен подбор на съдебните дела за всеки календарен месец, като в подбора участват всички съдии без изключение. Да се
гарантира прозрачна система за вътрешен контрол на технологичния процес. Информация за процеса да
се представи на интернет-страниците на съда.
Важно е да се отбележи, че бавно и колебливо се изпълняват решенията на Висшия съдебен съвет. Не
във всички наблюдавани съдилища все още са назначени съдебни администратори. Връзките с обществеността липсват или са затруднени поради липсата на качества у съдебните администратори3. В преобладаващата си част назначените съдебни администратори са съдебни служители с практика в съда, но без
специфични качества за променените му функции като модерна обществена институции.
Констатация:
Във всички наблюдавани съдилища се забелязва многократно отлагане на процесите, което води до забавяне на правораздаването и подкопава доверието в съдебната система. Към „обективните” причини се
прибавят и нарушени графици, закъснения заради насрочени в едно и също време много процеси, водени от едни и същи магистрати, както и скандално закъснение на съдиите .
Препоръка:
Ръководителите на съдилищата да уеднаквят практиката за призоваването в тази и част, която зависи
от съдебните служители. Да се въведат общи практики за изплащане на пътните разноски на участници в
процеса. Съдиите да използват предвидените в закона глоби за неявяване , за да стимулират стремежа у
участниците в процеса да присъстват на заседанията. Да се следи стриктно редовността на болничните
листи, с помощта на които се отлагат делата. Да се усъвършенства графикът на съдебните заседания, да
се избягва дублирането и да не се позволяват необосновани закъснения.
Констатация
В три от петте наблюдавани региона съдебните институции са настанени в сгради, пригодени за тях,
които не отговарят на всички изисквания за добре функциониращи съдилища. Някои от магистратури1
2
3

виж. http://court2-rz=hit.bg
Статия „Капаните на призовкаря” – В-к „24 часа”, 24 февруари 2007г.
Чл.8(1) Съдебният администратор:...15. организира връзките с други органи и институции и представянето на
информация на медиите и обществеността; Правилник за дейността на съдебната администрация, в сила от
28.11.2004г., Обн. В ДВ. Бр. 95 от 26 октомври 2004г.
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те, които са държавни структури, работят в сгради, общинска собственост. Тази аномалия е една от причините съдебните палати да не се осъвременяват и преустройват според модерните стандарти. Повечето
съдебни зали са малки, тесни, лошо озвучени или без аудиоапаратура, липсват климатици. Кабинетите на
съдиите и канцелариите са тесни и пренаселени. В съда по правило липсват стаи за адвокати и граждани,
които да ползват съдебните преписки.
В повечето храмове на Темида няма улеснен достъп за хора с увреждания, някъде гражданите са лишени дори от санитарен възел.
Препоръка:
Ръководителите на окръжните съдилища да поставят проблема за модернизирането на сградите , предназначени за съдебни палати пред Министерството на правосъдието. Да се работи активно за преустройството им и техническото им преоборудване, като се гони постигането на европейски стандарти в работната среда и условията, при които се предоставят публичните услуги на гражданите.

B. Описание на проблема

1. История на проблема - какви са били обстоятелствата, които са породили проблемите или на-

преженията, установени по време на гражданското наблюдение във вашия град
Обществените очаквания към съдебната власт са изключително високи. Подобряването на диалога
между съда и обществото е изключително важно. Липсата на ефикасни мерки в борбата срещу организираната престъпност и корупцията се свързва с обществено разочарование и изчерпване на доверието
към правосъдието. В тази връзка гражданите имат нужда да бъдат по-добре информирани за дейността
на съдебната система и за развитието на съдебната реформа на местно ниво. Усилията за укрепване на
доверието в съдебната система изискват устойчивост, която ще се постигне с постоянство.
Според мониторинговия доклад на Европейската комисия за степента на готовност на България за членство в ЕС (26.09.2006), в областта на реформата на правосъдната система е постигнат известен напредък.
„Досъдебните производства се подобриха с въвеждането на бързата процедура. Но продължават затрудненията по отношение прилагането на наказателните процедури. Гражданският процесуален кодекс и Законът
за съдебната власт все още не са приети. Необходимо е да се приемат промени в Конституцията на Република България.1
„Броят на забавените или прекратените по давност дела е смущаващо голям...”, съобщи главният прокурор Борис Велчев пред журналисти на 1 декември 2006г. Според него не един-два са случаите, в които изтекла давност спасява някои лица от повдигане на обвинения или с постановяване на присъди. Изтекла давност, например, стана причина съдът да прекрати част от обвиненията по приключилото наскоро дело за трагичната смърт на седем деца в дискотека „Индиго” през 2001г.2
За първото тримесечие на 2007г. Окръжна прокуратура – Разград е внесла 234 наказателни производства. От тях:
I. Брой обвинителни актове: 137 броя срещу 199 обвиняеми лица като съобразно извършените престъпления по обвинителните актове се разпределят така:
ГЛАВА II от НК – Престъпления против личността: 30 броя
ГЛАВА III от НК – Престъпления против правата на гражданите: 1 брой
ГЛАВА IV от НК - Престъпления против брака и семейството: 1 брой
ГЛАВА V от НК – Престъпления против собствеността: 80 броя
ГЛАВА VI от НК – Престъпления против стопанството: 2 броя
ГЛАВА VIII от НК – Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации –
3 броя
ГЛАВА IХ от НК – Документни престъпления: 7 броя
ГЛАВА Х от НК – Престъпления против реда и общественото спокойствие: 1 брой
ГЛАВА ХI от НК – Общоопасни престъпления: 5 броя
II. Брой на внесените предложения за споразумения – 25 броя
III. Брой на внесените предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни наказания по чл. 78а от НК –72 броя
1
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Мониторингов доклад на Европейската комисия за степента на готовност на България и Румъния за
членство в Европейския съюз – 26.09.2006г. Брюксел.
http://www.mediapool.bg/show/?storyid=123979
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IV. Общ брой на обвиняемите лица – 310 броя1
Разград
Наблюденията през периода януари – април 2007г. сочат, че няма промяна в направените вече констатации за първите три месеца. Наблюдаваните закони се прилагат правилно, но производството по много съдебни дела е бавно. През първите два месеца са наблюдавани две наказателни дела с голям обществен интерес, които са отразени от местните медии. Положителното е, че средствата за масово осведомяване отделят повече внимание на такива дела и ги отразяват обширно.
Велико Търново
При мониторинга през месец януари 2007г. не са установени проблеми във взаимоотношенията със
съдебните служители и съдии. Гражданските наблюдатели безпрепятствено извършваха наблюдението по
делата. Няма промяна в правораздавателната дейност. През месец февруари 2007г. служител на наказателно деловодство първоначално е отказал да предостави на граждански наблюдател наказателно дело,
но след намесата на съдия от Окръжен съд, проблемът е разрешен.
През периода на наблюдение между гражданските наблюдатели и администрацията на Окръжен съд
- Велико Търново се е създала атмосфера на доверие и сътрудничество.
Силистра
Наблюденията през януари и февруари 2007г. не отбелязват промяна в сравнение с предходните месеци. При протичането на гражданските дела продължава да е налице отклонение от предвидените в закона съдебни процедури. Магистрати си позволяват коментари и разяснения извън протокола, към страните, които нямат наети защитници. В съдебните зали на Районен съд – Силистра не се използва озвучителната техника. Продължава да не е добра акустиката в съдебната зала от шум на гражданите в нея и участниците в процеса – тихо говорене, звън от мобилни телефони и разговори по тях. Наблюденията през
март и април 2007г. остават същите.
Търговище
През тримесечния период на наблюдения януари – април 2007г. все още няма заведени дела по Закона за защита от дискриминация. Само през месец февруари 2007г. има заведено едно дело по Закона за
защита срещу домашното насилие. Сградата на Окръжен съд – Търговище не е адаптирана за придвижване на хора с увреждания между етажите. Още има случаи, когато гражданските наблюдатели трудно
могат да чуят всички участници в процеса, включително и съдията. Съдът продължава да няма интернетстраница. Липсват информационни материали за дейността на магистратурата, няма назначен служител
за връзки с обществеността. 30% от делата през наблюдавания период са били отложени, поради необходимост от събиране на нови допълнителни доказателства.
Шумен
Насрочването на съдебни дела в един и същи начален час прави невъзможно точното изпълнение на
обявения график на съдебните заседания. Установява се напрежение сред призованите за делото страни
или свидетели. Нарушава се цялостната организация на работа на съда, губи се ритмичността и динамиката на съдебното производство. Наблюдавани са съдебни дела, които са започнали с един час покъсно от обявения график. Възниква противоречие – съдът е мотивиран да работи бързо и ефективно и
включва в месечния си график достатъчно на брой дела. Капацитетът на съда, съдебни зали, обучени съдии и служители, се оказва недостатъчен за да изпълни предварително обявения график.
Все още съдът изпитва затруднения при призовавенето на страни по делата поради неустановено местожителство или неявяването им. Това поражда неколкократни отлагания на делата и прави неефективен
съдебния процес.

2. Проблемът в контекста на прилаганите в момента политики и установени практики - как
установените проблеми в общото функциониране на съда, респективно в прилагането на наблюдаваните по проекта закони влияят върху общественото доверие в съдебната система във вашия град.
1

http://www.prb.bg/php/newsarchive.php?year=2007&&month=4 – към 13 април 2007г.
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Липсва прозрачност на съдебните дела, в които между страните има конфликт на интереси, основан
на семейни, икономически или други предпоставки, в съответствие със законите и Правилника за работа на съдебната администрация.
Честа практика е в малките населени места да се явяват заедно по дела съдии и адвокати, които са в
роднински отношения и това опорочава принципите за обективност и безпристрастност. Съдиите не си
правят задължително отвод, когато са налице роднински или други емоционални предпоставки.
Съдиите и прокурорите често нарушават правилата за етично поведение на публични места и дискредитират системата.1 Неформалните срещи на публични места на адвокати, съдии, прокурори, следователи и полицаи създава усещане за предварително уговаряне на резултатите от съдебните дела. Подобно
поведение е в разрез с основни принципи в правилата за етично поведение на тези професии.
За гражданите е неприемливо да се демонстрират близки отношения извън съдебните зали, като се
създават съмнения за независимостта, морала, обективността и корупционни практики:2
Чл.4.Професионално поведение на съдията
(1) Безпристрастност и независимост
1. Съдията изпълнява задълженията си добросъвестно и отговорно, като се ръководи от принципите
на лична безкористност, независимост и безпристрастност.
2. Съдията не се влияе от частни интереси, политически и обществен натиск.
3. Съдията не осъществява лични отношения със страните по разглежданите от него дела, които
биха породили основателни съмнения в безпристрастността му.
Чл.5 Личният облик на съдията е част от обществената представа за съдебната институция.
(1) Съдията доброволно приема ограничения в личния си и обществен статус.
(2) Съдията не допуска непристойно поведение в обществения и личния си живот.
(3) Съдията не използва името и авторитета на съда за задоволяване на свои собствени интереси или
интереси на свои близки.
(4) Съдията не приема лично или чрез другиго подаръци, услуги или заеми, които могат да предизвикат съмнение в неговата почтеност.
(5) Извън съда съдията спазва поведение, което не би могло да накърни доброто име на съдебната
институция.

ТВЪРДЕНИЕ
Почти всички установени проблеми в отделните съдилища са общи недостатъци на системата, забелязани от всички наблюдатели в петте съдебни окръга. Основна слабост е мудността на съдебното производство, което демотивира гражданите да търсят защита във върховенството на закона. Организацията на работа в различните магистратури допуска закъснения по дела, пренатоварени графици, работа в
лошо оборудвани зали, липса на информация за дейността на отделните канцеларии, които предлагат административни услуги. В един от наблюдаваните градове е регистриран дори случай на дискриминация
в съдебната зала.
В същото време обществото знае твърде малко за работата на съдилищата. Като правило магистратите избягват публичната отчетност, малко са интернет-страниците с достатъчно информация в тях, никъде
няма назначени служители да осъществяват връзките с обществеността. Непознати за гражданите остават
и новоприетите Закон за защита срещу дискриминацията, Закона за защита от домашно насилие и новият наказателно-процесуален кодекс.
Разград
Проучването показва противоречие между реалностите и съдебната практика. Болшинството анкетирани граждани твърдят, че там, където живеят или работят има случаи на дискриминация и общественият
интерес изисква защита в това направление. Те обаче не са и чували за новоприетите закони, нито са наясно с измененията в НПК. Постоянен проблем е и си остава многократното отлагане на делата. В последните три месеца от мониторинговия период съотношението на отложени към решени процеси е 1:1. Няма
видим напредък в работата на магистратурата в сравнение с периода септември-декември 2006 година.
1
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Приети от Съюза на съдиите в края на 2003г. и одобрени от Висшия съдебен съвет на 11 януари 2004г.
http://lex.bg/f/Judges.doc – Правила за професионална етика на съдиите в България.
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Велико Търново
Общото впечатление е, че през мониторинговия период се наблюдава слаб напредък в работата на съда.
Той обаче е резултат по-скоро на централизираните стъпки към усъвършенстване на правораздаването.
Броят на отложените дела остава сравнително висок, около 50%, хората не знаят нищо за новоприетите
закони срещу домашното насилие и защита от дискриминацията. Положителна стъпка е представеният
през март 2007г. отчет на обществото от председателя на Окръжния съд и широко отразен от медиите.
Силистра
Наблюдателите считат, че за гражданите е трудно да се ориентират в работата на съда в Силистра. Не е
ясно кое дело в коя зала ще се гледа, графиците се следят трудно. Извън формалните пречки мониторингът
показа, че достъпът до правосъдие тук не е лесен. 30% от подсъдимите по наказателни дела/ повечето от
които са от ромски произход/ се явяват на процесите със служебни защитници, защото не могат да си позволят да платят на адвокати. Психологически бариери спират и търсенето на съдебна справедливост в
случаите на домашно насилие. Проучването показва, че макар гражданите да не знаят за този новоприет
закон, той е добре известен на юристите. Хората обаче отказвали да завеждат дела по този способ, независимо, че адвокатите ги съветват точно това. Жертвите на насилие, в болшинството случаи жени, предпочитали да съдят съпрузите си по Семейния кодекс, който поставя под въпрос брака им като цяло.
Търговище
Обществеността трудно би подкрепила съдебната реформа на местно ниво, защото няма достатъчно информация за практиките на съда и ефективността от правораздаването. Въпреки непрозрачността
хората са респектирани от съда като институция. Непознаването на законите и процедурите обаче притеснява гражданите, те се дистанцират от процеса и когато им се налага да водят дела, делегират изцяло
отговорността на защитниците си. За отчуждението между данъкоплатците и издържаната от тях институция допринася и грубото отношение, на което се натъкват част от гражданите, потърсили услуга в канцелариите на съда. Информацията в медиите за съдебните структури рядко визира местната магистратура,
повечето публикации, достигнали до Търговище описват работата на съдилища от други населени места.
Шумен
Големият процент отложени дела (през някои от месеците на наблюдавания период те стигат 100%),
подкопава доверието в съда в Шумен и в институцията като цяло. Отказът на магистратите да осигурят
достъп на наблюдателите до дело, заведено срещу домашното насилие, позовавайки се на конфиденциалността, пречи на популяризирането на този закон, който е слабо познат и гражданската инициатива в
това отношение е много необходима.
ОБОСНОВКА
В последните няколко години в българското законодателство се извършиха много промени, които да хармонизират нашите закони с тези в Европейския съюз. Прилагането на новите норми обаче, както и съдебната практика по много от предишните закони като цяло е неефективна. Трайна е тенденцията за снижаване доверието в съдебните институции. Това демотивира гражданите да се информират за промените в
законодателството и да следят за ползите, които осъвременяването на закона им носи. Така и в петте наблюдавани окръга се натъкнахме на факта, че почти никой не знае, че са приети нови закони срещу домашното насилие и защита от дискриминацията. В същото време хората признават, че там, където живеят
или работят, има случаи на дискриминация. Заведени дела по подобни казуси засега липсват.
Разград
Група роми от града съобщават за прояви на дискриминационно отношение от страна на представители на публични институции1. Въпреки това, заведено дело по този повод в магистратурата в града няма.
Фактът само показва, че хората от така наречените уязвими групи не вярват, че съдът е органът, който може
да ги защити от произвол и да гарантира правата им. Демотивацията е факт и при други по-познати закони, защото многократното им отлагане /януари 2007 година от 8 наблюдавани дела, 6 са отложени/ прави
правораздаването неефективно.
1
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Велико Търново
Няколко материала, публикувани в местните медии, в периода на мониторинга са насочени към информиране на гражданите за реформите в работа на съда. Резултатите от проведените анкети сред обществото сочат, че степента на общественото доверие за съда е все още ниска. Граждани, които не са
участвали по съдебни дела, изразяват отрицателно становище под въздействие на общественото мнение.
Липсата или малкият брой на дела по Закона за защита срещу домашното насилие и по Закона за защита срещу дискриминацията са белег за ниското ниво на информираност на гражданите и неизползваните от тях възможности за защита на човешките им права.
Силистра
През месец октомври 2006 година Комисията за защита срещу дискриминацията е организирала приемна за граждани в Силистра. Разяснявани са новоприетите норми на Закона за защита от дискриминация. Информация е разпространена от медиите. Посочени са примери, как гражданите могат да търсят
отговорност за накърнените си в този смисъл права. Дела обаче няма заведени.
За сметка на това, благодарение на активната популяризаторска и информационна кампания, организирана от Женското сдружение „Екатерина Каравелова”, в града през декември 2006 са заведени две дела
по Закона срещу домашното насилие. Фактът доказва силата и значението на гражданската инициатива
и ползите, които тя носи, за промените в обществения климат.
Търговище
Анкетираните от наблюдателите граждани признават, че се чувстват несигурно и неуютно в съда.
Само 28% от интервюираните респонденти не се оплакват от обслужването в канцелариите. Останалите
се оплакват от „повишен тон”, „насмешка”, които им създават допълнителни бариери.
В местните медии липсва информация за хода на делата с голям обществен интерес. Особено жертвите на сексуално насилие признават, че не се чувстват сигурни в съдебната зала. Насилието е предизвикало у тях стрес, страх, срам и чувство за вина. Понеже няма практика съдът да назначава задължителна
помощ от психолог, травмираната вече жертва преживява кошмара повторно в съдебна зала, виждайки
отново насилника си. Общественото мнение за ефективността на съда се формира предимно от националните медии, защото липсва актуална и достоверна информация на местно ниво. Създава се непълен
обществен образ за съда в Търговище, в повечето случаи негативен.
Шумен
Досега работата на съда, на съдиите и съдебните заседатели не са били обект на гражданско наблюдение. Налице са негативни нагласи към гражданския контрол върху съдопроизводството. Въпреки че в
Шумен са заведени най-много дела по Закона за домашното насилие /29 дела/, на наблюдателите беше
отказан достъп до 30% от тях или 10.
Пропуски в наблюдаваните общо 40 дела показват, че съдът трябва да усъвършенства работата си при
организацията на съдебното дирене. Констатирани са случаи, когато дела са отлагани заради невъзможността да се разпитва някой, понеже няма преводач ими да се вземат показанията на дете, защото не е
осигурено присъствието на педагог. Статистиката сочи, че от всичките 40 наблюдавани дела, 31 са били
наказателни и 29 или 93% от тях отложени. Гражданското мнение за работата на съда се формира преди
всичко от това как той работи по делата и дали тези дела завършват с ефективни и бързи решения. В отчетния период общественото мнение не би могло да формира позитивни впечатления за работата на институцията, поради това, че по нито едно от наблюдаваните дела няма решение, а всички те са отложени,
заради неявяване на някоя от страните.

