Стела Ковачева журналист от Разград
Ако неправителственият
сектор в България реши да
напише собствената си история от последните 18 години, няма как да не започне от Българското
сдружение за честни избори и граждански права. В далечната 1990 година
то беше първата обществена организация у нас, която не
събираше кадри, а
търсеше доброволци, не правеше планове как да вземе властта, а
търсеше начини да упражнява независим контрол върху нея.
В Разград абревиатурата БСЧИГП бързо доби широка популярност, благодарение
на шепата ентусиасти, обединени около неуморимия Георги Милков, които показаха как
гражданската активност може да се превърне в кауза.
Оттогава минаха доста години. Родените по
времето на първите демократични избори деца,
вече ще гласуват... А създадената преди близо
две десетилетия гражданска структура в Разград днес обединява 10 неправителствени организации, събрани в независимия Център на

НПО в града. Мисията на организацията е да
се застъпва за гражданско участие в демократичните процеси на местно ниво. Зад тях стоят
19 успешно осъществени проекта за граждански контрол над държавни и местни институции,
за мониторинг върху механизмите на местното самоуправление, за каузи, свързани с гражданските права на различни социални слоеве
и уязвими групи.
В момента Центърът на НПО в Разград осъществява пет проекта,
между които е и единственият осъществен
у нас досега обществен мониторинг върху съдебната система,
проведен върху съдилищата в пет области
на Североизточна България. Усилията на доброволците са насочени към подпомагането на съдебната система у нас в стремежа й към прозрачност и ефективност в полза на гражданите. В Центъра на НПО в Разград вярват, че „отчетността започва с прозрачността” и продължават да наблюдават - институциите, чиновниците, народните избраници. И да съобщават на
обществото за техните решения, грешки, неизпълнени обещания, пропуснати възможности.
С идеята, че общественият живот се нуждае от
погледа на третия сектор, през който всъщност гражданите гледат власт-та и следят дали
тя работи в тяхна полза.

Достъпът на уязвими
групи до правосъдие трети доклад за
напредъка на съда
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Òази публикация ñå èçäàâà â ðàìêèòå íà ïðîåêò „Прозрачна и ефективна съдебна система в Североизточна България, ползваща се с обществено доверие”, îñúùåñòâÿâàí îò Öåíòúðà íà ÍÏÎ â
Ðàçãðàä è Сдружение “Младежки форум 2001 - Разград”, â ñúòðóäíè÷åñòâî ñ Îêðúæåí ñúä è Ðàéîíåí
ñúä - Ðàçãðàä.
Ïóáëèêóâàíèòå êîíñòàòàöèè, èçâîäè è ïðåïîðúêè ñà íà двете ãðàæäàíñêè îðãàíèçàöèè, местните
партньори, Îêðúæåí ñúä è Ðàéîíåí ñúä - Ðàçãðàä è ïî íèêàêúâ íà÷èí íå àíãàæèðàò Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

ÑÄÐÓÆÅÍÈÅ ÖÅÍÒÚÐ ÍÀ ÍÏÎ Â ÐÀÇÃÐÀÄ

			

Ïðîåêòúò ñå ôèíàíñèðà îò
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Íå å ðàçðåøåíî ïóáëèêóâàíå íà ÷àñòè îò êíèãàòà ïîä êàêâàòî è äà å ôîðìà - åëåêòðîí
íà, ìåõàíè÷íà, ôîòîêîïèðíà èëè ïî äðóã íà÷èí - áåç ïèñìåíîòî ðàзðåøåíèå íà èçäàòåëÿ.

Ãðàä Ðàçãðàä, септември 2007 ã.

проект “Прозрачна и ефективна съдебна система в Североизточна
България, ползваща се с обществено доверие”

РЕЗЮМЕ
на доклада за гражданско наблюдение на съда в Разград, Добрич,
Силистра, Търговище и Шумен

Докладът представя обобщените данни и констатации от гражданско наблюдение, проучващо
достъпа на уязвимите групи до правосъдие. То е осъществено от Центъра на неправителствените организации в Разград в рамките на проект “Прозрачна и ефективна съдебна система в Североизточна България, ползваща се с обществено доверие”, реализиран с подкрепата на “Тръст за
гражданско общество в Централна и Източна Европа”1
Мониторингът е проведен от месец октомври 2006 до месец юли 2007 година и включва наблюдение на съдилищата в Разград, Добрич, Силистра, Търговище и Шумен. Екипът от 12 доброволци проследи 684 съдебни дела, протекли в 757 заседания, в които поне една от страните е представител на уязвима група. Резултатите от наблюдението са представени в аналитичен доклад и обобщените статистически данни, събрани по време на мониторинга. Обхватът на наблюдението включва територия от 13 946 квадратни километра, на която живеят 807 186 човека в
5 административни области в Североизточна България2.
Целта на наблюдението е да се установи имат ли представителите на уязвими групи достъп до
правосъдие, еднакъв с останалите граждани у нас. Задача на мониторинга беше да се анализират
особеностите на съдебните процеси, в които най-често участват представителите на тези обществени групи и да се очертаят характеристиките на правосъдните услуги, които държавата предлага на гражданите в неравностойно положение. Анализът съдържа информация за поведението на
уязвимите групи в съдебните процеси и оценка за действията на магистрати, съдебни заседатели
и служители на съда към тях.
Общото впечатление от проследените съдебни процеси, в които участват представители на уязвими групи, съвпада с оценката на паралелно наблюдение на съда, проведено от Центъра на неправителствените организации по прилагането на определени закони3. И двата доклада констатират, че като цяло съдебните процеси в България са продължителни, а системата на правораздаване е тромава и неефективна.
Многократното отлагане на делата е отбелязано като основен проблем за бавния ход на съдопроизводството в наблюдаваните съдилища. Причините според доброволците са неявяването на подсъдими, свидетели и вещи лица, представянето на болнични листи, дори необоснованото отсъствие на съдия от насрочен процес.
1
2
3

www.ceetrust.org
По данни на Националния статистически институт.
Краен доклад по проект „Пълна прозрачност, публичност и безпристрастност при изпълнението на законите от съда:
http://court3-rz.hit.bg/
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Многократните съдебни заседания, които се възприемат като проблем на Темида в България,
са още по неприемливи в случаите, когато зад съдебните банки застават хора в неравностойно
положение, които са социално слаби или с увреждания, или и двете заедно. Тяхното неколкократно призоваване в съда е свързано с усилия и финансови разходи, които натоварват и без това нелекото им ежедневие.
Анализът на наблюдаващия екип показва, че представителите на уязвими групи са страни в съдебни процеси в два основни случая. В наказателните дела те са подсъдими, а в гражданските
процеси най-често са жертва на домашно насилие, самотни родители, безработни, измамени или онеправдани в социалния си опит за интегриране в обществото или в неговите институции. В наказателните производства представителите на уязвими групи в болшинството са ромски малцинства, които носят и останалите характеристики на социалната уязвимост: ниско образование, липса на постоянна работа, неуреден здравен статус.
Първо и основно препятствие пред наблюдаваните уязвими групи, потърсили правосъдие, наблюдателите изтъкват високите съдебни такси и необосновано скъпите ценоразписи за технически услуги, предлагани от съдебните канцеларии. Всички анкетирани граждани се оплакват, че
стремежът към правосъдие ги натоварва финансово, дори когато ползват осигурен от държавата
служебен защитник.
Разходите за пътуване, за да се явят пред съда, таксите за преписи, ксерокопия, експертизи и справки се оценяват като скъпи от представителите на уязвими групи. Много от запитаните са категорични, че ако не са призовани като подсъдими или ответници в съда, не биха станали участници в съдебен процес по собствена инициатива, дори да са накърнени правата и интересите им, защото правосъдните услуги в България са твърде скъпи за тях.
Финансовата бариера е основна причина болшинството от уязвимите граждани, нуждаещи
се от правна помощ, да ползват услугите на служебни защитници. Наблюдателите считат, че в
много от тези случаи адвокатските услуги, получени като държавна помощ, са с ниско качество.
Докладите на доброволците показват, че в залата служебните адвокати са апатични, незаинтересовани от съдбата на доверениците си, за разлика от колегите си, наети срещу хонорар на клиента. Наблюдавани са случаи едни и същи адвокати, които като служебни защитници
се отнасят към ангажимента си повърхностно и формално, а като платени представители демонстрират активност и завиден професионализъм.
Констатираният парадокс сочи, че институтът на “служебния защитник” в България, на който най-често разчитат уязвимите слоеве, се нуждае от специално наблюдение, контрол и взискателност от страна на държавата и гражданското общество.
Още по-парадоксален изглежда в очите на наблюдателите често демонстрираният от прокурори и служебни адвокати стремеж към съдебни споразумения. Наблюдавани са съдебни дела,
когато двете представляващи съдебното състезание страни искат да прекратят процеса в началната му фаза, като уговарят подсъдимия да се признае за виновен. Лишен от обичайните средства за
защита, с които разполагат гражданите в равностойно положение, представителят на уязвима група е склонен да приеме т.нар. “смекчена присъда” и въпреки че има право, се отказва от пълното
съдебно дирене, което би могло да го оневини, посочват наблюдателите в своите доклади.
Като основен проблем, свързан със затруднения достъп до правосъдие на уязвимите групи, наблюдателите посочват лошата архитектурна среда, характерна за някои съдебни палати в наблюдаваните региони. Освен обичайните неудобства, свързани с тесните съдебни зали и канцеларии,
с лошата акустика и слабото осветление в храмовете на Темида, които причиняват неудобство на
всички, препятствие се явяват и неадаптираните сгради за хора с увреждания. На много малко
места са изградени подстъпи за специални колички, липсват асансьори, връзката между етажите
е невъзможна за трудноподвижните хора без придружител. Никъде няма осигурени възможности
за незрящи или за хора с увреден слух да ползват специални помощни средства. Няма указател2
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ни табели с илюстрации, които да са в помощ и на неграмотните хора.
След създаването на административните съдилища, започнали работа от март 2007 година, се
очакваше работата на окръжните съдилища да се облекчи, защото делата, свързани с отговорността на държавата, се прехвърлят на специализирана институция. В момента реформата внася
напрежение, защото част от новите съдебни звена са настанени в сегашните съдебните палати.
Това прави условията за работа на съдиите и служителите още по-лоши, снижава качеството на съдебните услуги за гражданите и затруднява достъпа до правосъдие.
Жреците на Темида имат добро отношение към хората от тази група, въпреки, че сградите и
техническите условия, които правосъдната система предлага за гражданите от уязвимите групи
не са на ниво. В наблюдаваните процеси не са констатирани случаи на дискриминационни, неуважителни или груби прояви на магистрати към участници в съдебни процеси, определени като
уязвими.
Не съществува надеждна система за вътрешен контрол и оценка на “случайното разпределение” на съдебните дела в наблюдаваните съдилища. Повече от 12 месеца от въвеждане на новата антикорупционна практика в съда остават съмнения за пристрастно и необективно разпределение на съдебните дела между съдиите.
Наблюдателите смятат, че в момента няма балансирана натовареност на съдебните заседатели и липсва яснота за механизма на избиране. Някои съдебни заседатели съобщиха, че не
са били поканени да участват в съдебни заседания за последните три години. При формиране
на съдебните състави се създават условия за конфликти на интереси, дори при прилагането
на „случайния подбор на разпределение на делата” между заседателите1.
Сериозен проблем на правосъдието в България е публичното поведение на магистратите. Съдиите и прокурорите често нарушават правилата за етично поведение на публични места и
дискредитират системата. Неформалните срещи на обществени места на адвокати, съдии, прокурори, следователи и полицаи създава усещане за предварително уговаряне на резултатите от
съдебните дела.
Брачното съжителство, бизнес отношенията, политическата ангажираност, когато са налице между магистратите в един съдебен окръг, създават конфликт на интереси. Те трудно могат да бъдат избегнати, ако към тях се отправят подозрения за пристрастност, необективност
и неморалност.
Главната цел на проекта е подпомагане на съдебната система в стремежа й към прозрачност.
Мониторингът на Центъра на неправителствените организации в Разград има за задача да съдейства на магистратите да се запознаят със специфичните особености и нужди на представителите на
уязвимите групи. Наблюдението е начин обществото да получи информация как органите на съдебната власт съблюдават и спазват гражданските права на хората от уязвимите групи.
Резултатите, които очакваме да се постигнат след мониторинговия процес, са свързани с
основната ни цел - съдебната власт в България да стане открита, прозрачна и насочена към
гражданите институционална система, ползваща се с обществено доверие. Наблюдението показа, че благодарение на гражданската активност на доброволците, фокусирали вниманието
на магистратите към уязвимите групи граждани, съдии, прокурори и съдебни служители повишават вниманието си към тях, демонстрират уважение, загриженост и съпричастност към
специфичните им нужди. Постигнатите положителни практики повишават доверието в съдебната система и гарантират равнопоставеността на гражданите пред Темида.

1

Съдебен заседател Дочка Братованова е майка на съдия Доротея Иванова, магистрат в Районен съд – Разград.
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Съдия Кенет Стюарт:

Това е една почти класическа история за успешна неправителствена организация, която
има една идея и я развива докрай
Ние избрахме Центъра на НПО в Разград чрез един много стриктен състезателен процес. Те осъществиха много добре
първия финансиран от нас проект и ние бяхме убедени, че те
ще продължат успешно и затова финансирахме и техни други
проекти. Това е една почти класическа история за успешна неправителствена организация, която има една идея и я развива
докрай. Георги Милков и неговият екип експериментираха с развитието на програмата за гражданско наблюдение на един съд
и нейното приложение. Когато видяха, че програмата работи
много добре, те разшириха обхвата на дейността и я приложиха в още 5 различни съдилища. След това Центърът на НПО в
Разград успя да развие своя потенциал, да обучат други организации и да разпространят проекта в цялата страна.

Съдия Кенет Стюарт,

директор на Инициатива за укрепване на съдебната система в България, проект на ААМР

Гергана Грънчарова - министър
по европейските въпроси
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Прокуратурата на Република България оценява като необходимо
и изключително полезно гражданското наблюдение върху
дейността на органите на съдебната власт
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Добрич

Огнян Ханджиев –
местен координатор
За първи път в Добрич
се реализира проект в
партньорство със съда,
който много добре прие
идеята за гражданско наблюдение. Екипът на районния съд се състои от
млади, ерудирани и амбициозни съдии, които възприеха гражданското наблюдение с ентусиазъм. Съдиите споделиха, че това може би ще помогне за представяне на публичния образ на

?

1. Каква е вашата мотивация за участие в проекта?
2. Смятате ли, че гражданското наблюдение подобрява работата на съда?