3. Количествен анализ
– Брой наблюдавани дела в Окръжен и/или Районен съд;
През периода 15 септември 2006г. – 30 април 2007г. 18 граждански наблюдатели са наблюдавали общо
346 съдебни дела в 396 съдебни заседания в окръжните и районните съдилища в градовете Разград, Велико Търново, Силистра, Търговище и Шумен. От тях са наблюдавани: 222 наказателни дела за престъпления от общ и частен характер, 124 граждански дела. 163 съдебни заседания са наблюдавани в Окръжен
съд, а в Районен съд – 233 съдебни заседания
В град Разград са наблюдавани 67 съдебни заседания по наказателни дела и 11 заседания по граждан36
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ски и бракоразводни дела.
В град Велико Търново са наблюдавани
43 съдебни заседания по наказателни дела и
40 заседания по граждански дела.
В град Силистра са наблюдавани 32 съдебни заседания по наказателни дела и 42 заседания по граждански дела.
В град Търговище са наблюдавани 56 съдебни заседания по наказателни дела и 23 заседания по граждански дела.
В град Шумен са наблюдавани 58 съдебни заседания по наказателни дела и 24 заседания по граждански дела.
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Видове наблюдавани дела - по кои закони са
съдебни заседания по
съдебни заседания по
наказателни дела
граждански и
заведени; в колко съдебни заседания е наблюдабракоразв одни дела
вано прилагането на всеки от законите;
видове дела
В град Разград през първия тримесечен
период са наблюдавани съдебни дела, в които се прилагат НК, НПК, ГПК, СК, Закона за социалното подпомагане: 1 наказателно дело за средна телесна повреда; 1 наказателно дело за хулиганство; 7 наказателни дела за кражба; 1 наказателно дело за издръжка; 1 наказателно дело за неправомерни доходи от развиване на частна стопанска дейност чрез използване или под прикритие на обществена организация; 1 наказателно дело за производство или придобиване на отровни вещества без разрешение; 1 наказателно дело за реабилитация; 1 наказателно дело за
измама; 1 наказателно дело за убийство по особено жесток начин; 1 наказателно дело за управление на
МПС след употреба на алкохол; 1 наказателно дело за съставяне на официален документ от длъжностно
лице, в който са отразени неверни обстоятелства и упражняване на избирателно право, без да има такова
право: 4 граждански дела за разтрогване на брак; 1 гражданско дело с основание Законът за социалното
подпомагане. През периода януари-април 2007г. в Районен съд – Разград са наблюдавани общо 16 наказателни дела и 10 граждански дела. В Окръжен съд – Разград са наблюдавани общо 9 наказателни дела,
1 гражданско дело и 1 административно дело.

В град Велико Търново са наблюдавани разпоредби на НК и НПК в наказателните дела, 1 съдебно дело
по реда на Закона за защита срещу домашно насилие, 1 дело за прекратяване на брак, 1 съдебно дело за
увеличаване на издръжка и 1 съдебно дело за непозволено увреждане по ЗЗД, 10 наказателни дела при
прилагане на НПК, 10 съдебни дела при прилагане на ГПК с материални закони – СК и ЗЗДН.
През периода януари-април 2007г. в Окръжен съд – Велико Търново са наблюдавани общо 23 наказателни дела и 17 граждански дела.
В град Силистра са наблюдавани наказателни дела за престъпления по: 1 наказателно дело за шофиране в нетрезво състояние; 1 наказателно дело за пътнотранспортно произшествие със средна телесна
повреда; 10 наказателни дела за кражба; 1 наказателно дело за нахлуване в чужд имот; 2 наказателни
дела за лека телесна повреда, 1 наказателно дело за обида; 10 граждански дела за разтрогване на брак; 4
граждански дела с основание Закона за закрила на детето; 1 гражданско дело с основание Законът за задълженията и договорите; 1 гражданско дело с основание Законът за защита срешу домашното насилие.
През периода януари-април 2007г. в Районен съд – Силистра са наблюдавани общо 17 наказателни дела
и 23 граждански дела.
В град Търговище са наблюдавани приложения на НК, НПК, Закона за защита срещу домашното насилие, Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, ГПК и Семейния кодекс. НК /НПК/ 11 наказателни дела. ГПК /СК/ – 5 съдебни дела; ЗОДОВ – 1 дело в 2 заседания; Закона за обществените
поръчки – 1 дело в 1 заседание.
В град Шумен през наблюдаваният период са наблюдавани 1 наказателно дело за хулиганство, 1 наГра ж д ански наблюд ате л 3
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казателно дело за обида, 2 наказателни дела за пътнотранспортно произшествие със средна телесна повреда, 1 наказателно дело за измама; 1 наказателно дело за управление на МПС без документи; 1 наказателно дело за повреждане на вещ; 2 наказателни дела за средна телесна повреда, 2 наказателни дела за
кражба. Гражданските дела за разтрогване на брак дела са били по чл. 99 и чл. 100 от Семейния кодекс.
1 дело е по Закона за домашното насилие и 2 граждански дела за увеличаване на издръжка. През периода януари-април 2007г. в Районен съд – Шумен са наблюдавани общо 24 наказателни дела и 18 граждански дела.
–

При кои съдии са наблюдавани съдебните дела - В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

–

Как са приключени наблюдаваните съдебните заседания - отлагане, насрочване на следващо заседание – причини, срок
Безпокойство буди фактът, че почти половината от съдебните дела са отложени (49%), като найвисок е този процент в град Шумен, където са отложени 89% от всички наблюдавани дела. Почти 1/3
от делата (28%) са приключили със споразумения и решение, едва 15% са приключените дела с осъдителна присъда и много малко са прекратените дела - едва 7%.
От общо 396 наблюдавани дела, 192 съдебни дела са отложени, 177 съдебни дела са приключени
със съдебни актове, 25 съдебни дела са прекратени и при 2 съдебни дела гражданските наблюдатели не са допуснати.
РЕЗУЛТАТ ОТ СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА
Приключени със споразумение и решение

Приключени с
оправдателна
присъда

Приключени
с осъдителна
присъда

Прекратени
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наблюдатели
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В град Разград 34 съдебни дела са отложени най-често поради неявяване на участник в съдебен процес или искане за събиране на нови доказателства, 37 съдебни дела са приключени с постановени съдебни решения и споразумения, 5 съдебни дела са прекратени и при 2 съдебни дела не са допуснати граждански наблюдатели.
В град Велико Търново 39 съдебни дела са отложени, 38 съдебни дела са приключени с постановени
съдебни решения и споразумения, 6 съдебни дела са прекратени.
В град Силистра 27 съдебни дела са отложени, 37 съдебни дела са приключени с постановени съдебни решения и споразумения, 9 съдебни дела са прекратени.
В град Търговище са отложени 28 съдебни дела, 39 дела са приключени със съдебни решения и споразумения, 7 - с оправдателна присъда и 3 - са прекратени.
В град Шумен 64 съдебни дела са отложени, 16 са приключени с постановени съдебни решения и споразумения и 2 дела са прекратени.
– С какъв акт е приключило делото - в случай, че е наблюдавано последно заседание пред съответната съдебна инстанция.
В град Разград
• 6 наказателни дела – на основание чл. 78а от НК освобождаване от наказателна отговорност и наложено наказание глоба в размер на 500 лева.
• 3 наказателни дела са приключени със споразумения
• 5 наказателни дела са приключени с осъдителна присъда
• 2 наказателни дела са приключени с осъдителни присъди лишаване от свобода с изпитателен
срок
38

Цент ър на НПО в Разг ра д

•

1 наказателно дело приключи с оправдателна присъда
3 наказателни дела са приключени с наложени пробационни мерки
5 граждански дела за разтрогване на брак са приключени с решение за развод, като съдът се произнесе и по въпроса за вината и определяне на размера на издръжката.
1 наказателно дело за реабилитация приключи с решение за изпращане на делото на Районен съд
– Горна Оряховица, издал последната присъда.

В град Велико Търново
• 19 граждански дела са
обявени за решаване;
• 2 наказателни дела са
приключени, съдът ще
се произнесе в срок
• 7 наказателни дела са
приключени с осъдителна присъда

Приключване на делата в Разград, Велико Търново, Силистра,
Търговище, Шумен за периода септември 2006-април 2007г.
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• 1 наказателно дело е
0
прекратено и е налонедопуснати
граждански
жено административнаблюдатели
Отложени
но наказание по чл.
78а от НК.
без данни
• наказателни дела са
град
приключени с осъдителни присъди.
• наказателни дела са приключени с наложени пробационни мерки.
• наказателни дела са приключени със сключени споразумения.
• граждански дела за разтрогване на брак са приключени с решения за развод по взаимно съгласие.
• 1 гражданско дело приключи със спогодба за увеличение на издръжката от 50 лв. на 65 лв.
• граждански дела по Закона за закрила на детето са приключени с решения за настаняване на дете
за отглеждане в специализирана институция.
• 1 гражданско дело – съдът осъжда ищеца да заплати държавна такса.
• граждански дела за разтрогване на брак - съдът ще излезе с решение в едномесечен срок.
• граждански дела са приключени с решения за прекратяване на брака.
• 1 гражданско дело за поставяне на лице под запрещение е прекратено.

В град Търговище
• 3 съдебни дела – съдът отхвърля жалбата като неоснователна.
• 2 съдебни дела – Окръжен съд - Търговище потвърждава решение на Районен съд.
• 28 съдебни дела – съдът ще обяви решението си в едномесечен срок.
• 1 съдебно дело – отменя решението на Районен съд и връща за ново разследване.
• 1 съдебно дело – отмяна в частта по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЗДН и оставя в сила частта, в която е постановена мярката по чл. 5, ал. 1, т. 1 от същия закон.
• 17 съдебни дела са приключени с постановени съдебни решения и присъди.
• 2 съдебни дела са прекратени.
В град Шумен
• 7 наказателни дела са приключени с постановени съдебни присъди.
• 3 дела за разтрогване на брак дела са приключени с решение за развод.
• 1 съдебно дело е приключено със споразумение за изплащане на нанесени имуществени и неимуществени вреди.
• 1 наказателно дело е приключено със сключено споразумение.
Гра ж д ански наблюд ате л 3
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4. Качествен анализ - констатации
1.1 Профил на гражданските наблюдатели – колко граждански наблюдатели формират този общ
доклад, опишете тяхното образование, възраст, активност и мотивация.

брой

Гражданското наблюдение се осъществява от 3 доброволци от град Разград. Единият граждански наблюдател е на 37г., от гр. Разград. с висше образование „Социална педагогика” в ШУ „Епископ Константин Преславски” – град Шумен. Вторият граждански наблюдател е на 47г., с висше юридическо образование, специалност „Право” в ВСУ „Черноризец Храбър”, гр. Варна. Третият наблюдател е на 26г., от град
Разград. С висше образование, специалност „Химични технологии” в Колеж по химични технологии и биотехнологии – Разград.
Гражданското наблюдение на съда в град Велико Търново се осъществява от млади хора с юридически и психологически познания. Двама от наблюдателите са студенти по право, като единият от тях е и
учител, а третият е дипломиран психолог и философ. Възрастовата граница на наблюдателите е от 22 до
32 години.
В извършеното гражданско наблюдение на Районен съд – Шумен участва един граждански наблюдател на 21г., студент-специалност „Право” във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”; кариерно развитие в сферата на правораздаването.
граждански наблюдатели
Гражданското наблюдение в град Силистра се
извършва
от 3-ма граждански наблюдатели. Еди4,5
4
ният
е
дипломиран
специалист по маркетинг и ре4
клама /възраст 36г./, вторият е студент по иконо3,5
мика и туризъм /21г./, третият е дипломант специ3 3
3
разград
алност „право” /37г./.
Велико търнов о
2,5
В град Търговище двама граждански наблюсилистра
2
2
2
датели формират този доклад - от гр. Търгови2
търгов ище
ще, бакалавър „Социални дейности”, на 27 год.;
Шумен
1,5
1 1 1
юрист на 26 год.
1
Мотивацията на всички е постигане на по-до0,5
бро и ефективно правораздаване – формулира0
0
не на препоръки и мнения в резултат на констаМъже
ж ени
тация на трудностите, проблемите и пречките за
пол
изпълнение на законите.
4.2. Приложение на законите по време на наблюдаваните съдебни заседания:
o Наказателно-процесуален кодекс и Наказателен кодекс - впечатления относно прилагането му в съдебния процес
Констатация:
Като най-голям проблем при воденето на съдебни процеси по НПК и НК, гражданските наблюдатели
определят тяхната продължителност. Делата се отлагат многократно и продължават с години. Има случай,
регистриран в Разград, когато периодът на съдебното дирене е продължил повече от 15 години и преди
съдът да се произнесе за вината е изтекъл давностният срок за носене на наказателна отговорност. Във
всички съдилища в наблюдаваните градове се установи, че голяма част от наказателните дела се пренасрочват най-често поради неявяване на подсъдим, свидетел или вещо лице. В немалка част от картите за
наблюдение е посочено, че причина за неявяването на участниците, е нередовното им призоваване или
представени болнични листи. Констатирани са повече от 50% отложени дела при наблюдаваните наказателни производства във всичките подложени на мониторинг съдилища. През наблюдавания период често
се прилага разпоредбата на чл.78а от Наказателния кодекс1.
Разград
Общото впечатление от мониторинга по прилагането на НК и НПК в Разград е, че при наказателните
дела не се осигурява правосъдие в разумни срокове. Многократното отлагане, в един от случаите в продължение на 15 години, води до това, че едно от обвиненията бе снето, поради настъпил давностен срок и
1
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така наказателното поизводство е прекратено.
Осезаемо се чувства липсата на контрол при връчването на призовките. Заради нередовно призоваване се отлагат голяма част от делата. Оправданията са, че ангажираните в процеса лица не живеят на посочения адрес. Друг способ за протакане на делата е представянето на болнични листи. През март 2007
едно дело е отлагано два пъти, като са ползвани последователно и двата начина за отсъствие от съдебната зала. След въвеждането на чл.78а от НК, в практиката на съда в Разград започна да се използва често
заменянето на наказателна отговорност с административна санкция-глоба, като така са приключени 40%
от делата през ноември и декември 2006г.
Независимо от претенциите, които обществото основателно предявява към магистратите, справедливо е да се отчете тяхната голяма натовареност. Статистиката показва, че четири или пет съдии в Разград
разглеждат по 50-60 наказателни дела месечно.
Велико Търново
Наблюдението показа, че в Окръжен съд наказателните дела се ръководят от съдия и двама съдебни заседатели, при осигурен резервен съдебен заседател. На подсъдимите винаги се разясняват правата, при нужда служебен защитник се назначава веднага и затова няма случай процес да е отлаган заради отсъствие на адвокатска защита. Съдиите строго следят наказателното производство да изпълни и възпитателната функция, заложена в рамките на процеса. Те разясняват на подсъдимите опасните за обществото последици, които техните деяния носят. Съдебните заседатели активно се включват във воденето
на процеса, задават въпроси, което е рядко срещан факт в правораздавателната практика у нас и се оценява много положително. Прави впечатление, че възрастта на съдебните заседатели във Велико Търново е
добре балансирана между 40 и 65 години. По време на процесите ясно е изразен състезателният характер в наказателното съдопроизводство.
Силистра
Гражданските наблюдатели констатират, че нормите на НПК се спазват при наказателните производства. Съдиите задължително снемат самоличността на подсъдимите, свидетелите и пострадалите. Преди
даване ход на делото прокурорът и подсъдимият имат възможност да изкажат своите мнения и съображения. При разпит на свидетели се указват правата им и наказателната отговорност, която носят за лъжесвидетелстване. Задължително се указват правата и на подсъдимите. Съдиите изпълняват професионално
своите задължения и създават необходимото уважение у подсъдимите към съдебната система. В случаите, когато това е възможно, произнасят присъдата бързо. В един от наблюдаваните процеси съдийското
решение стана известно 40 минути след приключване на заседанието.
Наблюдавани са и пропуски от страна на магистратите. При процес, в който подсъдимите са непълнолетни, делото бе отложено, заради това, че съдът не е призовал редовно служебния защитник на един от
обвиняемия, каквито са били очакванията и на родителите на изправеното пред съда момче.
Търговище
Началото на мониторинга за прилагане на НПК и НК започна трудно. През първия месец на проекта –
октомври 2006г., от пет подбрани за наблюдение дела, 3 са отложени, 1 е отсрочено, петото се гледа при
закрити врата, като наблюдателят е отстранен от залата по настояване на обвинението, защото „В НПК не
пише нищо за гражданските наблюдатели”. При отложените дела /три на брой/ причина за пренасрочването се явяват все служебни лица - болен съдия, неявило се вещо лице, адвокат, който е на обучение.
През ноември 2006г. предмет на наблюдение става особено тежко дело за изнасилване на дете, увредено от тежка церебрална парализа. Делото се отлага три пъти. През януари 2007г. обаче, в приемливи
срокове съдът се произнесе с осъдителна присъда от 11 години. При друго дело с аналогично обвинение,
при което гражданският наблюдател е остранен от залата в самото начало, преди съдът да реши да работи при закрити врата, се е наложило впечатлението, че жертвата на сексуалното насилие не се чувства защитена в съдебната зала, изправена пред погледа на насилника си, въпреки приложената към него мярка
за неотклонение „задържане под стража”.
Статистиката за приключването на наказателните дела в срок в Търговище бележи положителна тенденция. От 6 наблюдавани през декември 2006г. дела, четири са приключили в същото заседание. През
януари 2007г. съотношението в този смисъл е 7:4. През март до приключване са стигнали 80% от наблюдаваните процеси, а през април 67%, дял доста по-висок от останалите, подложени на мониторинга по
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този проект съдилища.
Шумен
Най-големият констатиран проблем при мониторинга на наказателните дела е тяхното отлагане. Сравнителните данни нареждат съда в Шумен сред магистратурите с регистрирана най-слаба ефективост през
фиксирания период. През октомври 75% от проследените от нас процеси са отложени. През ноември резултатът е същият, през декември отлагането е стигнало 100%. Най-честа причина за отлагането е неявяване на някоя от страните. Като основно оправдание се сочи, че не е редовно призован. Съдебните власти
обясняват това със смяна на адресите.
Констатирани бяха и случаи, при които обявени за издирване подсъдими, трудно биват откривани до
насрочване на следващите заседания. Затрудненията при осигуряване на присъствието на страните по делата произтичат от липсата на единна информационна система, която да подпомага съда и прокуратурата при издирването на лицата по техните адресни регистрации. Често се случва подсъдим или ответник в
съдебен процес да е сменил своя адрес, а прокуратурата и съдът да не разполагат с информация за неговото ново местонахождение. Прокурорът, като обвинител в съдебно дело, би следвало да е в състояние
да издири лицето с помощта на полицията и дознанието и предостави на съда актуални данни за неговото
местонахождение. Районният съд в Шумен разполага с необходимия капацитет за призоваване на лицата, но няма актуални адресни данни. Лицата се призовават по законоустановения ред, като се спазват определените за това срокове. Неявяването на страни по съдебни дела възпрепятства съда за изясняване на
фактическите обстоятелства по делата и да развива динамични производства. Необходим е и строг контрол върху работата на призовкарите и сериозно прилагане на административни санкции.
Гражданското наблюдение оказа положително въздействие върху работата на съда още по време на
мониторинга. След като доброволците изнесоха фактите от първия тримесечен период на наблюдение,
когато бяха регистрирани 100% отлагания, през февруари 2007 година бе отбелязан напредък. Половината от наказателните дела приключиха с осъдителни присъди, но в следващите два месеца тенденцията
отново е отрицателна.
Лошото оборудване на съдебните зали, които не са добре озвучени и нямат необходимата акустика
стана причина в едно от наблюдаваните наказателни дела подсъдимият да не чува въпросите на съдията,
което е недопустимо.
o

Гражданско-процесуален кодекс - впечатления относно прилагането му в съдебния процес

Разград
През тримесечния период са наблюдавани 4 граждански дела в Районен съд – Разград и 3 граждански дела в Окръжен съд -Разград. При наблюдаваните граждански дела в Окръжния съд се чакат решенията в едномесечен срок. В двете съдилища се прилагат правилно разпоредбите на ГПК. Не са констатирани пропуски при наблюдение на съдебните заседания. Прави впечатление в Окръжния съд, че делата по реда на ГПК се водят при средна продължителност от 3 до 5 минути. Изложенията на страните по
същество са били кратки и съдът бързо приключва заседанието и обявява едномесечния срок за съдебното решение.
През януари 2007г. са наблюдавани 2 граждански дела по Семейния кодекс, които са отложени за събиране на нови доказателства. През месец февруари 2007г. също са наблюдавани две брачни дела. Едното производство е спряно по взаимно съгласие на страните. Не са установени случаи на нарушени срокове. При наблюдаваните брачни дела не са констатирани закъснения на съдии за съдебни заседания.
От общо наблюдавани 4 брачни дела, само едното е приключено със съдебно решение. Останалите 3
брачни дела са наблюдавани във второ и трето заседание, които съдът отложил за друга дата. Във всички
наблюдавани брачни дела, една от страните не се е явила в заседание. Графикът с насрочените граждански дела, в това число и брачните, е много натоварен. Обичайна практика е да се насрочват по 4-5 дела
в един час и поради това често заседанията закъсняват.
Велико Търново
През септември 2006г. се осъществи наблюдение по дела, разгледани при приложение на граждански
процесуален закон, приложим и при дела по Закона за защита срещу домашно насилие и Семейния кодекс. По наблюдаваните дела прокуратурата не взема участие. В гражданските дела, в съдебно заседа42
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ние, не е демонстрирано напрежение между страните или изявено пристрастие на съда към някоя от тях.
Наблюдавани са 4 граждански дела. Общите впечатления на доброволците са, че съдът демонстрира уважение и безпристрастност към страните. Отбелязва се като недостатък в работата на съда, че за един и
същи час се насрочват по няколко съдебни дела, което често води до забавяне на разглеждането на планираните дела за деня. В тази насока наблюдателите споделят, че понякога чакат по 20-30 минути, за да
наблюдават дело, с продължителност от 5-10 минути.
През месец януари 2007г. общо пет граждански дела са обявени за решение. През месец февруари
2007г. две от наблюдаваните десет дела са отложени на процесуално основание – за събиране на доказателства и направен отвод на съдия-докладчик. Делата по наблюдаваните закони се разглеждат пред Окръжен съд като въззивна инстанция, в състав от трима съдии. Процесуалните норми се прилагат еднакво
и безпристрастно от съда. Съществува равнопоставеност между страните.
Делата се разпределят на случаен принцип от компютърна програма, за да се ограничи участието на
съдиите при разпределението на делата. Така се избягва възможността за корупционни практики. Наблюдателите забелязаха ясно изразена активност от съдиите за отделяне на спорното от безспорното по гражданските дела.
Силистра
Мониторингът показа, че Районният съд в Силистра спазва нормите на ГПК. Едно от наблюдаваните
дела е проведено при закрити врата, съгласно процедурите на ГПК, тъй като свидетелят е малолетен. Той
е разпитан от съдията в присъствието на социален работник. Проследено е и едно интересно гражданско дело срещу доставчик на електрическа енергия „ЕОН България”. Ищецът обжалва многократно завишения размер на дължимата на дружеството сума за потребление на ток. Наблюдателят има впечатление,
че много рядко се случва граждани да си търсят правата по съдебен ред, когато техните интереси са нарушени от държавата или от мощни търговски компании-монополисти. Българското законодателство добре урежда защитата на правата на потребителите, но на практика нарушенията трудно се доказват. Това
допълнително разколебава хората да търсят справедливост чрез съда. Наблюдаваното дело също бе отложено за събиране на нови доказателства. Според съда ищецът не е представил достатъчно доказателства
и съдът постанови той да съобщи допълнителни факти, с които да подкрепи претенцията си.
Търговище
През октомври 2006г. започва наблюдението на едно дело, заведено по Закона за отговорността на
държавата и общините за вреди. Гражданин иска да му се присъди обезщетение за претърпени вреди.
Делото е отложено за ново заседание, за да бъде назначено вещо лице за извършване на експертиза и да
се представят нови доказателства по делото. През месеците ноември и декември 2006г. са наблюдавани
второ и трето съдебно заседание на същото дело. И в двете заседания делото бе отложено за друга дата,
защото не може да се намери вещо лице, което да установи вредите. Делото продължи да се гледа през
януари, и през март 2006г., като всеки път бе пренасрочвано за нови и нови експертизи, като този път претенцията бе към същността и изводите на експертизата.
През месец ноември 2006 год. е наблюдавано едно гражданско дело по Закона за обществените поръчки. Делото е прекратено, защото жалбата е неоснователна /обжалва се акт на кмета, който още не е
издаден/. Делото приключи в същото заседание с произнасяне на определение. Дадени са изключително
точни и компетентни становища от юрисконсулта на Община Търговище, адвоката на жалбоподателя и
представителя на Окръжна прокуратура - младши прокурор. Съдебният състав своевременно и компетентно води процеса и произнася определението с изключително задълбочени познания по делото.
Шумен
Съдът зачита напълно правата на гражданите при прилагането на разпоредбите на ГПК, като полага всички усилия за гарантиране на толерантността между страните. В отделни случаи, независимо от предварително изготвения времеви график, сутрешните съдебни заседания започват със закъснение, по необявени причини, което нарушава цялостния ритъм на съдебното производство за деня. Магистратите все още
не проявяват достатъчна строгост при неявяване на участници в гражданските дела и не налагат предвидените за такива случаи административни наказания – глоби.
През втората половина на мониторинговия период, по наблюдаваните граждански дела се забелязват усилия за увеличаване ефективността на съдебното производство. Но много от наблюдаваните водени дела не са приключили с решение, през някои месеци като март и април 2007 положителната тенденГра ж д ански наблюд ате л 3
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ция рязко се променя и 100% от наблюдаваните в това време граждански дела са отложени. Отчетени
са закъснения с повече от 20 минути на съдебните заседания, поради натоварен график и насрочване на
няколко дела в един и същи час.
o Семеен кодекс – впечатления относно прилагането му в съдебния процес
Разград
В периода на наблюдение на дела за разтрогване на брак Семейният кодекс се прилага точно. Съдът
спазва процедурата за редовното призоваване на страните по дела за разтрогване на брак, като разглежда същите и при неявяване на редовно призован ответник. В такива случаи магистратите излизат с нарочно определение, че това не е пречка за даване ход на делото. Събират се доказателства за установяване
на обективната действителност.
Забелязват се трудности, когато единият съпруг е извън страната и съществува фактическа раздяла. Тогава се налагат многократни отлагания, поради изискването на първо заседание страните задължително да
се явят. Гражданските наблюдатели констатират, че почти всички брачни дела се разглеждат бързо, процесите протичат по един и същ начин, случаите много си приличат. Практика е в Районен съд да се насрочват няколко брачни дела в един и същ час, но не са констатирани забавяния в продължителността на
съдебните заседания. В много от наблюдаваните брачни дела през периода януари – април 2007г. причина за прекратяване на брака е отсъствието на единия от съпрузите, който живее в чужбина и е прекъснал
фактическите отношения със семейството си. На първо заседание, когато явяването на двамата съпрузи
е задължително, обикновено съпругът, който живее извън страната, не се явява.
Велико Търново
Законът се прилага стриктно. През месец декември 2006г. две от гражданските дела са отложени защото Дирекция „Социално подпомагане” в Свищов и Детска педагогическа стая към РПУ Велико Търново
не са представили навреме социален доклад и преписка по дела за разтрогване на брак. Съдът поддържа
ред в съдебната зала. Не е демонстрирано специално отношение към някой от участниците. Не съществува напрежение между страните в съдебно заседание.
Силистра
Гражданските наблюдатели констатират, че при дела за разтрогване на брак законите се прилагат точно и правилно. Прави впечатление, че когато липсва една от страните в съдебния процес, съдията моли
съдебния секретар да провери дали е сред чакащите граждани пред входа на съдебната зала. Гражданските наблюдатели считат, че кодексът се прилага правилно и не са наблюдавани нарушения при прилагането му. Съдиите допускат до разпит свидетели, снемат самоличността, разясняват правата им и наказанието, което ще им бъде наложено, ако лъжесвидетелстват. По едното от делата ищецът е нямал процесуален представител, поради невъзможност да заплати хонорар и да упълномощи адвокат. Съдът е разгледал делото и е обявил разтрогване на брака в съдебното заседание. Не е демонстрирано специално отношение към някой от участниците.
Търговище
Съдебни дела, заведени по Семейния кодекс, са наблюдавани само през месец ноември 2006г., когато са били гледани 2 процеса. И двете дела са приключили още на първото заседание.
Шумен
При прилагането на Семейния кодекс, наблюдението констатира същите слабости на правораздаването, характерни и за останалите съдебни казуси. Масово се отлагат делата. През четирите месеца на 2007
година това става във всичките 8 наблюдавани случая. Налага се изводът, че Семейният кодекс се прилага
недостатъчно ефективно. Причините за пренасрочването са познати: неявяването на страни, недостатъчните доказателства и трудности при установяване местожителството на ангажираните в процеса лица.
o