Сашо Серафимов –
граждански наблюдател
Мотивацията ми за участие в проекта е свързана преди всичко с интереса ми към съдебната система.
Всички анализи сочат, че тя е найуязвима в нашето демократично общество. Корупцията най-трудно се
изкоренява.
Ограниченото време на проекта едва ли
ще гарантира продължение на постигнатото до момента - отвореност и гласност на
действията на съда и съдебните процеду-
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съда в реална и истинска светлина. В резултат на сътрудничеството със съдиите и администрацията, в Районен съд-Добрич настъпиха положителни промени: разработи
се електронната страница на съда, подобри се визуалната информация за предстоящите дела, условията в адвокатските стаи
са по-добри. Оборудвана е специална стая
за разпит и разпознаване, като достъпът до
нея се извършва от служебния вход. Осигурена е пълна тайна на извършваните съдебно-следствени действия. Забелязва се
подобрение в бързината на съдебните процедури, преобладаваща част от делата се
насрочват, разглеждат и решават в рамките на три месеца.

ри. Гражданското наблюдение трябва да стане постоянна практика в съдилищата. Необходимо е да се създадат механизми за постоянен и обективен граждански контрол, да продължи и
се развива партньорството
между неправителствения
сектор, журналистическата
гилдия и съда за разясняване и популяризиране ролята и мястото на съда като правоприлагащ орган, изграждането на необходимото уважение сред гражданите, към
правовия ред.
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Живка Николова –
граждански наблюдател
Винаги ми е било интересно да разбера защо
се съдят хората. Влизането в съдебната зала беше
нещо много интересно и ми помогна да науча нови неща, особено важни за съвре-

менния човек – неговите права и отговорности пред обществото.
Присъствието на гражданските наблюдатели респектира страните по делото. Съдебната зала става по-достъпна за обикновения гражданин. Постепенно съдът ще се
отвори за гражданите и до тях ще достига
информация, която доскоро беше непозната и чужда.

Силистра
Ирена Маринова –
местен координатор
За първи път в град Силистра се организира наблюдение за спазване правата
на уязвимите групи. По време на изпълнение на проекта гражданските наблюдатели констатираха равнопоставеност и спазване правата на уязвимите групи в съдебната зала. Наблюдаваните съдии спазват
процедурите за водене на съдебни дела и
показват добро отношение към страните
в съдебния процес. Те не проявяват пристрастие или негативизъм към уязвимите групи.
Като проблемни се оказват достъпът на
уязвимите групи до етажите на съда и отно-

Виктор Димитров –
граждански наблюдател
Интересно ми е как работи съдебната
система, тъй като в медиите се твърди, че тя
не работи както трябва. Нужни са големи
реформи за постигане на ефективна правна система. Тези твърдения събудиха моето
любопитство и аз реших да се уверя дали
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шението на служителите в някои от службите и канцелариите.
Осигурен е достъп до първия етаж на
съда за хора със специални средства за
придвижване. Положителна практика е залата на Районен съд на първия етаж да се
ползва и от Окръжен съд за дела, страни
по които са хора с увреждания. Достъпът
до етажите е затруднен.
През месеците на наблюдение се забелязва недобро отношение на служители в различните служби и канцеларии към
лицата от уязвимите групи и към обикновените граждани. Наблюдават се и проблеми с ориентацията за местоположението на съдебните зали, както и за графика на делата.

е така като участвам в проекта.
От делата, които съм наблюдавал останах с убеждението, че правата на хората
от уязвимите групи се спазват. Съдиите не
проявяват пристрастност, нито субективизъм. Правата им в съдебна зала са еднакви с тези на другите хора.
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?

1. За първи път се осъществява гражданско наблюдение на съда във вашия
град. Отразява ли се положително и какви промени наблюдавате?
2. Как оценявате констатациите и изводите в тримесечните аналитични доклади и могат ли да бъдат изпълнени препоръките?

Светослав Славов –
съдия в Районен съд-Силистра
Проектът за гражданско наблюдение на съда се отразява положително на съдебните институции в
Силистра. Наблюдават се промени
с участниците в съдебните производства – съобразяване с началото на съдебните заседания, по-голяма ангажираност на съдията със
съответния график, своевременно
упътване на лицата, участващи в съдебните производства.
В повечето случаи констатациите и изводите в аналитичните доклади са обективни. Единствено в т.8.7 „Конфликт на интереси” считам, че ако гражданските наблю-

Teодора Василева –
съдия в Окръжен съд-Силистра
Не мисля, че отразените от наблюдателите пропуски са компетентно отчетени
и регистрирани. В много от коментарите
върху наблюдаваните моменти си личи непознаване на законодателството, прекалено популистки подход в стила на медийните атаки срещу правосъдието и съдебната система изобщо, в повечето случаи
неподкрепени с конкретни доводи за наличие на недостатъци и грешки.
В крайна сметка, работата на съдебната система е част от цялостната дейност на
държавната власт. Препоръките не отчи-
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датели са установили конфликт на интереси, основан на семейни, икономически и други предпоставки, е следвало да упоменат
точно в кое от разглежданите дела са били констатирани обстоятелства и това, че
същите водят до съществени процесуални нарушения
в съдопроизводството.
Същото се отнася и за
констатациите, че са били
нарушени правилата за етично поведение на съдиите. Ако са били констатирани нарушения, които водят до дискредитиране на съдебната система, гражданските наблюдатели следва да изложат
отделните случаи на магистрати.

тат нито слабостите в законодателството,
което съдиите са принудени да прилагат,
нито и обстоятелството, че материалната
база, с която разполага съдебната система като сграден фонд, указване и други
улеснения за гражданите, не зависи пряко нито от съдиите, нито от председателя в изключителна степен. Изпълнението
на препоръките би следвало да води към
промяна на мисленето и увеличаване на
доверието на гражданите в съдебната система чрез резултатите от съдебните актове, а не като определяне ограничения в
контактите и поведението на магистратите, като бъдат принуждавани да се чувстват гузни за всяко изпито кафе с адвокат,
което според докладите на наблюдателите е особено грубо нарушение на профе-
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сионалната етика.
В рамките на концепцията за прозрачност в работата на съдебната власт магистратите бяха длъжни да осигурят достъп на
представителите на организацията до интересуващите ги дейности и проблеми в съдилищата, което и сториха. Друг е въпро-

?

сът, че гражданските наблюдатели доста
некоректно направиха заключения по много въпроси, без съответната правна култура и с тенденциозен стремеж към допълнително уронване на и без това крехкия
престиж на съдебната власт в Република
България.

1. Смятате ли, че Системата за гражданско наблюдение на съда намери реално приложение при осъществяването на граждански контрол върху работата
на една публична институция?
2. Как преценявате развитието на съдебната реформа в Североизточна България в контекста на гражданското наблюдение?

Ирена Русчева
член на Гражданската консултативна група
В нашия малък
град не е популярен общественият
интерес, типичен
за големите населени места и Системата за гражданско наблюдение в значителна степен представлява връзката между обществото и съдебната институция. По този начин се търси широкият отзвук за работата в съда, пра-

Христина Георгиева – член на Гражданската консултативна група
Смятам, че чрез система за гражданско
наблюдение огромна част от обществото
се информира за съдебните институции.
Начинът на “наблюдение” стимулира отговорността на работещите в съдебната
система към по-голяма честност, толерант-
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ви се всичко възможно, за да се отстранят
дребните несъответствия, които са неизбежни при работата с хора. Гражданите
също се запознават по-обстойно с пряката дейност на съда и работещите в съдебната система проявяват повече толерантност, ангажираност, стриктност и отговорност в работата си.
Смятам, че развитието на съдебната реформа в Силистренски съдебен район е
положително. Всичко, което е поставяно
на вниманието на работещите в съдебната
система, в резултат на наблюденията е било
съобразено в бъдещата работа.

ност и добросъвестност. Това е важен
фактор за повишаване доверието на обществото към местните съдебни институции.
Развитието на съ-
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дебната реформа е ориентирана към постигане на положителни резултати за съдилищата и за обществото. Сравнителният

анализ в пет съдебни окръга помага съдът
в Силистра да се ориентира и се огледа в
очите на гражданите.

Галя Иванова –
граждански наблюдател

резултат на гражданското наблюдение, тъй
като се наблюдават положителни промени – намаляват закъсненията при започване на делата, съдиите са безпристрастни
по време на съдебния процес, не се забелязва дискриминационно отношение към
целевите групи (турци, роми, безработни,
хора с увреждания, неграмотни и слабо
неграмотни).

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.
Според мен съдът работи по-добре в

Юлия Георгиева –
граждански наблюдател

дател подпомага придобиването на знания и опит в сферата на българското правораздаване.

Участието ми като граждански наблю-

Търговище

Петранка Николова –
местен координатор
За първи път се реализира проект в партньорство
със съда - как е установено
сътрудничеството и каква
е обществената нагласа към
проекта?
От няколко години активно участвам в
работата на третия сектор в Търговище като
юрист. В настоящия проект се включих с
опасения за възможността затворената съдебна система да допусне граждански наблюдатели да я „снимат” отвътре. В началото бе необходимо време за преодоляване на недоверието и страховете и на двете страни. Съдебните служители скоро разбраха, че ролята на проекта е не да крити-
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кува самоцелно, а да предостави конструктивен „поглед отвън”. Това позволи изграждането на ефективни партньорски отношения, създаващи база за
пълноценно изпълнение на планираните проектни дейности.
Каква промяна отчитате в края на
проекта?
В края на проекта смело мога да кажа,
че новаторската практика ”гражданско наблюдение на съда” изигра своята позитивна
роля и днес Районен съд-Търговище е една
по-отворена, по-демократична и по-склонна към промяна институция. Лично аз, като
гражданин, юрист и местен координатор,
съм убедена, че това е част от пътя за превръщане на съдебната система в България
в модерна европейска институция.
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ние прави съдебната система по-достъпна, ясна и обяснима.
Руслан Донев председател на Районен съд - Търговище
За първи път се осъществява гражданско
наблюдение на съда във
вашия град. Отразява ли се положително и
какви промени наблюдавате?
Гражданското наблюдение на съда направи съдебната система по-прозрачна и
по-разбираема за гражданите. Дълги
години съдебната система е робувала на погрешното схващане, че съдът
изразява своето становище единствено в мотивите към съдебните актове. В
действителност тези мотиви не са достъпни за всички граждани, интересуващи се от развитието на едно дело и
от причините, поради които е издаден
определен съдебен акт. Още повече,
че тези мотиви съдържат специализирани термини и правни фигури, които трудно се разбират от непрофесионалисти. Гражданското наблюдение
показа, че има и други фактори, влияещи върху публичния образ на съда учтивото и коректно отношение, точността, професионализма, стремежът
към усъвършенстване в хода на съдебната реформа. Работата по проекта е изключително полезна, за да разкрие тези тенденции. Гражданското наблюдение води до оборване на митове за корупционни практики в съдебната система. Гражданското наблюде-

Гра ж д ански наблюд ате л 4

Как оценявате констатациите и изводите в тримесечните аналитични
доклади и могат ли да бъдат изпълнени
препоръките?
Констатациите са правилни, забележките точни. Свързани са преди
всичко с условията на работа в съда, които бихме искали да ползват гражданите, страните и пълномощниците по делата - като изправността на тоалетните,
наличие на удобни места за ползване и
предоставяне на достъпна информация. Имаме желание да отстраним констатираните нередности, но за някои от
тях са необходими средства, а ние сме
бюджетна организация. Възнамеряваме да използваме аналитичните тримесечни доклади за мотивиране отпускането на допълнителни средства
за ремонт. Това, че няма забележки по
пряката работа на съда, а по-скоро по
битовата част, в известен смисъл оценяваме като похвала. Запознат съм и с
недоволството на гражданите от високите преводни такси при заплащане на
съдебните разноски. Договорът за информационно обслужване е сключен
от Висшия съдебен съвет в София, който сключва централно всички договори
с обслужващи фирми и банки. Ние нямаме възможност да внесем промяна в
това, тъй като местните съдилища нямат финансова самостоятелност. Финансовата централизация на практика
ощетява гражданите. Би било полезно
и в други „затворени институции” като
прокуратура, следствие, полиция да се
осъществява гражданско наблюдение
с подобни проекти.
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?

1. Смятате ли, че системата за гражданско наблюдение на съда намери реално приложение при осъществяването на граждански контрол върху работата
на една публична институция?
2. Как преценявате развитието на съдебната реформа в Североизточна България в контекста на гражданското наблюдение?

Веселина Абаджиева – член на Гражданската консултативна група
Системата на гражданско наблюдение
на съда осъществи реален граждански контрол. Принос за това имат гражданските
наблюдатели, членовете на гражданската
консултативна група чрез техните констатации, предложения и препоръки и съдей-

Ирина Вълчева - член на Гражданската
консултативна група
По време на реализирането на проекта
се осъществи граждански контрол от сплотен екип от граждански наблюдатели и консултанти с високо чувство за отговорност.
Районен съд - Търговище е съпричастен

Олга Иванова - член на Гражданската
консултативна група
Смятам, че системата на гражданското
наблюдение на съда намери своето приложение при осъществяване на граждански контрол. Въпреки първоначалното негативно отношение на съда към гражданската “намеса” в работата му, то в процеса на реализиране на проекта констатирахме промени.
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ствието на администрацията на съда.
Времето за реализиране на проекта е
твърде кратко, за да се говори за съществено развитие и промени в хода на съдебната реформа. Като юрист се надявам, че
осъществяването на проекта е довело до
повишаване прозрачността, ефективността на съдебната система, и общественото
доверие в нея.

към проблемите на гражданите и представителите на уязвимите групи. В резултат на
проекта се подобриха условията за тяхната
информираност, архитектурна среда, повиши се общественото доверие в съдебната реформа. Проекта създаде възможност
гражданите да се почувстват по-уверени,
прекрачвайки прага на съдебната палата.

Настоящият проект доказа, че гражданското наблюдение е добра практика за осъществяване на граждански контрол върху
една публична институция, каквато е съдът. Превръщането на гражданското наблюдение в постоянна практика ще гарантира
прозрачността и демократизирането на съдебната система, както и всяка друга публична институция.
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Райчо Николов - член на Гражданската
консултативна група
Системата за гражданско наблюдение
допринася за по-голямата публичност и
прозрачност в дейността на съда. Гражданското наблюдение спомага за намаляване
на порочните и корупционни практики в
неговата дейност. Резултати от проекта сочат, че гражданското наблюдение на съда
в Североизточна България намира ефективно приложение при осъществяването
на граждански контрол върху дейността

?

на съдебната система.
Смятам, че реформата в съдебната система върви твърде бавно, изоставайки сериозно от другите реформи в страната. Обществеността с право счита, че това е една
от най-консервативните и трудно променящи се системи. Гражданското наблюдение
по проекта помогна повече участници в работата на съда да приемат, че реформата
е необходима, че тя няма алтернатива и че
гражданското наблюдение е една от найефективните форми за въздействие върху
съдебната система.

1. Каква е вашата мотивация за участие в проекта?
2. Смятате ли, че гражданското наблюдение подобрява работата на съда?

Недялка Тасева –
граждански наблюдател
Убедена съм, че
гражданският контрол
е необходим, полезен ивнася промени
в съдебната система.
Включих се в настоящия проект за да бъда
част от екипа, осъществил този контрол.

Петя Илиева граждански наблюдател
Проектът ме заинтригува с това, че е насочен към гражданско наблюдение на съда
при дела, в които страни са представители
на уязвими групи. В хода на гражданското наблюдение внимателно проследявах
отношението на служителите в съдебната
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Гражданското наблюдение е възможност за промяна на съда, но не и задължение. Доколко изводите и препоръките
от докладите ще бъдат взети под внимание зависи от съдебната администрация.
С радост констатирам, че ръководството
на Районен съд – Търговище се стреми да
изпълни препоръките от гражданското наблюдение.

система към тях. В края на проекта със задоволство мога да констатирам, че нагласата е трайно позитивна.
Гражданският контрол върху работата на обществените институции е полезен
и ефективен. В края на проекта отчитам
една по-отворена и по-прозрачна съдебна система.
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Нели Йорданова - наблюдател в Търговище:
Бях убедена, че гражданското наблюдение ще подобри работата на съда и исках
да бъда пряк участник в промяната.
В хода на съдебните дела, наличието на

“външен” за съдебната система фактор, с
поглед “отвътре”, води до констатации, незабележими понякога при рутинно изпълнение на съдопроизводството. В резултат на
гражданско наблюдение отчитам, че има
положителна промяна в нагласите на съдебните служители и на гражданите.

Шумен

Айля Заид местен координатор
При осъществяването
на наблюдението в Окръжен и Районен съд –
Шумен председателите
и административните секретари ни оказваха пълно съдействие, служителите бяха отзивчиви към гражданските наблюдатели.
Трябва да се реализират повече проек-

?

1. Смятате ли, че системата за гражданско наблюдение на съда намери реално приложение при осъществяването на граждански контрол върху работата
на една публична институция?
2. Как преценявате развитието на съдебната реформа в Североизточна България в контекста на гражданското наблюдение?

Харалан Стефанов – член на Гражданската консултативна група
Гражданският контрол повишава доверието към съда и служителите се чувстват по-отговорни при изпълнение на своите задължения.
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ти за информиране на обществото за дейността на съда. Голяма част от гражданите,
които посещаваха съда в Шумен, не само
като преки участници, бяха информирани, че се осъществява гражданско наблюдение, което има за цел да защити техните
права и законни интереси. Реализирането
на подобни проекти повишава общественото доверие в съдебната система.
В края на проекта отчитам видим напредък в Районен и Окръжен съд – Шумен.
Във всеки следващ тримесечен доклад намаляват негативните констатации.

Наблюдавам видим напредък в
развитието на съдебната реформа.
Съдът в Шумен взе под внимание
предложенията в докладите, има
желание за промяна и подобряване на дейността на съда.
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Вергиния Кръстева –
член на Гражданската консултативна група
Гражданският контрол ще повиши общественото доверие към
дейността на съдебните служители и качеството на работа на съда.
Присъствието на граждански наблюдатели

напомня на съдиите и съдебните служители, че носят отговорност пред обществото.
В дейността на Окръжен и Районен съд – Шумен наблюдавам
напредък. Магистратите не се
притесняват от наблюдателите,
критиката е градивна, все повече намаляват негативните констатации.

Ивелина Ефтимова –
член на Гражданската
консултативна група

но приложение при осъществяването на
граждански контрол върху работата на съдебната институция.

Системата за гражданско наблюдение
на съда намери реал-

Развитието на съдебната реформа може
много да спечели от прилагането на системата за гражданско наблюдение на съда.

Седат Кадир граждански наблюдател
Участвах в проекта, за да допринеса за по-прозрачна и ефективна
съдебна система в моя град. Присъединяването на България към Европейската общност ме мотивира да
работя още повече за подобряване
на съдебната система.

ме как протичат съдебните дела,
което впоследствие става обществено достояние.
Наблюдавам голям напредък
в работата на съда в Шумен. Доказателство за това е призът за
статута „Съд-модел в България”
от Американската агенция за
международно развитие, което
е един успех за цялостната работа на съдебната система.

В края на всеки месец ние констатира-

Мартина Ръцева - граждански наблюдател
Мотивацията ми за участието в проекта
е свързана с желанието ми да се запозная
по-подробно с цялостната работа на съдилищата, с протичането на съдебния процес,
с работата на съдебната администрация,
за да получа пълна представа за функцио-
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нирането на съдебната система
Положителна беше
ролята на гражданското наблюдение, радвам се, че срещнахме
разбиране от магистратите и служителите
на съда в Шумен.
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проект “Прозрачна и ефективна съдебна система в Североизточна
България, ползваща се с обществено доверие”

ОБЩ АНАЛИТИЧЕН

ДОКЛАД
за гражданското наблюдение на съда в
Разград, Добрич, Силистра, Търговище и Шумен
Октомври 2006 - Юли 2007

ПРЕПОРЪКИ:
I. Към Висшия съдебен съвет:
1. Съдебните такси да се събират директно от съда, а не чрез посредници, които оскъпяват излишно високите такси.
2. Да прилага обективни критерии и прозрачност при гласуване бюджета на всеки съд в страната, което ще позволи балансираното развитие на системата.
3. За да се преустанови недобрата практика на непрозрачност при разпределението на финансовите средства за съдилищата, когато се гласуват текущи промени в бюджета на отделните съдилища, да се прилагат принципите на обективна необходимост и професионална обосновка на исканите средства.
4. 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.
5. 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 и комплексно обслужване на гражданите. Така ще отпаднат ненужните разходи за изграждане на скъпи асансьори
в сгради с по два и повече етажа.
II. Към Министъра на правосъдието:
1. Да инициира законодателна промяна в частта за безплатната правна помощ. Тя трябва да бъде безвъзмездна и в интерес на равен достъп до правосъдие. Да се отмени принципът за зависимост на оказана безплатна правна помощ от изхода на процеса, с особено внимание към уязвимите групи.
2. За социалнослабите и трайно безработни граждани, които са страни по дела, е необходимо да се
въведе облекчен режим за издаване на заверени преписи, документи и фотокопия с по-ниска и
достъпна цена.
3. Да организира преразглеждането размера на съдебните и преводните такси, съобразени с обществения интерес, гражданската солидарност и пазарните цени.
4. Да предприеме централизирани ефективни действия за гарантиран достъп до съдебните сгради на
хората с увреждания, като във всяка съдебна палата се изградят подстъпи и рампи.
5. Да намери решение на проблема със съдебните палати в България, които са общинска собственост, за да могат да се планират и извършат крайно необходимите ремонти на остарелите и неподходящи сгради. Като драстичен пример за лошо решение посочваме съдебната сграда в Разград.
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6. Да промени Наредба № 27 от 13.12.1994 г. на Министерство на правосъдието или да изготви нова
наредба за дейността на съдебните заседатели. В нея да бъдат ясно посочени критериите за техния подбор, да се гарантират условията на мандатност и периодично обновявване на тази част от
институционалното тяло на съдебната ситема,
III. Към Министъра на държавната администрация:
1. Да установи регламент за използване на санитарен възел в публичните институции от гражданите.
IV. Относно поведението на съдиите
1. Да се въведе ефективен контрол върху достоверността/верността на болничните листи.
2. Да се установи строг административен контрол на съдиите при изготвянето на мотивите към решенията в законния срок.
3. Да налагат строги административни санкции при нарушение на реда в залата.
4. Да говорят ясно, за да достигнат изявленията им до всички участници в съдебния процес.
5. Магистратите да не закъсняват за началото на съдебно заседание.
V. Относно съдебните процедури
1. Съдиите да следят за основанията, с които страните настояват за отлагане на делата и да предприемат административни мерки (налагане на глоба) при неоснователното им пренасрочване.
2. Да се въведе по-строг контрол при призоваването на участниците в делата.
3. Съдът и прокуратурата предварително да изискват справка за предишни присъди и наказания на
подсъдимите с цел определяне на общо наказание. Подобно искане няма да е причина за отлагане на делото, ако е направено преди съдебно заседание.
4. Да се разработи ефективен резервен механизъм за повикване на свидетели в съдебната зала,
когато не работи системата за звуково оповестяване.
5. Да има система за информиране на хора със специфични увреждания (с намален слух, незрящи
или неграмотни) и уязвими групи за хода на съдебните процедури. Това да става с помощта на
Брайлов текст, аудиоинформация, достъпен текст за гражданите с много илюстрации.
6. Воденето на съдебно заседание да се съобразява със специфичните потребности на лица от уязвимите групи. На достъпен език да се разясняват правата на гражданите от уязвимите групи, явили се пред съда без адвокат.
VI. Относно разпределение и насрочване на делата
1. В дневните графици с насрочените дела да се включи легенда за всички съкращения на сигнатурите и видовете разглеждани дела.
2. Да се информират своевременно страните, в случаи на отсъствие на съдия и замяната му с друг.
3. Да се информират гражданите за въведения принцип за разпределението на делата по случаен
признак, като се публикува в интернет-страницата на съда подробна информация за методологията при разпределяне на делата сред магистратите.
4. Да се ползва по-пълноценно електронната страница на съда, като там се представят пълните графици и движението на насрочените дела.
VII. Относно дейността на съдебните заседатели
1. Да се засили и популяризира ролята на съдебните заседатели в съдебния процес чрез издаване на
информационни материали за тяхната дейност. Да се популяризира издадения наръчник на съдебните заседатели.
2. Да се разяснява от съдебните институции процедурата за избор на съдебните заседатели и критериите на тяхното определяне.
3. Публично да се обяви списъкът с гласуваните съдебни заседатели от местните общински съвети, а
окръжните съдилища да публикуват в сайтовете си одобрените кандидати.
4. Да се изпълнява програмата за обективна и балансирана натовареност на съдебните заседатели,
като всеки от тях да участва в равен брой дела за годината.
5. Да се използва система за случаен подбор на съдебните заседатели.
6. Да се организира обучителна програма за съдебните заседатели, която да ги образова и мотивира
Гра ж д ански наблюд ате л 4
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да изпълняват отговорно своята дейност;
7. Да се проведат периодични обучения на съдебните заседатели относно промените в законодателството.
8. Гласът на всички съдебни заседатели да е равен на един глас на съдията.
9. Съдебните заседатели да получават по-голямо възнаграждение, за да са мотивирани и ангажирани към съдебния процес.
VIII. Относно дейността на съдебната администрация
1. Да се подобрят условията за работа в съдебната администрация. Да се осигурят достатъчно просторни стаи за канцеларии с място за граждани и адвокати, пожелали да ползват материали по делата.
2. Да се монтират указателни табели за местоположението на съдебните зали.
3. Да се използва озвучителната техника във всички зали.
4. Гражданската канцелария и стаята на съдебните секретари да си разменят местата с цел да се подобри тяхната функционалност.
5. Служителите от съдебната администрация да бъдат учтиви и внимателни, като предоставят исканата от гражданите информация.
6. Магистратурите да намерят подходяща форма, която да запознава гражданите с правилника за
вътрешния ред на съда.
IX. Относно архитектурната среда
1. Да се подобри материалната база на съда, особено на условията в съдебните канцеларии.
2. Да се осигури за гражданите достъп до санитарен възел в сградата на съдебната палата.
3. Да се подмени дограмата с шумоизолиращи профили за отстраняване влиянието на шума от външната среда.
4. Да се улесни достъпът на хора с увреждания в съдебната сграда – съдът да предвиди монтиране
на специална рампа за хора с увреждания на стълбището пред главния вход. Всички входове да се
разширят; да се улесни преходът между етажите
5. Да се адаптират удобни стаи за адвокати, оборудвани с компютърна техника.
6. Да се оборудва специална стая за разпит и разговори с малолетни и непълнолетни лица.
7. Да се поставят крушки във всички осветителни тела в съда, за да се осигури достатъчно светлина.
8. Да се инсталират електронни информационни табла с информация за номер на делото, час на заседанието, страни, съдия докладчик.
9. Да се осигурят самостоятелни кабинети за всички съдии.
10. Да се създадат пресслужби в районните и окръжните съдилища в изпълнение Правилника за съдебната администрация.
11. В санитарните възли за гражданите да се поддържа добра хигиена.
X. Относно конфликт на интереси
Препоръка в краткосрочен план: Съдии, съдебни заседатели и служители не могат да работят в
един съд, ако имат родствени отношения, съжителство, бизнесотношения и други зависимости1.
Препоръка в дългосрочен план: Съпрузи и роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство - до трета степен, хора във фактическо съжителство2, свързани лица,
икономически или други обвързващи отношения, да не работят в един съдебен район.
1. Да не се избират съдебни заседатели, които са в роднински връзки със съдиите и други магистрати, които работят в същия съдебен окръг.
2. Съдебните заседатели да не съвместяват дейността си с други длъжности в държавни и местни органи, които могат да създадат конфликти на интереси (например в местни и държавни администрации).
3. Прозрачност на съдебните дела, в които между страните има конфликт на интереси, основан на
1
2
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семейни, икономически или други предпоставки, в съответствие със законите и Правилника за работа на съдебната администрация.
4. Съдът да си прави задължително отвод, когато са налице роднински или други емоционални предпоставки.
5. Да се спазват етичните правила за поведение на съдиите, прокурорите, съдебните заседатели, адвокатите, съдебните служители.
XI. Относно връзките с обществеността
1. Председателите на петте съдилища, като административни ръководители, да отправят обосновано
искане до Висшия съдебен съвет за разкриване на нов щат за служител “Връзки с обществеността
и координатор обучения” за всеки съдебен район.
“...С оглед на големия числен състав на съдиите при Районен съд и Окръжен съд – Силистра и съответно брой на постъпващите за разглеждане и решаване на дела за ненужно намират разкриването на нов щат за
служител “връзки с обществеността”. Направената препоръка към административния ръководител на съда
за отправяне на обосновано искане до ВСС за разкриване на такъв щат би натоварило бюджета на съдебната власт. Уместно и реалистично е да има такова лице, което да осъществява визираната дейност в големите съдилища на територията на страната. Дейността на Окръжен съд – Силистра успешно би могла да
се отразява статистически от съответните административни служители, а информация по конкретните
дела да се предоставя от разглеждащия и решаващ делото докладчик. Такова становище е в съответствие
и с приетата на заседание от 25.06.2003г. на ВСС Медийна стратегия на съдебната власт...”1
2. Популяризиране дейността на съда с цел повишаване авторитета на съдебната система. Задължително е да се правят периодични отчети за движението на съдебните дела. Информацията би могло
да се изготвя и от административния секретар на магистратурата и да се предоставя на медиите.
Разград
1. Съдът да планира изграждане на информационен център за граждани в преддверието на сградата,
на първия етаж и да поиска финасиране на този проект в бюджета за 2008 година.
2. Да се въведат електронни услуги за гражданите на интернет-страницата на съда – за улесняване на
всички посетители и клиенти, включително и хората с увреждания;
3. Необходимо е да се инсталира електронно информационно табло за насрочените дела, техните
номера, дата и час на провеждане.
Добрич
1. Ръководството на съда да поиска от Висшия съдебен съвет разкриване на щат за служител за връзки с обществеността;
2. Да се доразвие електронната страница на Районния съд така, че там да намери място информацията за насрочените и приключили дела, като се отразява видът, номерът и годината, предметът на делото, страните, съдия докладчик и съдебен състав, дата, час за които са насрочени, както и номерът
на залата, в която ще бъде проведено заседанието, а за приключилите - резултатът от делото.
3. Да се подобри информационната система на съда, като се монтират електронни информационни
табла пред съдебните зали. Това ще улесни гражданите и ще им даде възможност за лесен и бърз
достъп до информация.
Град Търговище
1. Необходимо е изграждането на общ информационен център, който да улеснява гражданите в съдебната палата в Търговище.