Закон за защита срещу домашното насилие - впечатления относно прилагането му в съдебния процес

Констатация:
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Само в окръжните и районните съдилища в градовете Разград, Велико Търново и Търговище са наблюдавани дела по Закона за защита срещу домашното насилие. Впечатленията на повечето граждански наблюдатели от петте града са, че законът за домашното насилие не е популярен сред гражданите.
Разград
През месец април 2007г. е наблюдавано едно дело по Закона за защита срещу домашното насилие. На
съдебното заседание съдът отхвърли жалбата, като счете, че няма данни за проявено домашно насилие.
Интересна тенденция показва наблюдението върху делата, заведени по Закона за защита срещу домашното насилие в Районен съд - Разград. През 2005 година по него са заведени 6 съдебни дела, а година по-късно, през 2006г., техният брой е намалял двойно и те са едва 3. Само в Кубрат за последните
три години са заведени общо 24 дела по Закона за защита срещу домашното насилие (2005г, - 11; 2006г.
– 12; 2007 – 1).
По данни на РПУ – Разград за 2005г. са регистрирани 6 жалби на граждани за домашно насилие, през
2006г. – 1 жалба и до месец април 2007г. – също 1 жалба.
За изминалите 2 години от приемането на закона са издадени едва 27 заповеди за незабавна защита на основание чл.18 от Закона за защита срещу домашното насилие от трите районни съда в Разград, Исперих и Кубрат.1 Статистиката показва, че за 2005 година има издадени 13 заповеди за незабавна защита (Разград – 6 и Кубрат – 7). За 2006г. са издадени 6 заповеди (Разград – 1, Кубрат – 5).
За 2007г. до момента няма официална информация, като неофициален източник посочи, че в 4 случая са издадени заповеди за незабавна защита в област Разград.
Със заповед на министъра на вътрешните работи в края на месец март 2007г. са утвърдени методически указания за действията на полицейските органи по Закона за защита срещу домашното насилие. В
изпълнение на Националната програма за противодействие и намаляване на домашното насилие в България е издаден полицейския документ с ясно посочени отговорности на полицейските служители в различни ситуации на домашно насилие и механизмът за взаимодействие с други институции.2 Определен е
национален координатор и 28 областни координатори към всяка областна полицейска дирекция, както
и са посочени срокове за отчитане и информиране. На интернет-страницата на Министерството на вътрешните работи е създадена специална рубрика „превенция”, в която има 9 документа по темата за домашното насилие.3
Велико Търново
През месец септември 2006г. е наблюдавано само 1 съдебно дело по Закона за защита срещу домашното насилие, който е специален, сравнително нов закон. Съдебният процес се ръководи по правилата на
ГПК. По наблюдаваното дело производството е прекратено в съдебно заседание, поради оттегляне на иска
от пострадалото лице. Обществото все още не е запознато с възможностите, които му предоставя Законът
за защита срещу домашното насилие. Тази констатация се подкрепя от малкия брой заведени дела.
През месец декември 2006г. е наблюдавано едно дело по ЗЗДН, което е отложено поради подаване
на частна жалба срещу определение на съда. Никой не се е явил в съдебно заседание. През месец март
2007г. е наблюдавано едно дело по този закон. Производството е спряно по взаимно съгласие на страните (чл.182, б.”а” от ГПК). Делото е приключило със споразумение за личните отношения и семейната имуществена общност.
Силистра
През месец декември 2006г. има две заведени дела по Закона за домашното насилие. Наблюдавано е
едното дело. Постъпила е молба за прекратяване на делото от ищеца и съдът го прекратява. Наблюдателите нямат преки впечатления за прилагането на Закона за домашното насилие в Районен съд - Силистра.
Търговище
По Закона за защита срещу домашното насилие е наблюдавано едно дело в Окръжен съд - Търговище, който е потвърдил решението на Районен съд в частта, в която е постановена мярка по чл.5, ал.1, т.1 и
1
2
3

Информацията е представена на обучение за домашно насилие от областния координатор по Закона за защита от
домашно насилие в ОД „Полиция” – Разград, април 2007г.
Заповед Iз-441/15.03.2007г.
http://www.mvr.bg/Prevencia/default.htm
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отменя в частта по чл.5, ал.1, т.2 от ЗЗДН. През месец февруари 2007г. е наблюдавано едно съдебно дело
по Закона за защита срещу домашното насилие. Обжалва се решение на Районен съд – Попово. Делото
е прекратено, поради неспазване на законния срок за подаване на въззивна жалба.
Шумен
Необходимо е стриктно спазване на закона при призоваване на страните, за да бъде предотвратено
многократното отлагане на делата. През месец ноември 2006г. във връзка със Закона за защита срещу домашното насилие се наблюдават: отлагане на дела по този закон /дело№2729/06/ и неявяване на ответника. В наблюдаваното дело съдебното заседание е започнало с половин час по-късно, поради нарушаване
на цялостния сутрешен график на делата. Установено е, че нарушаването на графика е причинено от закъснения на страни по предходните дела. В наблюдаваното заседание ответната страна изобщо не се е
явила и заседанието е било отложено.
o

Закон за защита от дискриминацията - впечатления относно прилагането му в съдебния
процес

Констатация:
В 5 града не са наблюдавани дела по прилагането на този закон. Според екипа на проекта и Гражданската консултативна група основната причина е в модерното законодателство и липсата на нагласи за ефективно използване на правните инструменти. Съгласно специалния закон, съществуват два режима за защита срещу дискриминация: подаване на жалба пред Комисията за защита от дискриминация или жалба пред съда. Административната процедура пред Комисията е сравнително кратка, бърза и ефективна,
докато съдебното производство обикновено продължава с месеци или години. Производството пред Комисията приключва до 2 месеца, а пред съда – до 24 месеца.
Шумен
През месец септември 2006г. по едно от наблюдаваните наказателни дела за престъпление - блудство
с малолетно момиче, е констатирано дискриминационно отношение на назначения от съда служебен защитник към неговия подзащитен – подсъдимия, пострадалото момиче и неговата майка. Всички те са от
ромската етническа общност. Подобно поведение е абсолютно недопустимо и грубо нарушение на Закона за защита от дискриминация и по този повод служебният защитник е бил предупреден от съдията.
Гражданското наблюдение през месец октомври 2006г. констатира, че в много от случаите, когато в
съдебните заседания по наказателни дела участват малцинствени групи – роми, те нямат необходимото
образование и култура, за да си осигурят ефективна защита на собствените граждански права. Поради
тази причина техните права често се пренебрегват от съда. Понякога дори се наблюдава нетолерантно отношение към малцинствата в самите съдебни зали.
4.3. Общо впечатление за атмосферата в съдебна зала по време на наблюдаваните съдебни
заседания
Констатация
Лошата акустика на съдебните зали е най-често посочваният проблем от гражданското наблюдение.
Изявленията на участниците в процеса не се чуват добре и така се нарушава един от основните принципи на съдебното производство - публичността. Единствено в Окръжния съд във Велико Търново този недостатък не е забелязан. Обяснението е, че само там съдебната палата е настанена в сграда, специално
проектирана за тази цел, спазени са задължителните в подобни случаи параметри.
Във всички наблюдавани съдилища се констатира, че не се прави необходимото за подобряване информираността на гражданите. Само в Окръжния съд във Велико Търново има служител за връзки с обществеността. В Търговище наблюдателите констатират неравнопоставено отношение на съда към участниците в
процеса. Много граждански наблюдатели забелязват по време на съдебни заседания, че граждани-страни
по дело не знаят какво поведение трябва да спазват в съдебната зала. Много често се налага да бъдат инструктирани от адвокати да стават, когато съдията влиза в съдебна зала и къде да застанат.
Разград
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По време на мониторинга наблюдатели забелязват, че някои адвокати се обличат неподходящо за съдебната зала. Очакванията на гражданите са защитниците да уважават съда и да са добре облечени.
В едно от наблюдаваните дела доброволецът е констатирал, че съдията е направил забележка на подсъдимия за невъзпитаното му поведение (дъвче дъвка), което е явно неуважение към съда и към всички
присъстващи в залата. Същевременно съдията не е направил забележка на адвокат, че мобилният му телефон не изключен. Регистрирани са случаи, когато високоговорител на Районния съд не работи по време на съдебно заседание и много трудно се чуват изявленията на участниците в процеса.
За хората с увреждания липсват условия за достъп в сградата на съда. Всички входове не са достатъчно широки, няма рампи за специалните средства за тяхното придвижване. Преходът между етажите е
труден, почти невъзможен за хора с двигателни проблеми.
Гражданите не могат да ползват санитарен възел в съдебната сграда в Разград. Доброволците констатират и проблеми с акустиката в съдебните зали. Шумът от външната среда пречи по време на заседанията. Старите дървени дограми не успяват да ограничат външния шум. Няма информационни табла за реда
и условията за издаване на документи за граждани, освен образци на документи. Наблюдател установи,
че на гишето за плащане на такси на недостъпно място е залепено малко листче със списък за необходими документи за издаване на свидетелство за съдимост, което не е достатъчно като информация.
Няма промяна в архитектурната среда и акустиката в съдебната палата, което обуславя неприветливата обща атмосфера по време на съдебните заседания. През периода са наблюдавани две съдебни производства с голям обществен интерес с много участници в няколко поредни дни. В най-голямата съдебна
зала на Окръжния съд наблюдателят е бил свидетел на изключителното неудобство при провеждане на
съдебен процес за тежко престъпление поради тясното пространство. Системата за озвучаване в съдебните зали не се използва през цялото съдебно заседание.
Като правило, делата протичат спокойно. Впечатленията на гражданските наблюдатели за поведението на участниците в процеса са положителни. Съдиите строго се придържат към закона. Не са установени нарушения на съдебните процедури. Често се отлагат наказателни дела поради неявяване на подсъдим по здравословни причини. Графиците на насрочените дела в Районен и Окръжен съд не са синхронизирани. Често се случва призовани адвокати да трябва да се явят в един и същ час на две дела в двете съдилища. В този случай винаги едното съдебно заседание се отлага, поради „служебен ангажимент”
на защитника.
Велико Търново
Окръжният съд има само 4 зали за 27 съдии. Залите са обновени и частично ремонтирани, като в една
от тях има възможност за дословен запис на изявленията на участниците в процеса. На обозначено място са обявени списъци за провежданите заседания - зали, номера на делата и час на разглеждане. Пред
всяка зала е изнесен списък на разглежданите дела. Улеснен е достъпът за всички граждани, които искат
да правят справки по дело. Гражданските наблюдатели споделят, че в залата се чува добре какво говорят
страните – гражданите, техните адвокати, прокурорът и съдът. Споделят, че във всички заседания е въведен ред от страна на съда. Прави впечатление, че по наказателни дела, когато страните нямат адвокат, съдът им назначава служебен защитник. Най-честите впечатления от докладите на гражданските наблюдатели
са, че съдиите са безпристрастни и компетентни. Наблюдението през месец ноември и декември 2006г.
смята, че работата в съдебните зали ще се подобри, ако във всички зали има възможност за дословен запис. Работата на съдиите и съдебните секретари се подпомага от компютър с два монитора, така, че съдебният състав има възможност да следи какво се отразява в протокола от съдебно заседание.
Процесът се ръководи от председателя на състава по гражданските и по наказателните дела. Участниците по всяко дело се осведомяват за мястото на неговото разглеждане от списъци, поставени на табло
на етажа на Окръжния съд и пред всяка зала. Указателни табели са поставени на всеки етаж от сградата на съда, които улесняват гражданите да се ориентират в обстановката. Не са констатирани напрежения между страните. Адвокатите и прокурорите спазват правилата на етичните кодекси и не е наблюдавано непристойно поведение. Адвокатите все още се явяват в съдебно заседание без тоги. Сградата на
съдебната палата се намира в центъра на град Велико Търново и тя лесно може да бъде открита от граждани, гости на града.
Силистра
Наблюдателите констатират, че макар и рядко в съдебна зала възниква напрежение. В един от наблюГра ж д ански наблюд ате л 3
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даваните случаи на помощ е била извикана съдебната охрана, която е въдворила ред. В друго дело съдия е направил остра забележка на адвокат, че разговаря по мобилния си телефон по време на заседание. Постоянна практика е гражданите да говорят помежду си, към този шум се прибавя и шумът на климатична уредба. Като се прибави лошата акустика, налага се изводът, че в залите не винаги се чува добре
и това затруднява процеса, прави го непрозрачен.
През месец декември 2006г. в едно от наблюдаваните дела свидетелят е малолетен и е разпитан от социален работник и съдията. Те са проявили внимание и тактичност по време на разпита при закрити врата. Четири от наблюдаваните заседания са започнали с 4 до 12 минути закъснение. В 1 съдебно заседание
за първи път се констатира уведомяване на участниците, че съдията-докладчик ще закъснее поради служебна ангажираност като дежурен съдия. Другите закъснения са причинени от по-голямата продължителност на предходното дело. Съдиите са били обективни и безпристрастни.
Търговище
В началото на мониторинговия период гражданските наблюдатели констатират, че терминологията на
съдиите и адвокатите често е непозната за гражданите, поради което те не могат да се ориентират в каква насока тече съдебното дирене. В много от наблюдаваните съдебни заседания съдията или някой от адвокатите говорят тихо и не се чува достатъчно добре. Тази ситуация пречи да се следи последователността на процеса. На гражданските наблюдатели им прави впечатление, че в повечето случаи прокурорът
има „по-голяма тежест” в процеса и това създава усещане за неровнопоставеност на страните от противоположните банки. В повечето случаи делата започват по график или закъсняват незначително /5 минути/. След първите три месеца наблюдателите отчитат известен напредък в комуникацията към обикновените граждани в залата. Когато се налага, езикът на магистратите става достъпен за участниците в процеса, без специално образование.
През ноември и декември 2006г. някои от наблюдаваните съдебни заседания се провеждат в две много малки зали. В една от тях има само две места за граждани, в резултат на което всички присъстващи са
стояли прави. Едно от наказателните дела се гледа 2 часа и 40 минути, второто дело е продължило 1 час,
при което съдът и прокурорът са проявили активност, за да приключи по-бързо.
Дело по Закона за отговорността на държавата е продължило 1ч. и 35мин. Наблюдателят споделя: „адвокатът на ищеца прескачаше от една зала в друга, защото имаше и други дела по същото време. Ищецът
сам задаваше въпросите си на свидетелите, но поради липса на юридическо образование, не знаеше как да задава въпросите си. Въпреки това, съдът прояви разбиране и разясни на ищеца, че въпросите му не трябва да
бъдат подвеждащи и насочващи към определен отговор”.
През февруари 2007г. се гледа дело 1 час и 40 мин. при частично съкратено съдебно производство. Делото е по иск за неимуществени вреди, следствие на пътнотранспортно произшествие. Присъдата е произнесена след 45 минутно съвещание. След прочитането на присъдата съдията винаги се обръща към подсъдимия със съвет. Наблюдателите считат, че съдиите са били обективни и безпристрастни. Делата започват по график, не са констатирани закъснения от съдии, прокурори или адвокати. Изявленията на участниците в процеса са ясни и разбираеми и за страните и за публиката в съдебната зала.
Шумен
Като недостатък в организацията на работата в съда в Шумен наблюдателите отчитат сравнително честите закъснения, с които започват процесите. През септември 2006г. от наблюдаваните общо 10 съдебни
заседания, три са започнали по-късно - съответно с 10 минути, с 15 минути, с 20 минути закъснение, като
причините не са ясни. През ноември 2006г. 2/3 от всичките 6 наблюдавани процеса са закъснели и така
са разстроили графиците за целия ден. В две съдебни заседания наблюдателят е отбелязал, че съдията е
говорил тихо и това затруднява присъстващите в залата да следят пълноценно процеса.
4.4. Обща оценка за работата на съда по наблюдаваните закони в рамките на периода
Констатация:
Оценките на гражданските наблюдатели за дейността на наблюдаваните съдилища в Разград, Велико Търново, Шумен, Търговище и Силистра варират между „добър” и „много добър”. Многократните отлагания на делата, регистрирани по време на мониторинга, оказва вляние върху формирането на общите оценки. Според гражданските наблюдатели новоприетите закони за домашното насилие и дискрими48
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нацията са слабо познати, липсва достъпна информация за тях и това също влияе върху крайните оценки на наблюдателите.
Районен съд – Разград
Продължава практиката съдебните дела да се водят дълго време и да не приключват в разумни срокове. През последните три месеца на мониторинга е констатиран леко подобрен баланс при движението на
делата, като през април броят на решените и пренасрочените процеси е 1:1. Липсва съдебна практика на
Закона за защита от дискриминация и Закона за защита срещу домашното насилие. Новият наказателнопроцесуален кодекс е слабо познат на гражданите. Адвокати се явяват в съдебната зала в неглижиран
външен вид.
Окръжен съд – Разград
В коридорите липсва информационно табло с пояснения за поредността на съдебните заседания. Участниците не знаят кога да очакват по високоговорителя оповестяването на номера на поредното дело. Често граждани питат «В графика не пише в кой час е моето дело»; «как да разберем в кой момент да влезем в
съдебната зала за започване на делото?».
Работната среда не предлага добри условия за провеждане на съдебни процеси с голям брой участници. Две наказателни дела с голям обществен интерес, в които са разпитвани много свидетели и вещи
лица, се водиха в препълнени зали, което създава напрежение и неудобство за участниците в процеса, съдебния състав, гражданите, журналистите и наблюдателите.
Окръжен съд – Велико Търново
Потвърждава се наложилото се вече в обществото мнение, че съдебните дела протичат мудно и продължително, което прави правосъдната система неефективна. Не е направено максимално възможното
хора с увреждания да получават безпрепятствено предлаганите от институцията публични услуги.
Районен съд – Силистра
Гражданските наблюдатели не са установили несъответствия в процедурата при воденето на процесите. Не са регистрирани и забавени извън регламентираните от закона срокове за решаване на делата.
Мнението на доброволците е, че съдът е бил обективен и безпристрастен.
Окръжен съд – Търговище
Окръжният съд действа бързо и експедитивно, когато е въззивна инстанция. В случаите, когато тук се
гледат първоинстанционни производства, процентът на отложените дела е доста по висок - 45% от наблюдаваните дела през месеците септември-октомври 2006 г. Съдиите водят вещо процесите, без губене на
процесуално време и проявяват уважение към страните в процеса. Слабости в предварителното оповестяване на графиците обаче станаха причина наблюдателите да пропуснат част от заседанията, предвидени за мониторинг.
Многократното отлагане на процеси за по-тежки престъпления, свързани със сексуално насилие, оставят впечатлението за безпомощност у жертвите, които напразно чакат правосъдие и възмездие.
Районен съд – Шумен
Магистратите работят професионално и обективно, налице е стремеж законите да се прилагат компетентно. Констатирани са нарушения на процедури и срокове. Все още е висок процентът на отложените дела, особено на наказателните институции, натоварени с цялостния процес на съдебно дирене, не
си взаимодействат достатъчно ефективно. Не се спазват предварителните графици за съдебните дела, информацията кой процес кога и къде ще се състои не винаги е ясна и навременна.
ОЦЕНКА
Районен съд – Разград
Дейността на Районен съд – Разград по време на наблюдението може да бъде оценена като междинна стойност между „добър” и „задоволителен”. Мониторингът показа, че се увеличава броят на прекратените наказателни производства на основание чл. 78а от НК. Често се отлагат дела поради нередовно
призоваване, представени болнични листи или неявяване на важни свидетели и вещи лица. Графиците за
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предстоящите съдебни заседания са представени неясно, с дребен шрифт и неразбираеми за гражданите абревиатури.
Oкръжен съд - Разград
Доброволците оценяват с „добър” дейността на Окръжния съд в Разград. Обявяването на голям брой
дела в един и същи час затруднява гражданите. Объркване създава и практиката дневните графици да се
съобщават в последния момент, минути преди началото на процеса.
Окръжен съд – Велико Търново
Общата оценка за работата на съда при прилагане на наблюдаваните закони е „много добър”. Има
още възможности за подобряване на правораздавателната дейност на съда, като се сведат до минимум
броят на отложените дела.
Районен съд – Силистра
Гражданските наблюдатели поставят оценка „много добър” за Районен съд – Силистра при изпълнението на законите за периода на мониторинга. Няма достатъчна информираност за правилника за реда
в съдебна зала.
Окръжен съд – Търговище
Гражданските наблюдатели поставят оценка „добър” за първия тримесечен период на наблюдение. В
повечето случаи съдът спазва законоустановените срокове за произнасяне на решения. Многократно се отлагат дела, поради искания за призоваване на свидетели и събиране на доказателства. Наблюдава се бързина и ефективност на съдебното производство при воденето на дела по ГПК. Много от делата по НПК се
отлагат или отсрочват, поради забавяне на експертизите и заключенията на вещите лица. За периода януари – април 2007г. оценката се повишава на „много добър”.
Районен съд – Шумен
Гражданските наблюдатели поставят оценка „добър” за периода на наблюдение. Много са отложените съдебни дела, предимно от наказателен характер. Малък е относителният дял на завършилите заседания с постановени присъди. През мониторинговия период се забелязва, макар и бавна, но положителна
промяна. Намалява, макар и твърде слабо, броят на отложените дела.
ПРЕПОРЪКИ:
• В дневните графици да се изписват имената на страните за всяко съдебно дело. Да се използват
по-едри шрифтове. Под графика с делата задължително да има легенда за обясняване на използваните съкращение и абревиатурите. (Районен съд – Разград и Окръжен съд – Разград)
• Да се спазва предварителният график на началните часове за провеждане на съдебните заседания. (Районен съд – Шумен)
• Да се насрочват разумен брой съдебни заседания в един начален час. (Районен съд – Разград и
Окръжен съд – Разград).
• Да се подобри механизмът на призоваване на участниците в съдебния процес. (Районен съд –
Разград и Окръжен съд – Разград).
• Да се популяризира съдебната практика по наблюдаваните закони. (Районен съд – Разград и Окръжен съд – Разград).
• Адвокатите да се явяват добре облечени в съдебни заседания. (Районен съд – Разград и Окръжен съд – Разград).
• В Окръжен съд – Разград да се инсталира електронно информационно табло с графика на съдебните заседания.
• Информацията да бъде адаптирана за хората със специфични потребности.
• Съдът да определя разумни срокове при назначаването на експертиза. (Районен съд – Силистра
и Окръжен съд – Търговище)
• Да не се отлагат многократно съдебните дела. (Окръжен съд – Велико Търново, Районен съд –
Силистра);
• Съдът да прилага ефективно санкции при неявяване на подсъдим, свидетел или вещо лице. (Райо50
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•