1

Становище на съдия Деян Денев, Председател на Окръжен съд - Силистра
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ДОКЛАД ЗА ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА СЪДА

Установени са няколко проблема в процеса на наблюдение на съда в Североизточна България, формулирани от доброволците според собствените им оценки и анкетите с граждани:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дълги и продължителни съдебни процеси;
Многократно отлагане на делата, поради нередовно призоваване, прилагане на болнични
листи и неявяване на вещи лица и адвокати, служебно ангажирани с други дела;
Високи такси, непосилни за гражданите, представители на уязвими групи.
Предоставянето на “безплатна правна помощ” и условията, при които се възстановяват или
не сумите за такива разходи, остават неясни за мнозинството граждани;
Задължителните преводни такси, прибавени към високите такси за съдебната услуга, оскъпяват процеса и са допълнителна пречка за уязвимите слоеве да търсят и получават правосъдие;
Липсва система за вътрешен контрол на “случайното разпределение” на съдебни дела;
Закъснения за началото на съдебните заседания;
Неудобна архитектурна среда в съдебните сгради;
Слаба връзка с обществеността и недостатъчна информираност за дейността на съда;
Конфликт на интереси, породен от близките връзки между съдиите и останалите институции, ангажирани със съдебните процеси;
Новосъздадените административни съдилища, настанени временно в сградите на досегашните магистратури, заедно с действащите там състави, създават напрежение и дискомфорт в работата на старите и нови съдебни звена.

A. Резюме
1. Цел на документа
Проектът, чиято главна цел е подпомагане на съдебната система в стремежа й към прозрачност, има за
задача да съдейства на съдебните органи да се запознаят със специфичните особености и нужди на уязвимите групи. Наблюдението е начин обществото да получи информация как органите на съдебната власт
съблюдават и спазват гражданските права на хората от уязвимите слоеве.
Резултатите на гражданския мониторинг са свързани с постигането на основната ни цел - съдебната
власт в България да стане прозрачна и ефективна, която да се ползва с обществено доверие.
Наблюдението показа, че благодарение на гражданската активност на доброволците, фокусирала
вниманието на магистратите към представителите на уязвимите групи, съдии, прокурори и съдебни
служители повишават вниманието си към тях, демонстрират уважение, загриженост и съпричастност
към специфичните им нужди. Постигнатите положителни практики от своя страна повишават доверието в съдебната система и гарантират равнопоставеност на гражданите пред Темида.
Докладът включва: Резюме; Препоръки; Кратко описание на проблема; Представяне на алтернативни
подходи; Методология на наблюдението; Заключения и препоръки от наблюдението; Проблемът в контекста на прилаганите политики; Профил на гражданските наблюдатели по градове; Качествен анализ на
наблюдението; Статистика; Приложения.
“...Приятно съм впечатлен от сериозния подход към изучаваните проблеми в съдебната система и
тяхното обсъждане в детайли и по-конкретно за работата в Районен съд – Силистра. Осъществен е страничен поглед от хора, които разбират спецификата на проблемите в съдебната система и имат възможност
да сравнят работата на няколко съдебни региона.
Ценим високо мнението на представителите на гражданското общество, изразено с професионален
поглед. Особено важен стимул за работещите в съда е да се забележат техните усилия за това, че работата им е обърната към хората. Това ни носи удовлетворение, защото полагаме усърдие в тази насока... Проявен е интерес за запознаване с всички дела по видове и най-вече с делата, в които страни са групи в неравностойно положение, което говори за един много сериозен подход към този наболял проблем в нашето обще20
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ство. Забелязан е високият професионализъм на съдиите и служителите.
Благодарим за сътрудничеството и в бъдеще ще разчитаме на Вашето доброжелателно партньорство, за да осъществим усилията за реформи в съдебната система и утвърждаване на съда като място, на
което хората работят за хората...”1
“...При запознаването ни с представения доклад за резултатите от гражданското наблюдение на съда
обхващащ периода м.септември – м.декември 2006 г., бихме искали на първо място да отразим нашето положително отношение към сътрудничеството с подобен вид неправителствена организация заела се с мониторинг на съдебната система. Горното намираме за необходимо и полезно, тъй като допринася за повишаване нивото на обществената осведоменост за дейността на съдебната система, за изграждането на впечатления и изводи въз основа на комплексно, продължително и задълбочено наблюдение на множество съдебни дела от различни видове и материи, подсъдни за разглеждане от съдилищата. Изводите в доклада по повечето от прегледаните пунктове свидетелстват за добро ниво на правна култура от страна на гражданските наблюдатели, необходимо за обективното и правилно отразяване на дейността на съда и участниците в процеса...”2
Докладът представя обобщените резултати от констатациите на 12 граждански наблюдатели, наблюдавали дела, в които едната страна е представител на уязвими групи - етнически малцинства, хора с увреждания, жертви на насилие, безработни и с ниски доходи граждани, самотни родители. Подложените
на мониторинг процеси са разглеждани от съдилищата в градовете Разград, Добрич, Силистра, Търговище и Шумен. Докладът е анализиран и коментиран от гражданските консултативни групи в петте града и
повторно дискутиран от експертната група в Разград.
Предмет на наблюдението е достъпът на петте уязвими групи до правосъдие. Докладът е насочен към
административните ръководители, съдиите, прокурорите, адвокатите и съдебни заседатели от наблюдаваните съдилища. Той е замислен като лесен за четене документ от всеки гражданин, който се интересува от хода на съдебната реформа в Североизточна България. Докладът има за цел да установи степента
на обществено доверие към съдебната система на местно ниво. Документът съдържа информация за поведението на страните и участниците в съдебния процес, нивото на достъпа на уязвимите групи до правосъдие и работата на служителите в съдебната администрация.
Количествена картина на гражданското наблюдение
Мониторингът обхваща период от 10 месеца, от октомври 2006 до юли 2007 година. През това време са проследени 684 съдебни дела в 757 съдебни заседания. Наблюдението обхваща граждански и наказателни процеси, като превес имат наказателните дела. Обхватът на наблюдението включва територия
от 13 946 квадратни километра, на която живеят 807 186 човека в 5 административни области в Севроизточна България.
наблюдавани съдебни дела
октомври 2006г. - Юли 2007г.
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Най-много съдебни дела са наблюдавани в Районен съд в град Търговище – 143 съдебни дела и
най-малко са наблюдавани в Окръжен съд и Районен съд - Шумен – 97
1
2

Становище на съдия Свилен Тодоров, Председател на Районен съд - Силистра
Становище на съдия Деян Денев, Председател на Окръжен съд - Силистра
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наблюдавани съдебни дела за периода октомври 2006г. - юли 2007г.
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наблюдавани наказателни и граждански дела в съда в Североизточна българия за периода октомври
Във всички пет града преобла2006г. - юли 2007г.
Наблюдавани наказателни и граждански дела в съда в
Североизточна България за периода октомври 2006г. - юли 2007г.
наказателни дела
Граждански дела
53%
47%

дават повече наблюдавани съдебни дела в районен съд. Най-много са наблюдавани в Районен съд
– Търговище. Следва съдът в Добрич, поравно са Разград и Силистра, най-малко са наблюдаваните
дела в Шумен.
наказателни дела
дела
БалансираноГраждански
е наблюдението
на наказателни и граждански дела
в съда в петте града. Лек превес
имат наблюдаваните наказателни
дела над гражданските.

53%

Най-много наказателни дела 93 (26%) са наблюдавани в съда в град Шумен и най-малко - в град
Търговище 49 (13,5%). При гражданските дела в съда в Търговище са наблюдавани най-много 94 (29%),
а в Шумен е на последно място с 24 наблюдавани граждански дела за периода (7,5%).
наблюдавани наказателни и граждански дела в съда в пет града за периода октомври
2006г. - юли 2007г.
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Анализът показва, че в наказателните производства представителите на уязвими групи в болшинството
си са от етническите ромски малцинства, слабо грамотни, трайно безработни, социално слаби.
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обект на наблюдение в районен съд и окръжен съд за
периода октомври 2006г. - юли 2007г.
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обект на наблюдение в районен съд и окръжен съд за периода
октомври 2006г. - юли 2007г.
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Наблюдават се две обособени групи на етническите малцинства и безработните. Групите са наблюдавани най-много в 253 наказателни дела или 70%. Втората група включва жертвите на насилие,
хората с увреждания и самотен родител: 85 съдебни дела или 26%, участвали в граждански дела.
Две трети от тях /133 от всичките 200 включени в отчета/ влизат в съда като подсъдими. В гражданските дела уязвимите групи обикновено са жертва на домашно насилие, самотни родители, хора с увреждания, които считат себе си за ощетени и търсят помощ от правосъдието.
етническа принадлежност на страните в процеса
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Прави впечатление видимият превес на българите, страни в наказателните и гражданските процеси, които са безработни и социалнослаби граждани: 370 подсъдими/ответници и 346 пострадали/
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ищци. Следват представителите на турския етнос: съответно 170 и 144, като преобладават подсъдимите/ответници. Ромите са най-малката наблюдавана етническа група, като подсъдимите/ответници
133 са над два пъти повече от пострадалите/ищци 67.
етническа принадлежност на страните в процеса
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В наблюдаваните съдебни дела, преобладават българите, които са подсъдими или ответници в наказателния и гражданския процес. Ромите са най-малката наблюдавана етническа група.
В голяма част от процесите представителите на уязвимите групи са били представени от служебни защитници, които според наблюдателите са далеч по-слабо мотивирани от наетите адвокати срещу заплащане.
В петте наблюдавани съдебни района са наблюдавани немалък брой закъснения за съдебни заседания. Най-много са констатираните закъснения в Районен съд – Търговище 62 (33%), което е една
трета от всички наблюдавани 155 съдебни заседания. Близки по закъснения са Шумен (21%), Добрич
(18%) и Силистра (18%) с по една пета закъснения. Най-малко са закъсненията в Разград, едва една
десета от наблюдаваните заседания.
брой на наблюдавани съдебни заседания, които са започнали със закъснение
октомври 2006г. - юли 2007г.

40, 21%

20, 10%

35, 18%
разград
добрич
силистра
търговище
Шумен

62, 33%

35, 18%

Забележка: първата цифра е броят на заседанията, а втората цифра – процент на заседание от общия брой

2. Кратко описание на проблема - трудности, противоречиви тълкувания и неуеднаквени практики
при достъпа на уязвимите групи до правосъдие.
Разград
За периода на наблюдение в Районен съд и Окръжен съд – Разград са проследени 144 съдебни дела,
протекли в 171 заседания. Три четвърти от тях - 107 на брой, са водени в Районния съд.
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Първата пречка за гражданите от уязвими групи да получат достъп до правосъдие започва от прага в
храма на Темида. Сградата, в която работят магистратите от Районния и Окръжния съд в града е непристъпна за хора, които се придвижват със специални средства. През ноември 2006 година по време на
процес, в който участник е с увреден слух, става ясно, че заседание не може да има, защото липсва тълковник. Специалистът, призован от съседен град, не се явява и делото се отлага.
В сградата на съда липсват стаи за разговори с малолетни и непълнолетни деца, няма обособено място за работа на адвокатите. Всички посетители на съдебната палата в Разград не могат да ползват санитарен възел, която работи само за служителите и вратите й са заключени за граждани.
„Съдът в Разград повече от всякога се нуждае от подкрепа на местните лидери и граждани. Проблемът с
архитектурната среда е особено важен за нормалното развитие на правораздаването, бързото обслужване на
гражданите и удобна работна среда за съдии и съдебни служители. Във всички наши доклади до момента (http://
court-rz.hit.bg) ние настояваме за достъпност на съдебната палата за хората с увреждания, да има поне една обществена тоалетна за ползване от гражданите и адвокатите, да има стая за четене на съдебните дела (адвокатска стая), съдебните канцеларии на Районен съд – Разград да бъдат преместени в просторни и удобни помещения. Ние сме констатирали, че част от съдиите работят по двама или трима, което значително затруднява тяхната работа. Няма стая за задържаните под стража (арестанти), няма стая за разпит на малолетни и
непълнолетни деца и младежи, няма стая за прокурорите. Преходите между етажите не са възможни за хора с
увреждания и няма асансьор за арестанти. Голям проблем е външният шум от улицата поради остарялата дограма. Акустиката в съдебните зали не е добра и слабо се чуват изявленията на участниците.”1