нен съд – Разград и Окръжен съд – Разград)
Да се подобри акустиката в съдебните зали. (Окръжен съд – Търговище)
Необходимо да се прецизира работата на прокурорите в съдебния процес за намаляване броя
на отложените, поради липса на доказателства, дела. (Районен съд – Шумен)

5. Качествен анализ – изводи :
1.2 Относно прилагането на Наказателно-процесуалния кодекс и Наказателен кодекс
Общи изводи:
Новият НПК се прилага правилно и точно е изводът от наблюдението на съдилищата в 5 -те града. Не
са наблюдавани проблеми или несъответствия при прилагането на този закон.
• Някои съдебни производства се водят много бавно и по няколко години. Случаят на дело с 15 години продължителност е показателен за спорен професионализъм или за пропуск в НПК, улесняващ бавни /мудни/ съдебни процеси. (град Разград)
• Съдебните процедури се спазват. (Разград, Велико Търново, Силистра, Търговище и Шумен)
• Прилага се успешно въведената с новия НПК процедура за съкратено производство при наличие
на самопризнание от подсъдимите. (град Велико Търново).
• В определени случаи съдът в град Силистра ползва възможността да прилага възпитателна функция.
• Недостатъчно ефективна е дейността на прокуратурата – гражданските наблюдатели забелязват,
че обвинителните актове и събраните доказателства при някои наказателни дела не са подкрепени с достатъчно доказателства. (град Шумен)
• НПК позволява „отсрочване на делата” и така те могат да се „проточват” във времето. При тежки
престъпления, по които Окръжен съд е първа инстанция, виновните дълго време остават ненаказани. (град Търговище)
• Отлагат се много наказателни дела поради неявяване или нередовно призовани участници в съдебния процес според наблюденията. (град Разград).
• Съдът проявява активност при установяване на фактите. (Разград, Велико Търново, Силистра, Търговище и Шумен)
• Не са достатъчно ефективни разпоредбите в НПК, които уреждат призоваване на участници в наказателните процеси. Най-честите причини за отлагане на делата са неявяване на подсъдим; представени болнични листи или поради нередновно призоваване. (Разград, Велико Търново, Силистра, Търговище и Шумен)
• Необходима е координация по призоваване на свидетели и страни по делата, предвиждането на
възможни пречки за техния разпит в съдебна зала /пример – необходимост от преводач, тълковник, от педагог /при разпит на малолетен/. (град Шумен)
• „Виновните” дълго време остават ненаказани и пострадалите граждани не могат да получат бързо
възмездие и справедливост. (град Търговище)
Разград
• В Районен съд – Разград в последно съдебно заседание, на 25 септември 2006г., по наказателно
дело с усложнена престъпна дейност /множество престъпления/, е допуснато прекратяване на производството по едно от престъпленията, поради изтичане на абсолютния 15-годишен давностен
срок. За останалите деяния има постановени присъди. Мотивите по съдебното решение са обявени едва на 12 февруари 2007г. Според Наказателно-процесуалния кодекс ...1
• Съдът прилага закона точно и еднакво в по-голяма част от делата.
• Съдът прилага съкратеното наказателно производство при наличие на безспорно изяснени и подкрепени с доказателства фактически обстоятелства още на досъдебната фаза на процеса.
• Неработещ е механизмът за призоваване на участници в процеса и най-честата причина за отлагане на делата е неявяване на подсъдим.
1

чл. 308, ал.1 и ал.2 - мотивите могат да бъдат изготвени и след обявяване на присъдата, но не по-късно от 15 дни. По
дела с фактическа или правна сложност, мотивите могат да бъдат изготвени не по-късно от 30 дни след обявяването
на присъдата.
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Велико Търново
• Прокуратурата и защитата проявяват активност при разглеждане на делата.
• При прилагане на наблюдаваните закони, съдът стриктно изпълнява професионалните си задължения, проявява активност в съдебния процес.
• Съдът прилага еднакво НПК спрямо всички участници в процеса.
• Наблюдава се равнопоставеност между съдията и съдебните заседатели, както и между прокурора и защитника на подсъдимия.
• Не се нарушават правата на подсъдимите.
• Спокойна атмосфера при разглеждане на наказателни дела са констатирали гражданските наблюдатели.
• Не са установени пропуски при правоприлагането.
Силистра
• Не са установени проблеми или несъответствия при прилагането на НПК в съдебна зала.
• Съдът проявява активност при установяване на фактите.
• Заседанията започват в определеното време и се водят по процедурата, установена в НПК.
• Участниците в съдебния процес не се призовават ефективно и навременно.
Търговище
• Окръжен съд – Търговище спазва законоустановените правила и срокове.
• Съдът проявява активност при установяване на фактите.
• НПК позволява отсрочване на делата и така те могат да се „проточват” във времето. При тежки
престъпления, по които Окръжен съд е първа инстанция, виновните дълго време остават ненаказани.
• Много съдебни дела се отлагат – за месец септември и октомври 2006г. от общо 20 наблюдавани
съдебни дела, са отложени 9 дела.
• Съдебните състави компетентно водят съдебните заседания със задълбочени познания по правната уредба.
• Наблюдава се неразбиране за обществения интерес към работата на съда и гражданското наблюдение.
• Много наказателни дела се отлагат, поради забавяне на назначени експертизи.
• Има бързина и ефективност на съдебното производство през второто тримесечие от наблюдението.
• Не отговарят на обществените очаквания последните законодателни промени от 2006 г. за намаляване размера на наказанията или т.нар. поправка „Ванко 1”.
Шумен
• НПК все още се прилага недостатъчно ефективно.
• Необходими са промени, за да се подобри ефективността на съдебното производство.
• Въпреки липсата на присъди по дела от НК и големия брой отложени наказателни дела, в момента се наблюдава желание на съда и полагане на усилия за повишаване на ефективността на съдебното производство.
• Необходими са допълнителни усилия в работата на съда. Прави впечатление, че делата се отлагат
и се създава нагласа в обществото, че съдът не работи ефективно.
• Съдът трябва да прояви настойчивост към съдебните служители и органите на МВР, за да не бъде
възпрепятстван съдебният процес, поради многократно отлагане на заседанията по различни причини - неявяване на страните и други.
1.3 Относно прилагането на Гражданско-процесуалния кодекс
ИЗВОД:
• Спазва се предвиденият процесуален ред.
• Налице е бързина и ефективност на съдебното производство.
• Няма установени проблеми или съществени нарушения при прилагането на ГПК през месец сеп52
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тември и месец октомври 2006г.
Когато делата са въззивни, окръжните съдилища във Велико Търново и Търговище действат бързо
и експедитивно и спазват законоустановените правила и срокове.
През месец ноември 2006г. в 75% от наблюдаваните дела по ГПК са приключили в същото наблюдавано заседание.
По променения ЗОДОВ гражданите имат право да защитят правата и интересите си, когато те са
нарушени от страна на държавата и общините.