Към проблема с многократното отлагане на съдебните дела, предизвикано от процесуални нарушения, се прибавят и протаканията, инспирирани от някоя от страните. Така едно наказателно дело, в което пострадалият е от уязвима група, е отлагано 13 пъти, а на 14-тото поред заседание, на което присъства
и граждански наблюдател подсъдимият отново не се явява, този път защото е постъпил в болница. Причина за провалени съдебни процеси често стават и вещи лица, които отсъстват от съдебната зала по неясни причини. През февруари 2007 година, когато представител на ромското етническо малцинство търси справедливост от съда, назначеното вещо лице не се яви за четвърти пореден път. Наблюдателите установиха, че поредица съдебни заседания са отложени заради едно и също вещо лице, което системно
отсъства от залата. Въпреки това, магистратите продължават да му възлагат експертизи.
Налице е тревожна практика, когато съдебни заседания започват със закъснения поради неточност на
съдията или пренатоварени графици. Чакането в съдебните кулоари е не просто губене на време за участниците в процеса. Често то е предпоставка и за психическо напрежение и травми, особено когато пред
Темида застават лица от уязвими групи. През юни 2007 година наблюдателите описват процес, заведен по
Закона за защита срещу домашното насилие, който започна с час и половина закъснение. През това време жертвата и насилникът са принудени да стоят един срещу друг в коридора и да си разменят реплики.
В скандала е включено и дете, което освен разправията между родителите си, наблюдава и арогантното
поведение на баща си спрямо съда, изразено в репликата “Аз съм над вас и никакъв съд и закон не могат да ме уплашат”.
В резултат на системните усилия на наблюдателите, изразени в строг контрол върху спазването на предварително обявените графици, е забелязан видим напредък в организацията на работата. Табелите, в които
са описани предстоящите процеси са придружени с обяснителна легенда, която пояснява вида и характера на делото. Надписите обаче са изписани с дребни шрифтове и се поставят минути преди началото на
първото дело, така че информация за някои от предстоящите процеси постъпва в последния момент.
Практиката за гражданско наблюдение в съдебната зала стана част от ежедневието в храма на Темида. В началото на мониторинга адвокати и съдии правеха опит да отстраняват под различни предлози доброволците от залата. Така например в продължил пет години процес за документна измама, адвокатът на
подсъдимият е искал от наблюдателите, за чийто статут ръководството на съда е осведомено, да представят документи за принадлежността си към неправителствената организаия. Няколко месеца по-късно през
март 2007 година при възникнал конфликт и спор на висок тон между участниците в граждански процес,
съдията е усмирил залата с предупреждението, че делото се следи от наблюдател и той ще даде негативна оценка на ангажираните в него страни.
По препоръка на наблюдателите, администрацията въведе и задължителните табели с имена, които магистратите носят по време на заседание. Такива има и в кабинетите им. Така анонимността на съдията е
1
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премахната, хората са наясно и с това кой ги обслужва в канцелариите. Може би е разумно подобно изискване да се въведе и за прокурори и адвокати, за да може публичното им поведение в залата да бъде
подложено на незабавна персонификация. Това е необходимо в контекста на случай, наблюдаван от доброволците, когато адвокат, явил се като защитник в Районния съд постоянно подканял съдията да бърза,
защото в същото време течал процес, при който той е страна в окръжната инстанция.
Според екипа на проекта събираните в момента държавни такси от съда, прокуратурата и частните съдебни изпълнители са прекомерно високи, несъразмерими със социално-икономическото положение на гражданите като цяло и почти непосилни за представителите на уязвимите групи, които по
правило са социално слаби. Тази финансова предпоставка по същество се превръща в бариера пред
фокусираните групи да търсят помощ от съда и така те практически се отказват от правосъдието.
Оценяваме като абсурд обстоятелството, че таксата за заверен препис в прокуратурата, която е 1,50
лева за първа страница, за всяка следваща страница да е по 1,00 лева. За фотокопие, направено в съда,
таксата е 0,10 лева на страница. При повече от 50 страници всяка следваща се заплаща по 0.07 лева. Извън съда цените на подобни услуги са между 0,04 и 0,07 лева. Тази очевидна разлика демотивира гражданите, които са страни по делата, да изискват копия на документи и на практика те се отказват от иначе гарантирания им по закон достъп до подобна информация.
Считаме, че е необходимо таксите за съдебни услуги да бъдат преразгледани и облекчени за гражданите от уязвими групи. Вместо съществуващите в момента спекулативно раздути цени за изготвяне на съдебни преписи и фотокопия на документи, което се извършва само в самия съд, да се въведат разумни ценоразписи, съобразени с пазарните цени.
Същата практика с единен държавен ценоразпис трябва да важи за прокуратурата и за останалите
звена от съдебната система, финансирани пряко от бюджета на държавата, като задължителна част
от публичните услуги, които тя не просто предлага, а чрез които гарантира правата на гражданите.
Препоръчваме да се преразгледа размерът на таксите в прокуратурата и да се намали поне 3 пъти,
поради прекомерно високия размер, който на практика спира достъпа до информация и утежнява до
минимум достъпа до правосъдие.
Колко граждани могат да си позволят огромната сума от 20 лева за копие на 19 страници материали?
Къде отиват сумите от събраните такси за копия на документи и кой се разпорежда с тях?
По време на мониторинга наблюдаващият екип установи, че в съда не действа надежден вътрешен
контрол, който да следи спазват ли се задължителните срокове за изготвяне на мотивите, с които съдиите
постановяват решенията си. При процес, заведен по Закона за защита срещу домашно насилие от юли
2007 година, стана ясно, че това дело не е подложено на административен контрол. Заради това съществува практика мотивите за дела, в това число и от голям обществен интерес, да се бавят по два-три месеца1. Това пречи на страните да спазват сроковете за обжалване и обезсмисля правото на второ и трето
инстанционно правораздаване.
Установихме скандални конфликти на интереси в съдебната палата в Разград между окръжен съдия и частен съдебен изпълнител:
- Частен съдебен изпълнител Светослав Савов и съдия Анелия Йорданова съжителстват на семейни начала и имат дете.
- Съдебният изпълнител Светослав Савов работи в Разградски съдебен район и неговите действия
се обжалват по подсъдност в Окръжен съд – Разград, където съдия Анелия Йорданова е заместник-председател.
- Съдия Анелия Йорданова може да влияе при „случайния избор” на съдии, които ще разглеждат
жалби срещу бащата на детето й Светослав Савов.
- Съдия Йорданова е определила съдебния състав от трима съдии, които са разгледали жалба срещу действията на Светослав Савов, защото по същото време председателят е бил в отпуск. Съдът се произнася с окончателно решение в полза на частния съдебен изпълнител и то не подлежи
на обжалване2.
- Съдия Анелия Йорданова е политически ангажирана и представлява интересите на БСП в Районната избирателна комисия в Разград за евроизборите през май 2007г. Налице е несъвместимост по
1
2
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чл. 132 от Закона за съдебната власт1 и е необходимо освобождаване от заеманата длъжност.
Брачното съжителство, емоционалните обвързаности, бизнесотношенията, политическата ангажираност, когато са налице между магистратите в един съдебен окръг, създават конфликт на интереси.
Те трудно могат да бъдат избегнати и още по-трудно да се опровергават, ако към магистратите се отправят подозрения или обвинения за пристрастност, необективност и неморалност.
Добрич
Мониторингът в Районен съд и Окръжен съд - Добрич открои като основен проблем липсата на добра система за информираност, както за гражданите, които искат да проследят определени дела, така и
за обществото като цяло, в стремежа му да следи как работи правораздавателната институция. Понеже в
Добрич, както и в почти всички останали съдебни окръзи няма щатен служител, който да поддържа връзките с обществеността, бяха направени опити административният секретар или някой от съдиите да изпълнява тези функции. Практиката обаче не показа ефективност.
През втората половина на мониторинговия период системата за информираност видимо се подобри.
Съдът разработи собствен електронен интернет-сайт, който се актуализира ежеседмично. Публикува се
месечен календар за насрочените дела. Районният съд участва в националното изложение “Съдът и обществото заедно”, проведено през юни 2007 година в София от Инициатива за укрепване на съдебната
система на ААМР.
Положителна промяна е констатирана и в работата, свързана с някои специални съдебно-следствени
процесуални действия. В Районния съд бе обособена специална стая за разпит и разпознаване, достъпът
до която е встрани от главния вход и така се запазва тайната на свидетелите, придружена с грижа за тяхната сигурност. В скоро време там ще бъде инсталирана и специализирана техника за аудиозаписи при
разпит.
Силна обществена полемика и широк отзвук в медиите предизвика заповед на председателя на Окръжния съд, който забрани влизането в сградата на институцията с “неприлично облекло”. В резултат, десетки граждани, облечени в летни дрехи, подходящи повече за плажа или спортната площадка, не се явяваха навреме в съдебната зала, защото охраната ги спира на входа. Това стана причина за отлагане на процеси и за критики в средствата за масово осведомяване. Въпреки общественото недоволство, заповедта
остана в действие, а от страна на съдебната институция продължават усилията да се налага стил на уважение към храма на Темида, което наблюдателите оценяват като положително, независимо от кратковременните неудобства.
Силистра
Архитектурната среда на съдебната палата не е пригодена за достъп на хора с двигателни увреждания.
Това се осъзнава от ръководството на институцията и то прави възможното за частично решаване на проблема. Разпоредено е дела, в които някоя от страните е представена от граждани със затруднено придвижване да се гледат в зала на първия етаж, към която е изграден подстъп за помощните средства. Това
показва специални грижи към този тип уязвими групи и доказва, че дори при липсата на средства за големи конструктивни преобразувания, подобряване на средата е възможно.
“...Дефиниран е проблемът за хората с увреждания, които нямат достъп до етажите на сградата в
съда. Мислим за неговото решаване. Това ни дава основание да защитим концепция, свързана с бъдещо финансиране. За тази цел бихме могли да използваме Вашите препоръки...”2
Наблюдателите констатираха, че списъкът с делата за деня е изложен на листче, закрепено на малко табло, което не привлича вниманието по никакъв начин. Това пречи на гражданите да се ориентират в коя зала ще се гледа насроченото дело.
През месец юни 2007г. бе наблюдаван интересен случай в процес, в който подсъдима беше жена от
ромски произход. В хода на заседанието между съдията и прокурора възникна дискусия извън протокола по кой член да бъде осъдена обвиняемата. Понеже член 78а от НПК предвижда глоба за деянието й, а
тя е социалнослаба, обвинението отказа да пледира за това, защото присъдата няма да може да изиграе
възпитателната си роля. Съдията, от своя страна, предложи да се премине към споразумение, но подсъдимата нямаше свой защитник в залата. В следващите 15 минути бе направен неуспешен опит да се доведе
служебен адвокат. В резултат съдът постанови глоба от 500лв, за която всички са единодушни, че няма да
1
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бъде платена. Това поставя въпроса за ефективността на правораздаването и за девалвацията на съдебните актове, които се оценяват като неприложими дори от тези, които ги издават.
Търговище
Обект на наблюдение през мониторинговия период са били дела, в които като страна участват граждани от така наречените уязвими групи. В болшинството си това са хора с ниски доходи и нисък социален
статус, което предполага по-лоша информираност и затруднен достъп до правна помощ. Въпреки че Законът за правната помощ дава възможност при определени условия социалнослабите граждани да получават безплатна правна помощ, то процедурата е доста сложна и практически неприложима за хора без определени познания и социален опит. Освен затрудненията при намирането на безплатен защитник, гражданите от бедните слоеве се сблъскват и с непосилните за тях съдебни такси и разноски по делата, които
съдът им възлага, в случай, че се окажат виновни по процеси, които те водят или са заведени срещу тях.
Този факт често остава неизвестен за човека, потърсил „безвъзмездна” правна помощ, докато съдът не съобщи, че той дължи пари за съдебни разноски.
Наблюдателите считат, че е необходимо съдиите да разясняват на гражданите възможността те да станат финансови длъжници на отсрещната страна или на държавата, в случай, че изгубят дело, за което им
е осигурен служебен защитник от бюджета на правосъдното министерство. Практиката показва, че повечето от адвокатите, поели служебни защити, не си правят труда да обяснят това на клиентите си.
По време на наблюдението стана ясно, че много пъти социалнослаби граждани остават без достъп
до правосъдие, защото им е невъзможно да платят таксите за съдебни преписи на документи, съдебни актове и ксерокопия.
В проблем се превръща и отказът на съдебната администрация да предоставя на адвокатите достъп
до дела, по които те още нямат пълномощни от доверителите си. Разумно е адвокатът да може да се запознае с преписката преди да е поел защитата, за да може той да прецени дали е в професионалните му
възможности и отговаря ли на етичните му принципи.
В обществото битува разбирането, че представителите на уязвими групи по правило са губещи в съдебните процеси. По време на мониторинга в Търговище такава закономерност не бе установена. В хода
на заседанията съдиите предоставяха равни възможности на страните по делата, не е било забелязано отношение на каквато и да е дискриминация.
Шумен
Не е лесно за гражданите да се ориентират в съдилищата в Шумен. Обявените графици на делата пред
входа на съдебните зали са с дребни шрифтове. Хора със зрителни увреждания или ниска грамотност не
могат да ползват указанията, сочи мониторингът.
Ремонтът в съдебната палата, който течеше по време на проследявания от гражданската организация
период, приключи, но положителните промени след него са малко. Изграден е асансьор за придвижване на арестантите, но все още няма осигурен достъп до сградата за хора с увреждания. Новосъздадените съдебни зали не са достатъчно големи и в процеси с много свидетели подобряване на средата за работа няма да има.
3. Представяне на алтернативни подходи - добрите практики от съдилища и други публични институции, проекти на неправителствени организации, имащи отношение към целите на настоящия проект или
към гражданското наблюдение на обществените институции по принцип.
Според доклад на Център за либерални стратегии по проект “Укрепване на управленския потенциал
на българската съдебна система”, реализиран с подкрепата на Британското посолство в България и Висшия
съдебен съвет, по дължина на съдебните и досъдебните процедури, като показател за ефективността на съдебната система, България не се отличава от практиките на страните-членки на ЕС. Изследването показва, че съществува значително „междуинституционално” време, което делата прекарват между два съда или
между съда и прокуратурата. Тук съществува сериозен потенциал за оптимизация.1
“Бистро “Съдебна палата” е сборният пункт на съдии, прокурори и адвокати в Разград. Магистратите започвали сутринта с ударни дози кафе, минерална вода и сода, разказаха от персонала. По обед набля1
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гали на чорбичките и бира, а по-сериозните почерпки ставали вечер. Хит сред юристите в момента са сухите червени вина с панирано сирене за мезе. От концентратите най върви водката със салата от прясно
зеле и моркови”
“Механа „Боляри” е любимото заведение на магистратите в Търговище. То се намира в бившето мазе
на Съдебната палата и близостта му с работните кабинети го правят предпочитано заведение за повечето
съдии, прокурори и адвокати. Заради някои екстри обаче плюс специалните цени за обедно меню там се тълпят и служители на Общината, областта и околните институции.” 1
“...Като цяло България е постигнала известен напредък по подобряване на прозрачността на съдебния процес, но е необходимо повече време, за да бъдем в състояние да оценим дали новите закони ще имат
очакваното отражение, са написали експертите на ЕК. Твърде рано е да се оцени ефективността от промените в Конституцията, тъй като инспекторатът, който ще наблюдава дейността на съдебната система,
все още не е създаден, защото Законът за съдебната власт все още не е влязъл в сила. Тъй като няма инспекторат, няма как да се отчете напредък.
Новият Закон за съдебната власт бе приет в средата на юни, на 14 юни, и следователно е твърде
рано да се докладва за прилагането му. Изглежда законът създава притеснения за независимостта и кадровия
подбор на Висшия съдебен съвет и инспекторатът към него. В доклада се отбелязва, че текстът на този закон все още не е предоставен на експертите от ЕК. В доклада се цитират наши видни магистрати, както и
експерти по туининг-проекти, според които проектозаконът не е съвършен, най-вече по отношение на статута на ВСС и инспектората към него - примерно има дублиране на дейности на инспектората към ВСС и инспектората към Министерството на правосъдието. Все още не е факт и новият ГПК, българските власти
очакват приемането му да се случи до края на юли тази година.
Що се отнася до принципа за случайно разпределение на делата в службите на прокуратурата, докладът отчита, че компютърното разпределение на делата е факт само в три офиса на прокуратурата, един
от които е софийският. Навсякъде другаде разпределението се прави ръчно...”2
Районен съд – Ямбол публикува в интернет-страницата си вътрешни правила за работата на съдебните заседатели. Добрата практика на съдът в Ямбол има за цел да се конкретизират организацията и начина на работа, както и да бъдат установени изисквания за етично поведение на съдебните заседатели. Всичко
това води до запазване и повишаване на доверието на обществеността в съдебната система.3 Показателното в случая е, че точка седма от вътрешните правила за съдебните заседали в Районен съд – Ямбол гласи,
че при неизпълнение на задълженията по чл.50, ал.1 от Закона за съдебната власт4, съдът може да наложи административно наказание от 20 до 200 лева. Тези вътрешни правила са изготвени в изпълнение на изискванията по чл.13 от Наредба №27 от 13.12.1994 година за съдебните заседатели от Съветът на съдебните заседатели съвместно с административния секретар на Районен съд гр.Ямбол. Тяхното системно неизпълнение е
основание за провеждане на процедура за освобождаване от длъжност по реда на закона.
“...При ревизия в Кубратската районна прокуратура излязла наяве невлизала в съдебната зала преписка
за убийство, извършено преди 10 години. Вчера трябваше да започне процеса в Разградски окръжен съд, но бе
отложен поради отсъствието на адвоката на двамата подсъдими.... Ще припомним, че над 300 са просрочените от бившия районен прокурор на Кубрат Вячеслав Николов дела и преписки. Той подаде оставка през февруари, тръгна си от прокуратурата с 40 000 лева обезщетение от заплати и неизползвани отпуски...”5
„...По 53 наказателни производства са работили през месец юни прокурорите от Разградско. В съда
са внесли 37 обвинителни акта срещу 58 лица. Най-много – 22, са делата за престъпления против собствеността, 11 са общоопасните престъпления, по едно против стопанството, против реда и общественото
спокойствие, против дейността на държавните органи и обществени организации и документните престъпления. По 6 разследвани случая държавните обвинители са внесли предложения за сключване на споразумения,
а по други 10 – за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни наказания. Об1
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“Хората в тоги пият в лични заведения” – В-к “Труд”, 24 февруари 2007г.
http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=9131&category=5
http://www.court-bg.org/yambol/index.php?im=70
Ч л. 50. (1) ЗСВ (Изм. - ДВ, бр. 133 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.) За времето, през което изпълняват
задълженията си по този закон, съдебните заседатели се смятат в служебен отпуск, който се зачита за трудов стаж.
(2) При неизпълнение на задълженията по ал. 1 се налага санкцията, предвидена в чл. 201.Който не изпълни
разпореждане, дадено от орган по съответния ред въз основа на този закон, се наказва с глоба от 20 до 200 лв., ако не
подлежи на по-тежко наказание.
И забавените дела от Кубрат влизат в съда”, в-к „Лудогорски вестник”, бр.61/30.05.2007г.
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щият брой на разследваните през юни жители на Лудогорието е 77.1
През месец юли 2007г. Окръжен съд – Разград постанови обезщетение в размер на 600 лева по
граждански иск заради забавено правосъдие. Глобата солидарно трябва да платят Окръжна следствена
служба и Върховна касационна прокуратура. През 1999г. 54-годишна жена подала жалба срещу местен
зъболекар, който й извадил 16 зъба и направил 8 некачествени протези. През следващите осем години
производството по жалбата на разградчанката за нанесена средна телесна повреда няколко пъти е
прекратявано от Окръжна прокуратура и от Окръжна следствена служба. Четири пъти влиза в различни
съдилища и връщано за доразследване. Междувременно изтича давностният срок за произнасяне на съда.
Повод за заведения граждански иск за 10 000 лева е прекратено поради давност производство за нанесена
средна телесна повреда.2
На заседание на Висшия съдебен съвет, по предложение от главния прокурор Борис Велчев, Анелия Христова Неделчева беше избрана за поста Районен прокурор на град Кубрат. Мястото беше официално овакантено на 1 март тази година, след като бяха прекратени трудовите правоотношения с тогавашния районен
прокурор на Кубрат Вячеслав Николов.3
4. Заключения и препоръки - кратко представяне на констатациите, групиране на впечатленията на
положителни и критични и формулиране на общи препоръки.
Разград
По време на гражданското наблюдение през първата половина от периода доброволците констатираха няколко проблема:
1. В съда в Разград няма стая за провеждане на разпити и за тази цел се използват съдебните зали.
При липса на свободни зали, разпити се провежда в т.нар. “стая за пушене”.
2. До сградата на съда няма улеснен достъп за хора с увреждания.
3. Наблюдаван е случай през ноември 2006г., когато съдия говори бързо и тихо по време на процес
и гражданите в залата не могат да разберат неговите изявления. Доброволците посочват, че в нормални условия, съдията трябва да се стреми думите му да бъдат чувани от всички участници в процеса и от останалите присъстващи в съдебната зала.
4. В докладите на гражданските наблюдатели са констатирани различни случаи на поведение от страна на адвокати, което най-меко може да се окачестви като спорно. Защитници се явяват в залата
с неподходящо облекло, други закъсняват за дела. Доброволци регистираха през октомври 2006г.
факт, който от формална гледна точка е допустим, но от морално гледище е трудно защитим. Става дума за адвокат, който представлява пострадал в едно дело и поддържа искане за максимално
наказание на подсъдимия. В същото време представлява като служебен защитник същия този подсъдим в друго дело.
5. Многократно се отлагат наказателните дела поради неявяване на участници, без които процесът
не може да протече или поради събиране на нови доказателства. Препоръчваме съдът да прилага
максималните размери на предвидените в закона административни наказания – глоби при неявяване на свидетел или вещо лице без основателни причини.
6. Липсва служител за връзки с обществеността.
За периода октомври 2006г. – юли 2007г. не са констатирани нарушения на гарантираните права на
представители на уязвимите групи, които са страна в наблюдаваните съдебни дела в Районен съд и Окръжен съд. По време на заседанията, наблюдатели виждат, че съдът не пропуска да разяснява правата
им. Осигурява им се равнопоставеност и състезателност в съдебния процес. Наблюдателите констатират многократни отлагания на дела. Основанията за това са различни, но прави впечатление при наблюдение на следващото поред заседание, фактическите обстоятелства по казуса се изясняват, разпитват се
много свидетели.
Съдебната палата в Разград е общинска собственост и е в много лошо състояние. Допълнително затруднение създава фактът, че собственикът и ползвателят на сградата са различни публично-правни субекти и това демотивира страните да се ангажират с ремонти за подобряване на архитектурната среда.
1
2
3
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Гражданските наблюдатели отправят препоръки към Министерството на правосъдието и Висшият съдебен съвет да предприемат необходимите мерки за отстраняване на този много важен проблем. Подобна
е ситуацията и в много други градове в България.
През март 2007г. за първи път се констатира баланс на отложените и приключилите дела с постановено съдебно решение. Повечето от приключените дела са обявявани за решаване на второ или трето по
ред съдебно заседание. През останалите месеци на наблюдение, отново се констатират повече на брой
отложени дела от наблюдаваните.
Все още съдът в Разград няма добри механизми за информиране на гражданите за дейността си. Липсва информационен център и няма служител за връзки с обществеността. Този проблем преобладава за
повечето съдилища в България. Препоръките на наблюдателите към Висшият съдебен съвет да вземе решение за създаване на информационни центрове или бюра във всички съдилища в България.
Наблюдателите препоръчват за улеснение на гражданите вариант Районният и Окръжният съд да организират общ офис на първия етаж на съдебната палата, където на принципа на “едно гише” да се предлагат всички услуги. Така ще отпадне необходимостта от изграждане на скъп асансьор.
Голям е процентът на неграмотните хора от етническите групи, които са страни по наблюдаваните дела.
Препоръчва се всички графици, информационни табла и друга публична информация в съда да се предоставя по ясен и достъпен начин за всички.
Забелязват се някои положителни стъпки за подобряване на визуализацията. В Районен съд – Разград
е въведена легенда на съкращенията в графика с делата, с което е изпълнена една от отправените препоръки.
За месец юни 2007г. е констатиран нов проблем, свързан с високите такси, събирани от съда и прокуратурата, който стана предмет на отделен анализ.
Добрич
Всеобщият принцип на правосъдието е, че то се осъществява в името на народа1. Принцип, от който
се ръководи целият екип на проекта и неговата цел е действителното прилагане на този принцип и преодоляване на всички негативи, независимо от съществуващите елементи на корупция, неефективност и
липса на контрол и отчетност в съдебната система.2
Според наблюдателите в Райония съд в Добрич:
1. Липсва достатъчно добра информационна система, както и нарочна служба за популяризиране работата и значението на съдебната институция.
2. В сградата на съдебната палата липсва специализирана рампа за хора с физически увреждания.
Необходимостта от преустройство се осъзнава от ръководството на магистратурата и през октомври 2006 г. е изпратено писмо до Висшия съдебен съвет с искане за отпускане на средства за изграждането й.
3. Налице е напредък в прозрачността и бързината на съдебното производство, подобрен е редът в
съдебните зали и качеството на обслужване на гражданите. На електронната страница на Районен
съд - Добрич се публикува “График на заседанията” и отчет за дейността на съда. В сайта е публикуван и “Пътеводител в съдебните процедури”, който на разбираем за широката публика език обяснява смисъла и същността на различните процедури. Материалът е разработен от Инициатива за
укрепване на съдебната система. На видно място пред деловодствата са изнесени ценоразписи с
таксите за различните видове съдебни услуги, изработени са табла с всички образци, прилагани в
канцелариите. В съдебните зали се очаква монтирането на звукозаписна техника.
Напредък: Констатирана е положителна промяна в условията за работа в стаите, предназначени за адвокати.
Негативна промяна: В сградата на съда, където досега работеха Окръжния и Районния съд и прокуратурата през месец 2007г. бе настанен и новосъздаденият Административен съд. В новосформираната
магистратура съдиите са по четирима в кабинет, разполагат само с една заседателна зала и на всеки съдия е определен по един ден в седмицата за гледане на дела. Наблюдателите смятат, че това ще се отрази на качеството на работата на съда и ще забави съдопроизводството.
Напредък: Окончателно е разработена електронната страница на Районен съд - Добрич3. На нея са
1
2
3