Разград
• Няма установени проблеми или несъответствия при прилагането на ГПК.
• Гражданските дела протичат правилно по реда на ГПК.
• Съдиите и адвокатите познават добре разпоредбите на ГПК.
Велико Търново
• За един и същ час се насрочват няколко съдебни дела, което води до забавяне на разглеждането
на повечето дела за деня.
• Няма сериозни напрежения между страните.
• Съдът демонстрира уважение към всички участници в съдебния процес.
• Съдът не проявява пристрастност към страните, които са равнопоставени.
Силистра
• Процедурата за водене на дела по реда на ГПК е спазена във всички наблюдавани дела.
• При наблюдение на граждански дела за прекратяване на брак се установи, че законите се прилагат точно и правилно
Търговище
• Когато делата са въззивни, Окръжен съд – Търговище действа бързо и експедитивно и спазва законоустановете правила и срокове.
• Наблюдава се бързина и ефективност на съдебното производство.
• По новия Закон за отговорност на държавата и общините за вреди, причинени на граждани, те
имат правната възможност да защитят интересите си.
• Делата биват отлагани, поради липса на компетентни вещи лица.
• Окръжен съд действа бързо и експедитивно, когато делата са въззивни.
• Има проблеми при изпълнение на постановените съдебни актове, което създава у обществото
представа за неефективност на съдебната система.
Шумен
• Гражданско-процесуалният кодекс се прилага ефективно в съдебното производство.
• Необходимо е гражданското наблюдение да продължи. То се отразява благоприятно върху работата на съдебните служители и би могло да повиши ефективността на съда.
• Съдът все още не прилага всички законови разпоредби, за да преодолее проблема с неявяването
на страни и свидетели по делата, констатира се през второто тримесечие от наблюдението.
• Няма напредък по спазването на предварителният времеви график за съдебните заседания, което удължава съдебния процес и го прави муден и неефективен.
1.4 Относно прилагането на Семеен кодекс
Разград и Силистра
• Семейният кодекс се прилага точно и правилно.
• Съдът спазва процедурата за редовното призоваване на страните по делата за разтрогване на брак,
като ги разглежда и при неявяване на редовно призован ответник, след произнасяне с нарочно
определение, че това не е пречка за даване ход на делото.
• Съдът се стреми да изясни фактическите обстоятелства, довели до дълбоко и непоправимо разстройство на брака.
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Велико Търново
• Най-често се обжалва размерът на определената издръжка, определен от първоинстанционния
съд или решения, с които се определя режимът на упражняване на родителските права.
Шумен
• Според наблюдението съдебните процеси по-често се отлагат, отколкото се решават.
• Ответните страни не се явяват на заседанията - проблемът с призоваването на страните е все
още налице, както е налице и проблемът с липсата на доказателства.
1.5 Относно прилагането на Закон за защита срещу домашното насилие
ИЗВОД:
Разград, Велико Търново и Търговище
По Закона за защита срещу домашното насилие много малко съдебни решения на Районен съд се обжалват. Непознаването на този закон затруднява неговото прилагане. Все още граждани не знаят, че съществува правна защита срещу домашното насилие.
Разград
Сравнително малък брой са заведените дела по Закона за защита срещу домашното насилие. През
2005г. са регистрирани 9 дела, а следващата техният брой е намалял чувствително, като за първите десет
месеца на 2007 година са заведени само 3. Това се обяснява с факта, че Законът за домашното насилие
не е особено популярен сред обществото, но се налага и изводът, че жертвите не желаят да търсят защита по съдебен ред.
Остава подценена и ролята на полицейския инспектор в квартала, към който обикновено се обръщат
с жалба гражданите, претърпели домашно насилие. Полицията е основният орган, който може да насочи жертвите да се възползват от гарантираните им законови права. Служителите на реда обаче все още
предпочитат да се ограничават в познатите нагласи ”нищо не можем да направим” и „полицията не се намесва в битови проблеми”.
Велико Търново
Голяма част от обществото не дефинира понятието „домашно насилие” и засега този проблем остава
извън съдебната практика.
Търговище
За последните 10 месеца на 2006г. са били заведени 12 дела по Закона за защита срещу домашното
насилие. За сравнение, през 2005г. са били водени само 6 дела. Съществува тенденция към увеличаваща се съдебна практика по прилагането на този закон. Все повече хора, претърпели домашно насилие,
търсят защита в съда в Търговище.
Шумен
Съдът прилага разпоредбите на Закона за защита срещу домашното насилие и в наказателни дела, при
които са извършени тежки престъпления. Гражданското наблюдение смята, че този закон се прилага като
допълнение към разследването на наказателни дела с тежки провинения /в това число дела за блудство и
заплаха за убийство/.
Прилагането на Закона за защита срещу домашното насилие при разглеждането на процеси по НК и
НПК постига възпитателен ефект и стимулира развитието на гражданското общество, а съдебното производство става още по-ефективно.
1.6. Относно прилагането на Закон за защита от дискриминацията
ИЗВОД:
През периода на мониторинг никъде в нито едно от наблюдаваните съдилища няма заведено дело по
Закона за защита срещу дискриминацията.
• Наблюдателите нямат преки впечатления от прилагането на този закон.
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Наблюдавани са случаи, при които служебни защитници проявяват нетолерантно отношение към
страна по дело, представители на етнически малцинства в съдебна зала, което по същество е проява на дискриминация в съда.
Наблюдателите считат, че голяма част от представителите на етническите малцинства често са потърпевши от дискриминация, но не се възползват от Закона за защита от дискриминация. Доброволците смятат, че причина за това е слабата информираност и отсъствието на положителни практики в българското общество .
Наблюдавано е съдебно заседание, в което служебен защитник е нарушил Закона за защита от
дискриминацията. Съдията е обърнал внимание върху поведението на защитника (град Шумен).
1.7. Относно атмосферата в съдебна зала

ИЗВОД:
• Съдебните зали са зле оборудвани и труднодостъпни за хора с двигателни увреждания. В повечето
съдебни сгради в Североизточна България акустиката е лоша, често озвучителните уредби не работят добре. Наблюдавани са процеси, при които шумът в залата пречи да се следи ходът на делото, съдии и адвокати говорят тихо. В други случаи се говори на висок глас, звънят мобилни телефони по време на заседанието.
• Липсва санитарен възел, достъпен за гражданите. (Окръжен и Районен съд Разград)
• Лоша акустика в съдебните зали. (Окръжен и Районен съд Разград)
• Не се спазва принципът за равнопоставеност на участниците в процеса. (Окръжен съд Търговище)
• Климатичната уредба в залата създава шумна среда. (Районен съд Силистра)
• Не се спазва предварителният график за съдебните заседания. (Районен съд Шумен)
• Достижение е възможността в една от залите да се прави дословен аудиозапис на изявленията на
участниците в процеса. (Окръжен съд Велико Търново)
1.8 Относно общото функциониране на наблюдаваната съдебна институция
Особено тревожна е наблюдаваната практика магистрати да бъдат назначавани в държавни органи,
сформирани по политически признак. Ярък пример са избирателни комисии, натоварени с организацията и провеждането на избори. В мониторинговия период в наблюдаваните райони бяха регистрирани такива прецеденти (Разград)1. Те не могат да бъдат третирани като изключения, защото подобна практика
беше прилагана нееднократно и в Централната избирателна комисия. Тези временни органи се сформират на квотен принцип само и единствено от политическите партии. Посочените в тях лица представляват определени политически сили и гласно или негласно са лоялни към своите поддръжници, като загърбват закона. Висшият съдебен съвет узакони тази порочна практика2. Комисията за борба с корупцията в
Народното събрание отказа да се занимава с проблема и го прехвърли ловко на Централната избирателна комисия, чийто председател е съдия във Върховния касационен съд3. Много странно становище взе и
Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, която е ангажирана страна в този спор4. Според нас това е изключително вредна тенденция, която руши доверието в безпристрастността на съдебните органи, в тяхната назависимост и политическа необвързаност.
Съдиите не могат „да заемат изборна или назначаема длъжност в държавни, общински или стопански
органи” докато заемат длъжността си.5
Несъмнено избирателните комисии са държавен орган за подготовка на изборите. Ако съдиите участват в избирателните комисии, как техните решения ще се обжалват в съда? Няма ли конфликт на интереси и недопустимо смесване на властите?
1
2
3
4
5

Съдиите Анелия Йорданова и Светла Робева от Окръжен съд – Разград участваха в Районна избирателна комисия в
Разград за изборите за депутати в Европейския парламент, по предложение на Българската социалистическа партия.
Извлечение от Протокол 34/11.10.2006г. на Комисия „Правна политика” към ВСС; писмо от Румен Ненков –
председател на Комисия за борба с корупцията към ВСС, Изх. 97-00-121/15.05.2007г.
Писмо от Бойко Великов – председател на Комисията за борба с корупцията, Изх. 753-22/970-02.05.2007г.
Писмо от Светла Димитрова – председател на ЦИКЕП, Изх. 120/02.05.2007г.
член 132 ал. 1, т.3 от Закона за съдебната власт.
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Не може да се отмине затвърждаващата се порочна практика за участие на магистрати (съдии и прокурори) в избирателни комисии, което е грубо нарушение на Закона за съдебната власт. В момента председател на Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент в Република България е съдия във Върховния касационен съд и членове са няколко съдии от други съдилища.
Подобно и други бездействия увеличават чувството за безнаказаност у съдии и прокурори, които драстично нарушават изискването за независимост и безпристрастност.
По Конституция съдебната власт е независима и няма право да участва в политически прояви. Това условие е записано и в Правилата за професионална етика на съдиите в България1. Законът за съдебната власт
в чл. 12, ал. 1 забранява членуване в политически партии, а чл.132 въвежда статутът на „несъвместимост”.
Чл. 132. (1) Съдиите, прокурорите и следователите, докато заемат длъжността си, не могат:
3. да заемат изборна или назначаема длъжност в държавни, общински или стопански органи;
Партиите са основата на многопартийната система и на демократичното развитие на България. Съгласно Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, партиите и коалициите правят писмени предложения за членове на избирателните комисии (чл.21 ал 3).
Районната избирателна комисия в Разград е съставена по предложение на партиите, представени в сегашното 40 Народно събрание. Комисията организира изборите в избирателния район и определя резултатите по места. По същество Районната избирателна комисия в Разград е партиен политически орган, на който се плащат заплати от държавния бюджет, от нашите пари като данъкоплатци. Членовете на
РИК са длъжностни лица при изпълнение на своите задължения и получават възнаграждение без никакви данъци.
Защо БСП посочва двама действащи съдии за свои партийни представители?
Защо съдиите Анелия Йорданова и Светла Робева са приели предложението за скандалното си участие и
рискуват кариерата си?
Няма ли конфликт на интереси и недопустимо смесване на властите? – има, естествено.
Какво е мотивирало така силно двама магистрати цинично да не зачитат обществения морал и да нарушат грубо закона за съдебната власт?
Компенсация за скрита принадлежност, общо минало или особени заслуги? До момента не е известно съдия Анелия Йорданова или нейни колеги да са отказали да разглеждат съдебни дела, заради наличие на конфликт на интереси. Ясно е, че съдия Анелия Йорданова и съдия Светла Робева не могат да бъдат независими и безпристрастни окръжни съдии, заради публичната им зависимост от БСП и много остри конфликти на интереси.2
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В-к „Гледища-Днес”, бр.5 /15.01.2007г.

На 11 януари 2004 г. са одобрени от Висшия съдебен съвет и стават задължителни.

„Отново политическа корупция в Разград” – в-к „Екип 7” бр.48, от 25 април 2007г.
Цент ър на НПО в Разг ра д

•

В-к „Екип 7” бр.48/25.04.2007г.

•

http://lex.bg/laws/ldoc.php?IDNA=1589654529

•

Правила за професионална етика на съдиите в България, приети от Съюза на съдиите през декември 2003г. и одобрени от Висшия съдебен съвет на 11 януари 2004г. - http://lex.bg/sprav.
php?op=sud&lang=bg

Легенда:
Закони и кодекси
НК – Наказателен кодекс
НПК – Наказателно-процесуален кодекс
ГПК – Граждански процесуален кодекс
СК – Семеен кодекс
ЗЗД – Закон за закрила на детето
ЗЗДН – Закон за защита срещу домашното насилие
ЗГР – Закон за гражданската регистрация
Съдилища
ОСР – Окръжен съд – Разград
РСР – Районен съд – Разград
ОСС – Окръжен съд – Силистра
РСС – Районен съд – Силистра
ОСШ – Окръжен съд – Шумен
РСШ – Районен съд – Шумен
ОСТ – Окръжен съд – Търговище
РСТ – Районен съд – Търговище
ОСД – Окръжен съд – Добрич
РСД – Районен съд - Добрич
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ПЕТ ЦВЕТНИ ДИПЛЯНИ ЗА СЪДА ОТПЕЧАТА
ЦЕНТЪРЪТ НА НПО В РАЗГРАД
Посетете: http://court3-rz.hit.bg
Общият тираж на информационните дипляни е 15 000 броя. Те са пълна цветност, с много цветни снимки и ще
достигнат до представители на съдебната власт, дипломатически представителства, правителствени институции, неправителствени организации, средства за масова информация, граждани в цялата страна.
В дипляните е представен фокусът на гражданско наблюдение в петте града - прилагането и изпълнението на
няколко основни закони и кодекса: Наказателен кодекс, Наказателно-процесуален кодекс, Семеен кодекс, Гражданско-процесуален кодекс, Закон срещу домашното насилие, Закон за защита от дискриминация.
Дипляните запознават с партньорите по проекта, които са обект на гражданско наблюдение: Окръжен и Районен съд- Разград, Окръжен съд и Районен съд - Силистра, Окръжен съд, Окръжен съд-Велико Търново, Окръжен
съд – Търговище и Районен съд – Шумен. Представен е капацитетът на 5-те неправителствени организации, които
осъществяват проекта, техните основни цели, области на развитие, информация за контакти, интернет-страници:
сдружение „Център на НПО в Разград”, Център по медиация - Велико Търново, Женско сдружение „Екатерина Каравелова” - Силистра, Асоциация „Ная” - Търговище и Демократично сдружение „Искам да знам” - Шумен.
Във всички 5 дипляни са описани резултатите от дейността на съдебните институции през 2006г. – общ брой на
разгледаните дела, брой на съдебните заседания, с какъв акт са приключили делата и в какъв срок са решени, колко са съдебни дела и производства са, интернет-страниците на 8 съдебни институции.
В дипляната на Разград е посочено и колко съдии са работили през годината, както и снимка с кратка информация
за възстановка на съдебен процес с деца от детска градина №4 със съдия Нели Генчева от Районен съд – Разград. В
Окръжен съд-Велико Търново съществува автоматизирана система (АСУД) за управление на съдебните дела. Във фоайето
на Окръжен съд е разположена обща регистратура, който позволява гражданите
да правят бързи справки от различен характер. Деловодството е под видео наблюдение с непрекъснат запис. Архитектурната среда на Окръжен съд – Велико Търново осигурява достъп на лицата с
увреждания в сградата на съда. За Окръжен съд и Районен Силистра е представена информация за техническото обезпечаване и оборудване за улесняване на
съдебната дейност на двете институции,
системата за случайния подбор на постъпилите дела и тяхното движение. За Окръжен съд и Районен Силистра е представена информация за техническото обезпечаване и оборудване за улесняване на
съдебната дейност на двете институции,
системата за случайния подбор на постъпилите дела и тяхното движение. В Окръжен съд-Търговище от септември 2006г.
също се прилага Системата за случайното разпределение на съдебните дела и документиране на направения избор. Представена е информация за дейността на съдебната институция през 2006г. Районен съд-Шумен също представя системата за случайното разпределение на делата, която се прилага от март 2006г. Представена е методиката и критериите за атестиране на съдии,
прокурори, следователи и административни ръководители.
Информационните дипляни се отпечатват в рамките на проект „Пълна прозрачност, публичност и безпристрастност при изпълнението на законите от съда”, с подкрепата на Американската агенция за международно развитие и
Инициатива за укрепване на съдебната система в България.
Материалите се разпространяват безплатно в сградите на 8 съдилища в Североизточна България.
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Статистика на наблюдаваните съдебни дела в пет града –
Разград, Велико Търново, Силистра, Търговище, Шумен
септември 2006г. – април 2007г.
От месец септември 2006г.до април 2007г. са наблюдавани общо 396 съдебни заседания по 346 съдебни дела в окръжен съд и районен съд. От тях 124 са граждански и бракоразводни, 222 – наказателни. 163 съдебни заседания са наблюдавани в Окръжен съд, в Районен съд - 233 съдебни з аседания.
През месец септември 2006г. деветнадесет граждански наблюдатели присъстваха в общо 48 съдебни заседания по 48 съдебни дела. От тях 34 са наказателни дела за престъпления от общ и частен характер и 14 граждански и бракоразводни.
През месец октомври 2006г. са наблюдавани общо 56 съдебни заседания по 55 съдебни дела. От тях
32 са наказателни дела за престъпления от общ и частен характер и 23 са граждански и бракоразводни.
През месец ноември 2006г. са наблюдавани 47 съдебни заседания по 45 съдебни дела. От тях 29 са
наказателни дела от общ и от частен характер, 16 бракоразводни дела и граждански.
През месец декември 2006г. са наблюдавани общо 44 съдебни заседания по 44 съдебни дела. От тях 26
са наказателни дела за престъпления от общ и частен характер, 18 бракоразводни и граждански дела.
През месец януари 2007г. са наблюдавани общо 51 съдебни заседания по 49 съдебни дела. От тях 35
са наказателни дела за престъпления от общ и частен характер, 14 бракоразводни и граждански дела.
През месец февруари 2007г. са наблюдавани общо 47 съдебни заседания по 46 съдебни дела. От тях 28
са наказателни дела за престъпления от общ и частен характер, 18 бракоразводни и граждански дела.
През месец март 2007г. са наблюдавани общо 56 съдебни заседания по 54 съдебни дела. От тях 34 са
наказателни дела за престъпления от общ и частен характер и 20 бракоразводни и граждански дела.
През месец април 2007г. са наблюдавани общо 47 съдебни заседания по 46 съдебни дела. От тях 31
са наказателни дела за престъпления от общ и частен характер, 15 бракоразводни и граждански дела.