чл.118 от Конституцията на Република България
Годишен доклад на Държавния департамент за правата на човека за 2006г.
http://dobrichrs.court-bg.org/index.php?im=1
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публикувани: Календар на заседанията и годишният доклад на съда. Гражданите могат да намерят на сайта примерни бланки за различните услуги, които се извършват в канцелариите. Предвидено е през тази година да се инсталира звукозаписна техника в три от съдебните зали. Предстои въвеждането на автоматизирана система за управление на делата, гарантираща високо ниво на ефективност, оптимизиране на работния процес, подобряване взаимодействието между съдилищата и други институции и улесняване достъпа на обществеността.
По време на мониторинга стана ясно, че електронната страница на Районния съд се развива непрекъснато. Бе публикувана анкета “ИЗСЛЕДВАНЕ СРЕД ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ” с раздели за предложения и оплаквания за работата на съда. В сайта могат да се прочетат обяви за свободни работни места
в магистратурата, резултати от проведени конкурси, примерни образци от документи за кандидатстване
за работа в съдебните институции.
Препоръките на наблюдателите са:
1. Да се улесни достъпът до сградата за хора с увреждания и да се изгради специализиран подход до
залите на втория етаж.
2. В Районния съд е необходимо да се подобрят условията за работа в стаите за адвокати.
3. Да се изработи електронно табло, в което да се представят номер и година на делото, съдия докладчик, страни, зала и час на провеждане.
4. Да се осигурят самостоятелни кабинети за всички съдии.
Силистра
По време на мониторинга на Окръжен съд - Силистра наблюдателите стигнаха до следните заключения:
1. Средата за работа в съдебните зали не е достатъчно добра, лошата акустика пречи да се чуват изявленията на отделните участници.
2. В съдебната палата са осигурени условия за достъп на хора с двигателни увреждания, но само до
първия етаж.
3. Гражданските наблюдатели смятат, че жените-съдии са по-благоразположени към жени-жертва на
домашно насилие. Предоставят им възможност за по-дълги и по-подробни изказвания.
Доброволците имат положителни впечатления за промени, осъществени по време на мониторинга:
•• Бяха изработени указателни табла за гражданите.
•• Обособени бяха стаи за работа на адвокатите.
•• В съдебната зала бе осигурена цивилна охрана, която гарантира реда по време на процесите.
Десетмесечният период на наблюдение показа, че достъпът за хора с двигателни увреждания до съдебните зали е един от основните проблеми, свързани с възможността на уязвимите групи да получават
съдебна помощ и закрила. Възможността да се влиза с помощни средства в сградата на съдебната палата е осигурена само за първия етаж.
В интернет страницата на магистратурата няма информация за хода и движението на делата. Кой процес кога и къде ще се състои може да се прочете единствено на информационното табло, но и там тези
важни сведения са изписани върху малки листчета. Съдиите, които влизат в залата с тоги, както го изисква
правилникът, нямат указателни табели с имената им, които биха могли да са поставени на съдебните банки. Доброволец описва случай, когато млада съдийка, видимо без достатъчно опит пита прокурора в хода
на процеса, как да квалифицира престъпното деяние, а след това иска от съдебния секретар да й подскаже реда, по който да води делото. Друг инцидент със забравени веществени доказателства става повод
да се отложи процесът, защото техническият персонал не си е свършил работата.
Търговище
В голяма част от дейността си съдът в Търговище отговаря на съвременните изисквания и очаквания на
обществото. По време на мониторинга са наблюдавани общо 155 съдебни заседания по 143 съдебни дела.
Наблюдателите констатират,че заседанията започват по график, в залите цари ред, съдиите говорят ясно и
поддържат авторитета на институцията, демонстрират безпристрастност, служителите са отзивчиви.
Във фоайето на първия етаж, където са разположени всички зали на Районния съд, липсват информационни табели и само близко разположените една до друга зали помага на гражданите да открият къде
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се провежда процесът, който ги интересува. В местата, предназначени за разглеждане на делата от граждани, не се работи удобно. Поставените в коридора бюра са без столове. Никъде няма предупредителни надписи да се изключват мобилните телефони. Крайно неудобни за посетителите на съдебната палата
са санитарните възли, където вратите не се затварят и осветлението е слабо.
Сериозен проблем според гражданите е задължението съдебните такси да се заплащат на касите
на държавната фирма “Информационно обслужване”. Избраното от Висшия съдебен съвет дружество
е определило високи преводни такси, които в много случи са по-високи от съдебните. Това “двойно облагане” често отказва хората от социалнослабите слоеве, които в мнозинството си са представителите на
уязвимите групи, да се отказват от услугите на правосъдната система.
Препоръки:
1. Да се поставят столове пред Служба “Деловодство”.
2. Да се организира фоайето пред съдебните зали на 1-вия етаж по начин, удобен за гражданите, чакащи за съдебните заседания – да се предвидят удобни и оборудвани места за писане.
3. Да се поставят предупредителни стикери, напомнящи на гражданите да изключат мобилните си
телефони в съдебните зали.
4. Да се постави отличителен знак на вратата на санитарен възел за граждани и за хора с увреждания,
5. Да се ремонтира осветлението в санитарните възли за граждани.
6. Да се определи и обзаведе стая за адвокати.
Шумен
По време на присъствията си в заседания по различни съдебни дела доброволците констатираха проблеми:
1. В някои от съставите на Окръжен съд се наблюдава по-бавно протичане на заседанията. Налице
е често отлагане на делата, по искане на страните или по уважителна причина – прилагане на болнични листове или искания за събиране на нови доказателства (за разпит на свидетели и представяне на нови писмени доказателства).
2. В архитектурната среда
Положителни наблюдения:
1. В Районен и в Окръжен съд се наблюдава професионално и коректно поведение на съдиите към
страните и гражданските наблюдатели.
2. Неяснотите по делото за страните в съдебния процес се обясняват по достъпен начин, така че гражданите, когато не са запознати с правната терминология, да могат да разберат и съответно да защитят правата и интересите си.
3. Не е забелязано от наблюдателите избирателно отношение на съда към страни по делата.
4. Съдът осигурява на страните равна възможност да упражняват предоставените им от закона права.
5. Отношението към всички участници в съдебното дело е еднакво, не се забелязват дискриминационни отношения спрямо страни представители на уязвими групи.
6. Делата се водят на български език. В случай на затруднение на страните да разберат казаното от
съда (предвид факта, че нямат необходимите познания, относно правната материя), съдът разяснява процесуалните възможности на страните на по-достъпен език, изчистен от специфичната правна терминология.
5. Методология на гражданското наблюдение
Приоритетите на наблюдението в съдебна зала са:
- Да се поддържат конструктивни отношения със съдебната система;
- Да се помогне на съдебната система да достигне своя потенциал, като се набележат недостатъците, да се дадат препоръки за възможни решения и да се лобира за промени;
- Да се разпространи и обменя информация с организации и институции, които осигуряват преки
услуги и подкрепа на хора от уязвими групи;
- Да се отчете и осъзнае сложността на решенията, които работещите в съдебната система се наГра ж д ански наблюд ате л 4
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лага да взимат;
Да се подпомогне постигането на баланс между правата на обвиняемите и правата на пострадалите в наказателните процеси.
- Да се осигурят равни права между страните по съдебните дела. Баланс между ефективното съдебно производство и бързото правораздаване.
Целите на наблюдението в съдебна зала са:
- Да се гарантира, че съдебната система ще бъде отговорна за своите действия, като се осигури
присъствие на граждани в съдебната зала;
- Да се установят негативни тенденции, практики и проблеми в съдебната система и да се предложат варианти за решаването им;
- Да се подобри правораздаването;
- Да се повиши обществената осведоменост и доверието на обществото в съдебната система.
-

Методологията на изработване на аналитичния доклад включва общите месечни доклади за дейността
на всички граждански наблюдатели. Гражданските наблюдатели присъстват на заседания по наказателни
дела от общ и частен характер и граждански дела по общия ред, в които поне една от страните е представител на уязвима група: етнически малцинства, хора с увреждания, жертви на насилие, безработни и с
ниски доходи граждани, самотни родители в окръжните и районните съдилища в градовете Разград, Добрич, Силистра, Търговище и Шумен. Впечатленията си наблюдателите отразяват в карти за наблюдение
на наказателни дела, граждански дела и брачни дела.
Всеки месец Гражданските консултативни групи (Експертните групи) във всеки от петте града анализират и преструктурират информацията от посочените източници, като синтезират същата и я оформят в
аналитични доклади, които се изготвят по предварително одобрен формат на всеки три месеца. Тримесечните аналитични доклади от петте експертни групи се обобщават в един общ аналитичен доклад от
наблюдението на съдилищата в Североизточна България.
Аналитичният доклад включва Скала за измерване напредъка на съда
• Постигната положителна промяна – видим напредък, ограничен напредък, незначителен напредък;
• Негативна промяна;
• Без промяна;
В Системата за гражданско наблюдение на съдилищата в Добрич, Силистра, Шумен, Търговище и Разград участват 12 мотивирани доброволци. Присъствието на гражданските наблюдатели в съдебни заседания в окръжните и районните съдилища в петте града осигурява подкрепа за ефективно правораздаване,
повишаване на обществената осведоменост и доверието на гражданите в съдебната система. Активното гражданско наблюдение на прозрачността на правораздавателната система помага за идентифициране на нейните несъвършенства. Наблюдава се положителна промяна и подобряване качеството на предоставяните от съда обществени услуги.
В резултат на реализираните досега проекти, Центърът на НПО в Разград подобри и усъвършенства
методологията за гражданско наблюдение, разработи българска Система за обществено наблюдение на
съда с изпитан на практика инструментариум. В областта на гражданското наблюдение на съда Центърът
на НПО в Разград започва да развива капацитет през 2004г. Нашата организация е една от четирите в България, избрана да участва в пилотен проект на Институт „Отворено общество”. Методиката за гражданско
наблюдение на съдебни дела беше пилотирана за първи път в 4 града в България през 2005г. (София, Варна, Бургас и Разград) по проект на Институт „Отворено общество”1. Българските организации бяха обучени от американски партньори по проекта за ролята на гражданския наблюдател, какво и как да се наблюдава в съдебната зала, как да се общува с медиите.2
6. Профил на гражданските наблюдатели – колко граждански наблюдатели формират този общ
доклад, опишете тяхното образование, възраст, активност и мотивация.
Гражданските наблюдатели са обучени безпристрастно и обективно да наблюдават работата на съда,
да подготвят анализи и оценки за неговата дейност. Те редовно присъстват в съдебни заседания и са ин1
2
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Черил Томас от организацията “Адвокати от Минесота за човешки права”, Марна Андерсон от “WATCH” и съдия
Катрин Куейнтънс.
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структирани да спазват правила и поведение в съдебна зала. Редовното присъствие на наблюдатели напомня на всички работещи в съдебната система – съдии, адвокати, съдебни служители, че носят отговорност пред обществото и че обществеността иска да знае какво се случва в съдебната зала.
Разград: Гражданското наблюдение в Окръжния и Районния съд в Разград се осъществява от 3 доброволци, един мъж и две жени, на възраст от 25 години до 47 години от Разград. Първият граждански наблюдател е с висше юридическо образование, специалност “Право”. Вторият е с висше педагогическо образование, третият има I степен на висшето образование у нас– специалист.
Добрич: Гражданското наблюдение на Районен съд - Добрич се осъществява от двама граждански
наблюдатели – мъж и жена: Единият е на 53 години, от град Добрич с висше образование, степен “Бакалавър” от Славянския университет, специалност “Социални дейности”. Другият граждански наблюдател е
на 40 години, от град Добрич, със средно образование.
Силистра: Докладът е формиран от наблюдението на трима граждански наблюдатели. Единият е дипломиран специалист по маркетинг и реклама /възраст 36 г./, вторият е дипломант по специалност “право” /37г./, а третият е студент по туризъм.
Търговище: Гражданското наблюдение в Районния съд Търговище се осъществява от трима граждански наблюдатели – жени. Първият е на 35 години, със средно икономическо образование, е на 40 години, по професия начален учител и третият граждански наблюдател е с висше образование – социална педагогика, на 25 години.
Шумен: Гражданското наблюдение в Районния и Окръжния съд в Шумен се извършва от двама граждански наблюдатели – мъж и жена. Първият граждански наблюдател е завършил специалност “Право” в
Техническия университет във Варна, а вторият е студент по право – V курс във Варненски свободен университет.
B. Описание на проблема
1. История на проблема - какви са били обстоятелствата, които са породили проблемите или напреженията, установени по време на гражданското наблюдение във вашия град
“...изграждането и поддържането на архитектурна среда, която затруднява достъпа на лица с увреждания до публични места, се смята за дискриминация.” – чл. 5 от Закона за защита срещу дискриминацията.
Достъпът е основна предпоставка някаква възможност да се реализира и/или да се упражнят правата и да се задоволят потребностите. Достъпът от гледна точка на хората с увреждания – физически и сензорни (липса на зрение, нарушено зрение, липса или нарушен слух) - е логически свързана система, която трябва да се съблюдава и спазва. Правилно осигуреният достъп трябва да цели и максимално удовлетворение от
ползването на обществените блага. Достъпът за хората с увреждания е изрична предпоставка, която се основава на принципа за универсалното проектиране във всяка една област на обществото. Универсалността
се изразява в придържането и изпълнението на приети и утвърдени стандартни норми, които са съобразени
с индивидуалните потребности, вида и степента на увреждането, както и нивото на потребление. За хората с трудности в придвижването достъп означава липса на архитектурни бариери още “от входа”, например чрез обозначаване на паркоместа на прилежаща външна среда, или пък съобразяване на вътрешните пространства на работните помещения.1
„Конституцията и законите изискват независимо правосъдие, което обаче е възпрепятствано заради корупция, неефективност и липса на контрол и отчетност, се казва в годишния доклад на Държавния департамент за правата на човека. Въпреки сериозните системни слабости, които остават, наблюдатели отбелязват скромно подобрение при движението на делата. Практика са големите забавяния в разследването,
има и огромен брой изостанали дела”.2
За да бъде проектирана, ремонтирана или построена достъпна сграда за всички, трябва да се отчете
всяка отделна потребност на хората с различни увреждания: двигателни, зрителни, слухови, ментални, нисък ръст. Не трябва да се забравя, че съществуват както видими, така и невидими увреждания, които също
не трябва да бъдат пренебрегвани само защото не си личат отдалече.3
1
2
3

http://www.aeipd.org/textova/statii/dostup.htm
“България има проблеми с корупцията, полицейското насилие и натиска върху медиите” – http://mediapoll.bg/
show/?storyid=126738&srcpos=6. Оригиналният текст на доклада е достъпен на: http://www.state.gov/g/drl/rls/
hrrpt/2006/78805.htm /
„Наръчник за архитектурна достъпност на административните сгради” на Център за независим живот – София –
www.cil-bg.org
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Липсата на достатъчна грижа за хората с увреждания от страна на държавата, липсата на образование и/или ниската образователна степен, особеностите в бита, високата безработица, а от там и икономическата изостаналост на наблюдаваните групи представляват една своеобразна пречка за достъп до правосъдие. Те водят до недостатъчно и/или неправилно разбиране на обществения морал и духовните ценности, непознаване на икономическите правила и норми, неуважение към личната и обществена собственост,
чувство за неравнопоставено положение в обществото.
Основните проблеми на съдебната система остават бавното съдопроизводство, което ерозира доверието в правосъдието, нередовното призоваване, честото използване на болнични листи като основателна причина за отлагане на делото слабата обществена комуникация, неинформираността на гражданите, лошата архитектурна среда, конфликти на интереси в съдебната система и затрудненият достъп на трудноподвижни хора до сградата на съда .
Държавата трябва да осигури сгради – държавна собственост, или да деактува общински имоти, за
да може да се инвестира в тяхнаха модернизация и реконструкция. Да се включат тези големи инвестиционни разходи в годишната програма на Министерството на правосъдието. Да се направи регистър на 156 съдилища плюс 28 административни съдилища, които бяха създадени през 2007г.
„Разградските общински съветници предложиха като най-добър вариант общинската сграда, където
се помещава съдебната палата да се продаде на Министерството на правосъдието. От 6 години тя се ползва без правно основание и е време нейният статут да бъде изяснен. Това е основният извод, около който се
обедини по време на своето заседание комисията по управление на общинската собственост, приватизация
и следприватизационен контрол към местния парламент в Разград. Комисията реши да бъде обявена процедура за избор на лицензиран оценител, който да направи пазарна оценка на недвижимата собственост, а със
свое решение Общинският съвет да преотдаде безвъздмездно Съдебната палата за срок от още една година. Междувременно задачата на градоначалника на Разград е да убеди министър Петканов, че е крайно време
ведомството да купи сградата в кеш или на разсрочено плащане, като първата вноска да започне да се изплаща още от следващата година. Като резервен вариант, Бояджиев ще разговаря и за замяна с един или няколко равностойни държавни имоти”.1
2. Проблемът в контекста на прилаганите в момента политики и установени практики - как установените проблеми в общото функциониране на съда, респективно в достъпа на представители на уязвими
групи до правосъдие, влияят върху общественото доверие в съдебната система във всеки град.
Разград
Мониторингът показа, че най-честите „клиенти” на правосъдната система в периода октомври 2006юли 2007 са били представители на етническите малцинства и на безработни граждани. Неграмотността
и ниският им социален статус са предпоставки за извършваните от тях престъпления. Обикновено срещу
тях са образувани наказателни дела за кражби. При гражданските дела, най-често са наблюдавани процеси, свързани със семейните и родителски отношения. Те обикновено се водят от безработни, които са и
самотни родители, чиито съпрузи живеят в чужбина и са прекъснали връзките със семействата си. Наблюдателите констатират, че системата за призоваване на страните е неефективна. Обичайна практика е отлагането на делата, заради отсъствие на участници в процеса. Друга бариера, която спори представителите
на уязвими групи да търсят помощта на правосъдието, са високите съдебни такси и необоснованите разходи за административни услуги, които в сградата на съда се предлагат на цени по-високи от пазарните.
Добрич
Анализът от наблюдението показва, че през мониторинговия период представители на уязвими групи, участници в процеси са подсъдими от ромски произход, които са слабо образовани. При наказателните дела обаче се забелязва и ръст на подсъдимите с добро образование. Те обикновено са преследвани от закона за измами. И ако за измамниците достъпът до правосъдие е осигурен, защото те обикновено имат добра адвокатска защита и отстояват правата си докрай, то уязвимите групи се явяват в съда
само по принуда, когато самите те са обект на наказателна репресия. Общото впечатление на доброволците е, че тези хора се чувстват изолирани от обществото и нямат увереност, че законът може да им осигурява освен наказание и защита.
1
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Липсата на национална концепция за адаптирането на съдебните зали за хора с увреждания, която Висшият съдебен съвет отказва да приеме и приложи, затруднява пряко достъпа до правосъдие на този вид
уязвими граждани. И в Добрич няма специализирани подстъпи към сградата и отделните етажи за придвижване на хора с колички.
Силистра
Наблюдателите отчитат, че най-често безработните и представителите на малцинствата са били обект
на мониторинг. Сред делата, в които те са били участници, преобладават наказателни дела и граждански
дела за домашно насилие. Не са констатирани случаи за нарушени права на уязвимите групи.
Като проблем наблюдателите отчитат неприспособената архитектурна среда за хора с увреждания. Освен подстъпите за помощни средства, затруднение създават и тесните съдебни зали.
Търговище
Гражданските наблюдатели имат впечатление, че голяма част от представителите на уязвимите групи
губят съдебните дела. В част от наблюдаваните процеси съдиите не отчитат принципа на състезателност
в съдопроизводството. Липсата на социален опит сред уязвимите групи и невъзможността да платят високите за тях адвокатски хонорари им пречи да съберат и представят достатъчен доказателствен материал,
който би могъл да ги оневини. Недостигът на средства ги прави почти автоматично губещи в делото. Доброволците констатират, че е налице положителна промяна и напредък в отношението на съдебните състави към хората от уязвимите групи – страни в процеса.
Шумен
През периода октомври 2006г. – юли 2007г. най-често наблюдаваните уязвими групи в наказателните
и гражданските дела са хора от етническите малцинства. По време на процесите техните права не са нарушавани. Проблем за хората с увреждания си остава липсата на рампа за колички на главния вход на съдебната палата. Наблюдателите считат, че инсталирането на специален асансьор, пригоден за придвижване с помощни средства е безмислено, докато не се осигури гарантиран достъп до първия етаж. В момента, хората които се движат трудно нямат достъп до залите и канцелариите .
5. Впечатления при фокуса на наблюдение – една от страните по съдебни дела, представители на уязвими групи. Относно достъпа им до правосъдие, спазване на техните права, отношение на съда към тях.
Разград
През тримесечния период октомври 2006г. – януари 2007г. повече са наблюдавани съдебни дела, в които страни са представители на етническите малцинства. Това, което направи впечатление на наблюдателите през декември 2006г. е, че в три от четирите съдебни дела, страните, представители на етническите малцинства ползват служебни защитници. От тук доброволците правят положителната констатация, че
съдът спазва правилото за своевременно предоставяне на служебна защита със цел да се осигури равнопоставеност между страните в съдебния процес. При останалите наблюдавани съдебни дела не са констатирани случаи на неспазване на човешките права на страни по дела, представители на уязвими групи.
Осигурява се информация за правата им при участие в наказателни и граждански производства. Основен проблем е липсата за достатъчна информираност за процедурите по издаване на документи за граждани. Единствената нагледна информация в съда са образци на молби за други процедури. За всякакви
други документи и преписки липсват указания и информация как може да стане това. Гражданите от уязвими групи, които не могат да си наемат адвокат, са затруднени в получаването на необходимите сведения. Наблюдавани са четири дела по Закона за защита срещу домашното насилие. Гражданските наблюдатели констатират, че в тези дела жертвите на домашно насилие изпитват дискомфорт при присъствието на насилниците, които се явяват ответници. Няма реална защита и по време на съдебното заседание.
Охраната може да присъства само при изрично определени случаи. Въпросът на гражданските наблюдатели е: „Кои са определените случаи на присъствие на охрана в залата и може ли да присъстват и извън тези
„определени случаи”, когато фактическите обстоятелства го изискват?”
Друг съществен проблем са непосилните за трайно безработните граждани такси, събирани от съда
и прокуратурата. Високите размери на таксите са несъобразени със социално-икономическата среда в
региона.
Гра ж д ански наблюд ате л 4