Таблица 1. Наблюдавани съдебни заседания:
Град

Съдебни
заседания по
наказателни
дела

Съдебни заседания по граждански и бракоразводни дела

общо

1

Разград

67

11

78

2

Велико Търново

43

40

83

3

Силистра

32

42

74

4

Търговище

56

23

79

5

Шумен

58

24

82

140

396

общо

256

				

Над 1/3 от наблюдаваните Съдебни заседания/
съдебни заседания са започна- обект на наблюдение
ли със закъснение
Етнически малцинства
Обезпокоителна е статистиката за спазване на обявения
начален час на съдебни заседания в наблюдаваните съдилища в 5 града. Закъсненията
във Велико Търново /36.00%/
са два пъти повече от Силистра
/18.00%/, Търговище /17.00%/
и Шумен /17.00%/. Най-малко
1

Хора с увреждания

В 35.00% /139/ от наблюдаваните съдебни
заседания наблюдателите констатират закъснение от предварително обявения график в
началото на заседанията1. Закъсненията са
следствие от по-голямата продължителност
на предходното заседание, неявяване на ответника в съответния час, неявяване на адвокат, насрочване по предварителния график
за същия час повече от едно дело.

Таблица 2. Обект на наблюдение:
Наказателни
Бракораздела от общ и
частен характер водни дела
90

9

5

Граждански
дела

Общо

6

105

3

8

4

22

2

13

Жертва на насилие
Безработен, с ниски доходи  

2

Неграмотен и слабо грамотен

11

Самотен родител

2

Малолетен

1

1

Няма данни

145

60

39

244

256

86

54

396

ОБЩО

16

2
2

Данните са и от картите за наблюдение за всяко съдебно заседание, които се съхраняват в Центъра на НПО в Разград
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Таблица 3. Закъснения на съдебни заседания:
№ Град

от 5-20 мин. 20-60 мин. над 60 мин.

1 Разград

17 /19%/

2 Велико Търново

20 /22%/

24 /58%/

6 /86%/

50 /36%/

3 Силистра

20 /22%/

4 /10%/

1 /14%/

25 /18%/

4 Търговище

18 /20%/

6 /15%/

24 /17%/

5 Шумен

16 /17%/

7 /17%/

23 /17%/

91 /65%/

41 /30%/

общо

са закъсненията в двете съдилища в
Разград /12.00%/, където се забелязва
чувствително намаление на по-късното започване на процесите. Низходящата тенденция може да се обясни с
двегодишния процес на мониторинг
на съда в лудогорския град и положителните нагласи у съдиите.

Общо
17 /12%/

7 /5%/

139

Забележка: Процентите вертикално са изчислени към общия брой в колоната, хоризонтално
ред 6 е изчислен към общия брой закъснения

закъснения на съдебни заседания
30

Таблица 4.Етническа принадлежност:

Обвиняеми/
ответници /
брой лица/

20

брой дела

№ по Етническа
ред принадлежност

24

25

Забележка:Процентите вертикално са изчислени към общия брой в колоната, хоризонтално ред 6 е изчислен към общия брой участници
Пострадал/
ищец
/брой лица/

20

20
18

17

16

20-60 мин.
10
6

Българска

254 /60%/

195 /50%/

Ромска

59 /14%/

11 /3%/

3

Турска

50 /12%

23 /6%/

4

Друга

1 /0/_

5

Брикнни

общо

59 /14%/

163 /41%/

423 /52%/

392 /48%/

над 60 мин.

1
0

2

7

6
4

5

1

от 5-20 мин.

15

разград

Велико
търново

силистра

търговище

Шумен

град

етническа принадлеж ност

300
е тниче ска принадле ж ност

254

Таблица 5. Степен на образование:

250
300

№
по
ред

254
250

брой
брой

200

200

195
163

195

Обв иняеми/от в
ет
ници
Обв
иняеми/от в

163

150

Пост радал/ище
Пост радал/ище
цц

100
100
59
59
50
50

23

23

11

българс ка

българска

ромс ка

ромска

59
59

50
50

11

0

0

т урс ка

твид
урска

1

1

друга

друга

без данни

Начално и без
образование

2

Основно

51 /12%/

17 /4%/

3

Средно

161 /39%/

91 /24%/

4

Висше

24 6%/

24 /6%/

5

Без данни

142 /35%/

242 /63%/

409 /51%/

384 /49%/

общо

без данни

вид

Граждански наблюдатели
град

Мъже

Жени

общо

1

Разград

1

4

5

2

Велико Търново

1

2

3

3

Силистра

1

3

4

4

Търговище

5

Шумен

общо
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1

ет ници

150

3

3

2

2

4

5

14

19

Обвиняеми/ Пострадал/
ответници / ищец
брой лица/
/брой лица/

образование

31 /8%/

10 /3%/

Забележка:Процентите вертикално са изчислени към общия брой в колоната, хоризонтално ред 6 е изчислен към общия брой участници
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Наблюдавани дела – съдии
Град Разград
№
по
ред

Наблюдавани дела за периода 09.2006-04.2007г.

Съдия

наказа- гражтелни дански

общо

3

4

12 Румяна Петрова

1

1

Анелия Йорданова,
13 Светла Робева и трима
съдебни заседатели

3

3

14 Рая Йончева

2

2

Валентина ДимитроСветла Робева и
15 ва,
Вергиния МичеваРусева

2

2

1

Маргарита Новакова

1

2

Красимир Кипров

6

6

3

Доротея Иванова

13

13

4

Павлета Добрева

9

9

Стоев и Верги16 Емил
ния Мичева-Русева

1

1

5

Вергиния МичеваРусева

1

1

17 Димитричка Василева

1

1

6

Константин Косев

6

6

1

1

7

Валентина Димитрова

2

2

Емил Стоев, Светла
18 Робева и Анелия Йорданова

8

Нели Генчева

3

19 Лазар Мичев

1

9

Веселин Стоянов

8

8

10 Емил Стоев

2

2

Валентина Димитрова,
11 Рая Йончева и трима
съдебни заседатели

4

4

3

6

20 Цветелина Дочева

2

2

21 Таня Дамянова

1

1

Ковалакова-Сто22 Ива
ева

2

2

11

78

общо

67

Град Велико Търново
1

Пламен Борисов

4

4

15

Янка Павлова

4

4

2

Мая Маркова

4

4

16

Ивелина Солакова

1

1

3

Евгений Пачиков

10

10

17

Маруся Кънева

1

1

4

Корнелия Колева

4

4

18

Йоана Генжова

2

2

5

Теодор Милев

7

7

19

Иванка Димова

2

2

6

Елза Йовкова

5

5

7

Димитринка Гайнова

3

3

20

Корнелия Колева-Евгений
Пачиков

8

Даниел Минов

21

1

1

9

Лиляна Стоянова

6

6

Елза Йовкова-Ивелина
Солакова

10

Иванка Вачкова

5

5

22

Лиляна Стоянова/Емилиян
Лаков

1

1

11

Татяна Събева

1

1

23

1

1

12

Славчо Петков

Иванка Вачкова/Георги
Драгостинов

13

Георги Драгостинов

4

4

24

Елза Йовкова/Георги Драгостинов

2

2

14

Емилиян Лаков

1

1

40

83

5

5

8

8

Град Силистра

общо

1

1

43

7

Свилен Тодоров

1

1

11

8

Жанет Борова

9

9

6

6

9

Стоян Стоянов

5

5

Валери Раданов

14

14

10

Мирослав Христов

1

1

4

Елена Чернева

12

12

5

Светослав Славов

12

12

11

Росен Костадинов и
Свилен Тодоров

1

1

6

Мария Ганева

2

2

1

Росен Костадинов

2

Люба Георгиева

3

11
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общо

32

42

74
67

Град Шумен

Град Търговище
1

Милен Стойчев

8

8

1

Мария Даскалова

2

2

2

Силвия Петрова

3

3

2

Диана Георгиева

2

2

3

Марияна Иванова

6

7

3

Пламена Недялкова

3

3

4

Татяна Даскалова

1

1

4

Красимир Кръстев

6

6

5

Татяна Йорданова

2

11

5

Зара Иванова

5

8

13

6

Ангелинка Николова

2

2

6

Теодора Димитрова

3

5

8

7

Йордан Димов

6

6

7

Бисерка Максимова

1

1

8

Мирослав Маринов

2

1

3

8

Десислава Сапунджиева

14

2

9

Жанет Марчева

4

4

9

Тихомир Петков

2

2

10

Валентина Тонева

2

2

10

Ангел Павлов

12

12

11

Емилиян Ангелов

8

8

11

Мирослав Митев

7

7

12

Ивелина Димова

7

7

12

Бонка Янкова

5

5

13

Росица Цветкова

2

13

Йордан Иванов

1

1

14

Тодор Тодоров

2

14

Мирослав Митев и
Йоханна Антонова

2

2

15

Димитър Иванов

1

16

София Радославова

1

1

15

Татяна Йорданова, Бонка Янкова,
Ангел Павлов

3

3

17

Бистра Бойн

2

2

18

Ростислава Георгиева

6

6

общо

1
9

56

23

79

общо

58

1

3
2

3

24

4

82

Град Разград

Брой на наблюдавани съдебни заседания при съответните
съдии в районен съд и окръжен съд - разград за периода
Маргарита новакова
септември 2006г. - април 2007г.
красимир кипров
доротея иванова

14

Павлета добрева
Вергиния Мичева-русева
константин косев

12

Валентина димитрова
нели Генчева

10

Веселин стоянов
емил стоев
Валентина димитрова, рая Йончева и трима
съдебни заседатели
румяна Петрова

8

анелия Йорданова, светла робева и трима
съдебни заседатели
рая Йончева

6

Валентина димитрова, светла робева и
Вергиния Мичева-русева
емил стоев и Вергиния Мичева-русева

4

димитричка Василева

2

Цветалина дочева

емил стоев, светла робева и анелия
Йорданова
лазар Мичев

ива ковалакова-стоева

0

68

таня дамянова

наказателни

граждански

общо

светла робева
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съдиите в районен съд и окръжен съд - разград за
периода септември 2006г. - април 2007г.

Маргарита новакова

брой наблюдавани заседания по наказателните дела при
красимир кипров за
съдиите в районен съд и окръжен съд - разград
периода септември 2006г. - април 2007г.
Маргарита
новакова
доротея
иванова
брой наблюдавани заседания по наказателните дела при
красимир кипров
съдиите в районен съд и окръжен съд - разград за
Павлета добрева
доротея иванова
периода септември 2006г. - април 2007г.
Павлета
добрева
Вергиния
Мичева-русева

Маргарита новакова
красимир кипров

Вергиния Мичева-русева

константин косев

доротея иванова

1%
6%
3%

4%

1%1% 1%
1%1%
3% 3% 1%
0%
10%
%
1%
4% 3% 3% 1% 1%1% 1%
1%
4%
6%
3% 1%
0%
1%1% 1%
1%1%
9%
3% 3% 1%

6%
3%

12%

4%

3%

ждански дела при
4%
разград за периода
2007г.

3%

19%

нели Генчева

3%

Валентина димитрова, рая Йончева и трима
съдебни заседатели

емил
стоев
румяна
Петрова

емил стоев

анелия Йорданова, светла робева и трима
съдебни димитрова,
заседатели рая Йончева и трима
Валентина
Валентина димитрова, рая Йончева
и трима
рая
Йончева
съдебни
заседатели
съдебни заседатели
Валентина
димитрова, светла робева и
румяна
Петрова
Вергиния Мичева-русева
анелия Йорданова, светла робева
и трима
емил
стоев и Вергиния Мичева-русева
съдебни заседатели
румяна Петрова

рая Йончева

13%

1%

9%

19%

емил стоев

Веселин стоянов

13%

1%

9%

нели Генчева

нели
Генчева
Веселин стоянов

константин косев
Валентина димитрова

19%

12%

Валентина димитрова
Валентина
димитрова

Вергиния Мичева-русева

Веселин стоянов

4%

12%

9%

9%

константин косев

Павлета добрева

анелия Йорданова, светла робева и трима
димитричка Василева
съдебни
заседатели

Валентина димитрова, светла робева
истоев, светла робева и анелия
емил
рая
Йончева
Вергиния Мичева-русева
Йорданова
емил стоев и Вергиния Мичева-русева
лазар Мичев

13%
Брой наблюдавани заседания
по робева
граждански
дела
Валентина димитрова, светла
и
1%

9%

димитричка Василева

светла робева

Мичева-русева съд - разград за пер
съдии в районен
съд иВергиния
окръжен
емил стоев, светла робева и анелия
емил стоев и Вергиния Мичева-русева
Йорданова
септември 2006г. - април 2007г.
лазар Мичев

Брой наблюдавани заседания
по граждански
дела при
димитричка Василева
светла робева
съдии в районен съд и окръжен съд - разград за периода
емил2007г.
стоев, светла робева и анелия
септември 2006г. - април

Маргарита новакова

Йорданова

нели Генчева

лазар Мичев

0%

10%
10%

Цветалина дочева

нели Генчева

наказателни
дела Велико търново за периода
20%
септември 2006-април 2007г.
30%

20%

наказателни дела Велико търново за периода
септември 2006-април 30%
2007г.
Град Вел ико Търново

наказателни дела Велико
за периода
2% търново
9%
септември 2006-април 2007г.
2%

9%

19%
2%

9%
Пламен борисов

9%

19%

Мая Марков а

9%

12%

ев гений Пачиков

12%

24%

корнелия колев а
24%
теодор Милев

12%

16%

24%

9%

16%

9%

слав чо Петков

9%

таня дамянова

Мая
Марков
а
ев гений
Пачиков
ев гений Пачиков

корнелия колев а

корнелия колев а

теодор Милев

теодор Милев

даниел Минов

даниел Минов

слав чо Петков

корнелия колев а-ев гений
Пачиков колев а-ев гений
корнелия
Пачиков

69
корнелия колев а-ев гений
Пачиков

ива ко

таня д

слав чо Пет ков
даниел Минов

Цветал

ива ковалакова-стоева

Пламен борисов

Гра ж д ански наблюд ате л 3

16%

Цветалина дочева

Пламен
борисов
Мая
Марков
а

9%

нели Ге

30%

30%

ива ковалакова-стоева

19%

Маргарита новакова

светла робева

10%
10%

таня дамянова

Маргар

наблюдавани дела Велико търново
за периода септември 2006-април 2007г.

Пламен борисов

Мая Маркова

12

евгений Пачиков
корнелия колева
теодор Милев

10

10

елза Йовкова
димитринка Гайнова
даниел Минов

8

8

лиляна стоянова
иванка Вачкова

7

брой дела

татяна събева

6

6

славчо Петков
Георги драгостинов

5

5

5

44 4

4

емилиян лаков
Янка Павлова

4 4

ивелина солакова
Маруся кънева

3

Йоана Генжова

22

2
1

1

1 11

2

111

0
наказателни

граждански
видове дела

граждански и бракоразводни дела
елза Йовкова

иванка димова
корнелия колева-евгений
Пачиков
елза Йовкова-ивелина
солакова
лиляна стоянова/емилиян
лаков
иванка Вачкова/Георги
драгостинов
елза Йовкова/Георги
драгостинов

Граждански дела – Велико Търново, септември
2006-април 2007г.

димитринка Гайнова
лиляна стоянова
3%
5%

3%

иванка Вачкова

12%

татяна събева

3%
5%

8%

емилиян лаков

5%

Янка Павлова

3%

ивелина солакова

3%

14%

Маруся кънева
Йоана Генжова

9%

иванка димова

3%
9%
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Георги драгостинов

12%
3%

елза Йовкова-ивелина
солакова
лиляна стоянова/емилиян
лаков
иванка Вачкова/Георги
драгостинов
елза Йовкова/Георги
драгостинов
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Град Силистра
Наказателни дела Силистра,
наблюдавани дела
септември 2006г. - април 2007г.
за периода септември 2006г.-април 2007г.
наказателни дела силистра, септември 2006-април 2007г.
росен костадинов

16
14

брой дела

12

5%

люба Георгиева

14
12

11

елена Чернев а
0%

5%

св ет ослав слав ов

Валери раданов

12

Мария Ганев а

елена Чернева

10

9

светослав славов
24%

8
6

6

5

св илен тодоров

Мария Ганева

ж анет боров а

56%

свилен тодоров

ст оян ст оянов

0%

4

жанет борова

2

2

11

0

0

0%

Мирослав Христ ов

стоян стоянов

1

10%

росен кост адинов и
св илен тодоров

Мирослав Христов

наказателни

граждански

наказателни дела силистра, септември 2006-април 2007г.

росен костадинов и свилен
тодоров

вид

5%
5%

елена Чер
0%

св етосла

граждански
дела силистра,
септември
2006-април
граждански
дела силистра,
септември
2006-април
2007г. 2007г.

Мария Ган
24%

21%

14%

21%

св илен то

14%
56%

стоян сто

0%

2%

люба Георгиев
а
люба Георгиев
а
Валери раданов
Валери раданов

2%

0%

34%

Мирослав

10%

елена
елена Чернев
а Чернев а
св илен тодоров
св илен тодоров

росен кос
св илен то

ж анет
ж анет боров
а боров а

34%

29%

29%

Град Търговище

едания по граждански,
ще, за периода септември
л 2007

наблюдавани дела търговище за периода септември 2006април 2007г.

по граждански,
бракоразводни дела търговище, за периода
септември
16
2006-април 2007
14

9%
силв ия Петров
а

Марияна ив анов а
9%

татяна даскалов а

9%

35%4%

силв ия Петров а

татяна Йорданов а
ангелинка николов а

татяна даскалов а

4%

35%

9%

татяна Й орданов а

Марияна иванова

бисерка Максимов а
13%

26%

13%

Милен стойчев

бисерка Максимова

8

десислава сапунджиева

7

силв ия Петров а

6

6

ангел Павлов

татяна даскалов
а
3
3

татяна
а
2 Й орданов
2
1

ангелинка 1николов а1
бисерка Максимов а

наказателни

Мирослав Митев
22
1

граждански,
бракоразводни

видове дела

Гра ж д ански наблюд ате л 3

тихомир Петков

5 в анов а
Марияна и

4

0

татяна Йорданова

9

8

2

татяна даскалова

ангелинка николова

10

ангелинка николов а

4%
26%

силвия Петрова

12

12

Милен стойчев
Марияна и в анов а

бисерка Максимов а

Милен стойчев

14

Милен стойчев 4%

брой дела

35%

наблюдавани съдебни заседания по граждански,
бракоразводни дела търговище, за периода септември
наблюдавани съдебни заседания
2006-април 2007

ж анет бо

бонка Янкова
Йордан иванов
Мирослав Митев и Йоханна
антонова
татяна Йорданова, бонка
Янкова, ангел Павлов

71

заседания по
а септември

Град Шумен

наказателни дела, Шумен септември 2006-април 2007г.

Наблюдавани съдебни заседания по наказателни
дела, Търговище
за перинаказателни
дела,
ода септември 2006-ап2006-април
2007
рил 2007

наказателни дела, Шумен септември 2006-април 2007г.

Милен стойчев

Марияна иванова
татяна даскалова

11%

ж анет Марчев а
Мирослав
ВалентинаМаринов
тонев а

5%

3% 5%

5%

ж
анет Марчев
а
емилиян
ангелов
Валентина
тонев
и в елина димов аа
емилиян
росица Цвангелов
етков а
и
в елина
димов а
тодор
тодоров

23%

5%5%
5%

бистра бойн

19%

ростислав а Георгиев а

19%
наблюдавани де ла Шуме н за пе риода се пте мври 2006април 2007

тихомир Петков
ангел Павлов
9

Мирослав Митев

8

8

бонка Янкова

8

Мария даскалова
диана Георгиева
Пламена недялкова

7

7

Йордан иванов

6

6

6

красимир кръстев
Зара иванова
теодора димитрова
Йордан димов

6

Мирослав Митев и Йоханна
5
5
антонова
татяна Йорданова, бонка
4
4
наблюдавани
съдебни заседания по наказателни
дела,
Янкова, ангел Павлов
брой дела

5

търговище за периода септември 2006-април
3
3 2007
3

0%
0%

Милен стойчев

22

2

16%

2%

22

2
11

1

1

татяна даскалов
а
0

0

татянанаказат
Й орданов
а
елни

0%

9%

2

Марияна и в анов а

1

0%

2

3

силв ия Петров а

2%
5%

димитър
и в анов
бистра бойн
софия
радослав
ов а а
ростислав а Георгиев

23%

десислава сапунджиева

4%

росица
Цвиетков
а
димитър
в анов
тодор
тодоров
софия радослав ов а

5%

бисерка Максимова

24%

Мирослав Маринов

5%

3%

ангелинка николова

0%

11%

3%
3%

татяна Йорданова

0%

5%

16%

силвия Петрова

6%

5%

16%

граждански

Мирослав Маринов
жанет Марчева
Валентина тонева
емилиян ангелов
ивелина димова
росица Цветкова
тодор тодоров
димитър иванов
софия радославова
бистра бойн
ростислава Георгиева

ангелинка николов а вид дела

0%

граждански
дела Шумен, септември 2006-април
бисерка Максимов а
2007г.

десислав а сапунджиев а
граждански
дела Шумен, септември 2006-април
тихомир Петков
2007г.

13%
24%

ангел Пав лов
Мирослав Митев

13%а
бонка Янков
21%

4%

Й ордан и в анов

4%
13%

33%

Мирослав Митев и Й оханна
антонов а
4%
4%татяна Й орданов а, бонка
Янков а, ангел Пав лов

33%

4%

Зара иванова
теодора димитрова
Йордан
димов
Зара
иванова
Мирослав
Маринов
теодора
димитрова
росица димов
Цветкова
Йордан
димитър иванов
Мирослав
Маринов

25%

росица Цветкова
25%
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21%

21%

димитър иванов
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ÖÅÍÒÚÐ ÍÀ ÍÅÏÐÀÂÈÒÅËÑÒÂÅÍÈÒÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ Â ÐÀÇÃÐÀÄ

Öåíòúðúò íà íåïðàâèòåëñòâåíèòå îðãàíèçàöèè å ñúçäàäåí íà 8 ÿíóàðè 1997 ã. â Ðàçãðàä îò ñåäåì
ãðàæäàíñêè ñäðóæåíèÿ â Ðàçãðàä. Îðãàíèçàöèÿòà ïîäïîìàãà ðàçâèòèåòî íà ãðàæäàíñêîòî
îáùåñòâî â Ëóäîãîðèåòî. Îðãàíèçèðà òðåíèíãè çà ìåñòíè ãðàæäàíñêè ëèäåðè è ïîäïîìàãà
óêðåïâàíåòî íà ãðàæäàíñêèÿ ñåêòîð â îáëàñò Ðàçãðàä. Â ìîìåíòà Öåíòúðúò îñúùåñòâÿâà
два проекта за ãðàæäàíñêî íàáëþäåíèå íà ñúäà â Ñåâåðîèçòî÷íà Áúëãàðèÿ; îðãàíèçèðà
ïðåäâàðèòåëíî îáó÷åíèå íà õîðà îò åòíè÷åñêè ãðóïè äà êàíäèäàòñòâàò óñïåøíî â ïîëèöèÿòà;
ïîäêðåïÿ ðàçâèòèåòî íà Äíåâåí öåíòúð çà æåíè â ñåëî Ñòðàæåö, îáùèíàÐàçãðàä.
В началото на месец юни 2007г., заедно с още 14 НПО от България, учреди в Разград Национална мрежа за гражданско наблюдение на съда. Îò ìåñåö ôåâðóàðè 2005ã. Öåíòúðúò íà ÍÏÎ
å àêòèâåí ÷ëåí íà Ìðåæàòà çà ñîöèàëíè óñëóãè. Ïðåç ìåñåö ìàé 2004ã. ó÷àñòâà â ñúçäàâàíåòî íà
Ðåãèîíàëíàòà ìðåæà „Ïîëèöèÿòà â áëèçîñò äî ìàëöèíñòâàòà” в Áóêóðåù, Ðóìúíèÿ. Îðãàíèçàöèÿòà
å учредител íà íàöèîíàëíàòà ìðåæà „Ïîëèöèÿòà â áëèçîñò äî îáùåñòâîòî” îò ìàðò 2004ã.
ÌÈÑÈß
Íàøàòà ìèñèÿ å äà ñå çàñòúïâàìå çà ãðàæäàíñêî ó÷àñòèå â äåìîêðàòè÷íèòå ïðîöåñè íà ìåñòíî
íèâî.

ÖÅËÈ
Ïîäïîìàãàíå ðàçâèòèåòî íà äåìîêðàòè÷íèòå èíñòèòóöèè.
Ïîäîáðÿâàíå ïðåäîñòàâÿíåòî íà ñîöèàëíè óñëóãè è ðàçâèòèå íà ìåæäóñåêòîðíîòî
ñúòðóäíè÷åñòî çà ïîâèøàâàíå êàïàöèòåòà íà ãðàæäàíñêèòå îðãàíèçàöèè.
Ïîäêðåïà íà ðåôîðìàòà â ïîëèöèÿòà, ìîòèâèðàíå íà ïðåäñòàâèòåëèòå íà åòíè÷åñêèòå
îáùíîñòèòå äà ñúòðóäíè÷àò íà ïîëèöèÿòà.
Ñúäåéñòâèå çà ïîâèøàâàíå ðîëÿòà íà æåíèòå â åòíè÷åñêèòå îáùíîñòè.
Ïîäîáðÿâàíå âçàèìîîòíîøåíèÿòà ìåæäó ïîëèöèÿòà è åòíè÷åñêèòå ìàëöèíñòâà.

ÖÅÍÒÚÐ ÍÀ ÍÅÏÐÀÂÈÒÅËÑÒÂÅÍÈÒÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ Â ÐÀÇÃÐÀÄ
æ. ê. „Îñâîáîæäåíèå” ¹ 34, ïàðòåð, ПК 237
7200 Ðàçãðàä
òåë./ôàêñ (+359 84) 661694
E-mail: bafe@ngo-rz.org
www.ngo-rz.hit.bg; www.court-rz.hit.bg; www.ngo-police.hit.bg

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

http://court3-rz.hit.bg
Интернет-страницата http://court3-rz.hit.
bg представя дейността на пет неправителствени организации от Разград, Велико Търново, Силистра, Търговище и Шумен по проект „Пълна прозрачност, публичност и безпристрастност при изпълнението на законите от съда”.
Началната страница информира защо е
важен този проект. Международната общност е единодушна, че съдебната система в
България е неефективна, въпреки разработените програми и стратегии. Тя не създава
условия на стабилност и сигурност, на защита правата и интересите на гражданите и стопанските субекти. Правната система е в незавидно състояние и прилагането на законите е далеч от европейските стандарти.
За нас: запознава с процеса на развитие
на капацитета на Центъра на НПО в Разград
в областта на гражданското наблюдение на
съда, досегашния опит и добрите практики от
тригодишното партньорството на организацията със съдебната институция в Разград.
За проекта: информира за основните
цели, задачи, дейности и очаквани резултати
от проекта, финансиращата организация, информация за организациите – партньори от
Велико Търново, Силистра, Търговище и Шумен, капацитет и области на развитие.
Бюлетин: включва няколко нива. В „Новини” са представени всички бюлетини, дипляни, печатни и информационни материали, отпечатани от Центъра на НПО в Разград
в рамките на проектите със съда; публикации в местни, регионални и национални медии, свързани с дейността на съдебната система. В „Срещи” са публикувани протоколи
и доклади от организираните с представители

74

на съда и обществеността в петте града вътрешни брифинги и информационни срещи.
В „Оценки” гражданите могат да се запознаят с мнението и впечатлението на участниците в организираните от Центъра на НПО публични инициативи. В „Отчети” са публикувани всички програми отчети за дейността по
проекта в петте града, тримесечни доклади
от гражданското наблюдение на съда и крайния доклад за напредъка на съда.
Етика: предоставя полезна информация
за отделните институции, звена и представители на съдебната система и нормативни документи. В „Правилник” е публикуван Правилника за съдебната администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища. «Съдии» запознава с историята на създаването на съдийския етичен кодекс. В «Прокурори» са Правилата за професионална етика на прокурорите в България. В «Следователи» е публикуван моралния кодекс на следователите. В «Адвокати»
е Етичния кодекс на адвоката, приет от Висшия съдебен съвет през 2005г. «Служители»
запознава с етичния кодекс на съдебните служители. Страницата за съдебните заседатели е в процес на подтоговка. В „Арбитраж” е
моралния кодекс на арбитъра. Публикувани
са и 4 препоръки на комитета на министрите към съвета на Европа, свързани с медиацията като алтернатива за решаването на съдебни спорове.
Комуникации: е връзка към интернетстраниците на всички проекти на Центъра
на НПО в Разград, предоставя телефони и
адреси за контакти с организацията и нейните партньори – неправителствените организации и съдилищата от Велико Търново, Силистра, Търговище и Шумен.
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