37

Добрич
През периода на наблюдение октомври 2006г. – юли 2007г. няма констатирани случаи на нарушаване
правата на наблюдаваните уязвими групи или ограничаване достъпа им до правосъдие от страна на съдия, прокурор или адвокат.
Силистра
В едно съдебно дело по Закона за защита срещу домашното насилие се оказва, че адвокатът на ответника е нает в последния момент, поради което той няма пълномощно да го представлява. Съдията не
удовлетвори молбата на адвоката да поеме защитата с устното съгласие на клиента. При спора подсъдимият наруши реда в залата. Затова получи глоба от 100 лева и бе отстранен от заседанието. Заедно с него
излезе и адвокатът. Делото се разгледа в тяхно отсъствие. В това съдебно заседание протоколът бе написан от съдебния секретар в тетрадка.
В дело за прекратяване на брак стана ясно, че ищцата е претърпяла множество унижения и насилие.
На заседанието бяха изнесени данни за сигнализиране на органите на МВР за проявено домашно насилие. Делото приключи с постановено съдебно решение за развод по вина на ответника. През месец юни
2007г. в едно от делата подсъдимата е неграмотна ромка.
В дело, което ответникът е лице със зрителни увреждания, поради което не може да присъства в залата, съдията се разпорежда да се осигури от Агенцията за хора с увреждания лице, което да придружава ответника.
Търговище
Според впечатленията на гражданските наблюдатели през десетмесечния период не се забелязва поразлично отношение на съдии, адвокати и административен персонал към участниците в делата представители на уязвими групи - безработни, неграмотни, етнически малцинства, жертви на психическо, физическо насилие и домашно насилие. Най-често са били наблюдавани дела, в които повечето от страните
в процесите са били безработни, хора от етнически групи и жертви на насилие. В наблюдаваните дела се
спазват гарантираните им права. Не са установени прояви на дискриминация от съдии, прокурори и адвокати към представителите на уязвимите групи. Гражданските наблюдатели констатират, че съдът е осигурил равни възможности за защита на правата на представителите на уязвимите групи и на останалите
граждани.
Шумен
През десетмесечния период на наблюдение не е забелязано от наблюдателите избирателно отношение към страни, представители на уязвима група по делата. Съдът осигурява на страните равна възможност
да упражняват предоставените им от нормативните актове права. Отношението към всички участници в
съдебното дело е еднакво, не се забелязват дискриминационни отношения спрямо страни, представители на уязвими групи. Например в дело № 880/06.12.2006 г. подсъдимият от ромски произход се яви лично и със служебен защитник и охрана, тъй като в момента излежава присъда. Пострадалите също се явиха лично без процесуален представител. Затова съдът подробно им разясни техните процесуални права,
включително и правото на граждански иск. Защитата поиска да се даде ход на делото по реда на глава 27
от НПК (съкратено съдебно следствие). Съдът уважи това искане и разясни правата на подсъдимия, включително и правото му да иска отвод на съда и смисъла на чл. 371, т. 2 от НПК. Представителят на Районна
прокуратура - Шумен прочете обвинителния акт и подсъдимият призна фактите и обстоятелствата, изложени в него. Съдът обяви, че при определяне на присъдата ще има предвид признанията на подсъдимия.
Прокурорът поиска справка какви наказания, по кои присъди е изтърпял подсъдимият с цел определяне
на общо наказание, което стана причина за отлагане на делото.
5.1. Впечатления за поведението на съдиите
Разград
През месец октомври 2006г. в Районния съд в Разград граждански наблюдател установява, че по време
на съдебно дело поради отсъствие на съдия, заседанието е отложено за друга дата. Не са обяснени причините за отсъствието му. В окръжния съд в Разград много дела се насрочват в един и същ час и се гледат едно след друго. Това затруднява гражданите, които са страни по дело, да се ориентират кога точно
38

Цент ър на НПО в Разг ра д

започва техният процес. Друг граждански наблюдател установи 20 минути закъснение за начало на процеса без основателни причини. В доклада са отбелязани случаи, когато адвокати говорят по мобилните
си телефони в залата, а съдиите не реагират на това нарушение на реда. По време на съдебното заседание никъде не се посочва как се казва съдията. В едно съдебно дело съдията говори бързо и тихо, въпреки лошата акустика на съдебните зали.
По време на шесто поред заседание по наказателно дело, проточило се в Районния съд повече от две
години, съдията отказа да допусне наблюдател в залата, без да е питал страните по делото изрично дали
настояват за това. През месец април 2007г. наблюдателите констатират напредък – всички съдии в Районния съд носят по време на съдебни заседания табелки с имената си и така гражданите знаят кой магистрат разглежда делата. През юни-юли 2007г. на наблюдателите им прави впечатление, че съдиите все повече отлагат делата за септември след края на съдебната им ваканция. Не са наблюдавани прояви на дискриминация от съдии към участници в съдебния процес.
Добрич
През месец октомври 2006г. гражданските наблюдатели констатират, че съдиите са млади и амбициозни, работят професионално и стриктно спазват установените процедури. Полагат усилия за изясняване
на обективната истина и за постановяване на правилно решение, изслушват свидетелите, страните и техните процесуални представители, назначават необходимите експертизи. Успяват да респектират страните в процеса и поддържат установения ред, не показват пристрастие или неуважение към някоя от страните. На един от наблюдателите е направило изключително положително впечатление поведението на съдия по дело за даване съгласие за продажбата на недвижим имот, собственост на дете. Съдията подробно обяснява на родителите и детето техните права и задължението на родителите да изпълняват поетия
ангажимент за ползване на получените средства в полза на детето. Прави добро впечатление, че съдебните служители имат табели с имената и длъжността.
Силистра
Наблюдателите констатират, че съдиите изпълняват професионално своите задължения и са безпристрастни към страните. Изслушват внимателно всички страни по делото. Съдия успява да овладява агресията на ответник в съдебната зала. В едно съдебно заседание съдията спира разпит на ответник, на който му стана лошо и не се чувства добре. Ответникът е с психично заболяване и съдът назначи психиатрична експертиза. При наказателните дела впечатленията са, че съдиите са безпристрастни към страните. Те
се ръководят от фактите и доказателствата, събрани в хода на процеса. Макар че са облечени в тоги, не
винаги носят табелки с имената си.
Магистратите не допускат адвокатите и участниците в съдебния процес да повишават тон в съдебната
зала. В две от наблюдаваните дела в Районния съд съдията е бил настоятелен към ищците да се помирят.
Те са били жертва на домашно насилие и категорично заявили, че желаят прекратяване на брака. Съгласно закона, той е длъжен да предостави възможност за помирение в указания срок, но волята на гражданите не трябва да бъде подлагана на натиск.
В едно наказателно дело съдия прави предложение на страните за изменение вида на предложеното наказание, като той счита, че наказанието следва да е по вид лишаване от свобода. Защитата не бе
склонна да обсъжда промяна и прави искане за разглеждане на делото по реда на чл. 370 и следващи от
НПК. Според съда предвиденото наказание в споразумението няма да постигне целите си – да подейства поправително, превъзпитателно и превантивно (подсъдимият е извършил престъплението в изпитателен срок по предишно наказание). Заседанието приключи с определение – съдът не одобрява така внесеното споразумение, тъй като противоречи на закона и морала. Съдията си направи отвод, въпреки че
прокурорът не поиска изрично това. На следващо поред второ заседание, вече с нов съдебен състав, съдията одобри предложението за споразумение между страните, като измени вида и размера на наказанието в пробация.
Наблюдател бе свидетел на демонстрация на човечност от съдия в Райония съд, който в съдебно заседание си позволи изявление извън протокола с думите: “Годините ви минават, а още не сте си взели поука...”
Търговище
През периода на наблюдение, доброволците установиха, че съдиите в Районния съд са безпристрастни, изслушват внимателно и търпеливо тезите на двете страни. Използват учтива форма на обръщение към
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участниците в процеса. Облечени са в черни тоги и носят табели с имената си. В няколко наблюдавани
дела съдиите предлагат помирение или споразумение между страните, в съответствие с процедурите в
ГПК и НПК. Не са установени прояви на дискриминация или грубо отношение от тяхна страна към участниците в процеса. В едно наблюдавано дело съдия е разпоредил принудително довеждане на укрил се
подсъдим, който е психично болен. В резултат на това, заседанието започва с час и половина по-късно, но
е избегнато повторно отлагане на делото.
Шумен
Наблюдателите отбелязват професионално и коректно поведение от страна на съдиите към участниците в делата. Особеностите в съдебния процес се обясняват по достъпен начин на представителите на
уязвими групи, дошли в залата без адвокат. Не са забелязани прояви на дискриминация. Осигуряват на
страните равна възможност да упражняват предоставените им от закона права. В случаите, когато някои
от подсъдимите или пострадалите лица не желаят защитник и когато присъствието на такъв не е задължително, съдията следи стриктно за спазване правата на участниците в процеса.
5.2. Впечатления за поведението на съдебните заседатели
Добра практика
“...Общински съвет - Перник на заседание, състояло се на 26.01.2006 год. обсъди Писмо (вх.№
15/11.01.2006 г.) от Председателя на РС - Перник и Становище на ПК ”МСОРСЧП” относно: Обявяване
на процедура за избиране на съдебни заседатели и избиране на комисия, която да изготви предложение
за избор на съдебни заседатели за Пернишки районен съдебна
На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.4 ал.1 от Наредба № 27/13.12.1994 г. за съдебните заседатели, издадена от Министъра на правосъдието, с 33 (тридесет и три) гласа ЗА прие Решение №
422, в която:
1. Обявява процедура за набиране на съдебни заседатели за попълване състава на Пернишки районен съд.
2. Необходимите документи (молба, с която лицето желае да бъде избрано за съдебен заседател,
свидетелство за съдимост и автобиографична справка) се приемат в Деловодството на Общински съвет – Перник до 03.02.2006 г.
3. Общият брой на съдебните заседатели, които ще бъдат предложени за ПРС – 34 души.
4. Избира комисия, която да изготви предложения за избор на съдебни заседатели на ПРС.
5. Право да предлагат кандидатури за съдебни заседатели за Пернишки районен съд пред комисията, избрана по точка 4 имат само общински съветници...”.1
По време на мониторинга Центърът на неправителствените организации изпрати писмено запитване
до Окръжния и Районния съд в Разград с въпроси, затова как се организира участието на съдебните заседатели в процесите, какви са механизмите за контрол върху работата им и системата за подбор на съдийските помощници.
От ръководството на магистратурата обясниха, че работата с институцията на съдебните заседатели е
възложена на съдебните секретари, протоколисти. Той подбира участниците в процеса от списъка на заседателите, като следи те да участват равномерно в дела през годината. Включването на заседател в състав по определено дело продължава от началото до края на процеса, независимо от броя на заседанията. Ако той не е в състояние винаги да присъства, секретарят търси заместник. Има дела, в които помощниците на съдията задължително трябва да имат педагогическа квалификация, наложена от естеството
на съдебния спор в съответния процес. Тогава секретарят подбира заседателите измежду по-тесен кръг
лица, съобразно професионалната им подготовка. Администрацията следи натовореността на заседателите да е сравнително еднаква.
Въпреки твърденията на съда за добра работа на съдебните заседатели, почти всички граждански
наблюдатели констатират неактивно поведение през целия период на наблюдение.
Продължава да е осезаемо впечатлението, че съдебните заседатели не са в полза на съдебния процес.
Не задават въпроси при разпит на участник в съдебен процес, не дават мнения и становища. Остава не1
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ясна за обществеността процедурата по предлагане и избор на съдебните заседатели. Честа практика е
едни и същи съдебни заседатели да участват в съдебните състави, които разглеждат дела в Районен съд –
Разград. През последната половина от периода един граждански наблюдател е посочил, че в някои заседания съдебните заседатели са нервни и напрегнато следят развитието на процеса. Друг наблюдател отбелязва, че за пръв път вижда съдебен заседател да задава въпрос към подсъдим. Не е широко известно,
че съдебните заседатели имат равен глас с този на съдията. Доброволците не са срещали случаи в съдебно дело, когато съдебен заседател да е против. Има неравенство между половете, като преобладават жените-съдебни заседатели. Единственият видим положителен факт в работата на съдебните заседатели е,
че не закъсняват за съдебно заседание.
Гражданските наблюдатели основателно задават въпроси:
- Как се определят съдебните заседатели?
- Кой ги избира и назначава?
В Районен съд - Разград са избрани 41 съдебни заседатели, от които 30 са пенсионери (73%). Четиринадесет са мъже (34%) и двадесет и седем жени (66%). Най-възрастният заседател е на 73 години.
Двама съдебни заседатели осъществяват несменяемо тази обществена дейност съответно от 1975г.
и 1979г. Шест съдебни заседатели карат трети мандат (14%), 10 съдебни заседатели са избрани за втори път (24%) и 23 съдебни заседатели влизат в съда за първи път (62%) в последните четири години.
Сред съдебните заседатели в Районен съд – Разград има и работещи служители в Регионален инспекторат по образование, в Регионална дирекция “Социално подпомагане”, Агенцията за младежта и спорта, Община Разград, двама действащи учители.
Установено е, че председателят на Общинския съвет в Разград Добринка Монева1 и председателят на
Постоянна комисия Мирослава Кацарова2 са и съдебни заседатели в Окръжен съд – Разград. Няма данни да са участвали до момента в поне едно съдебно заседание. Гражданските наблюдатели споделят, че
законът не забранява в момента подобно „съвместяване”, но е неморално да гласуваш сам за себе си и
да не изпълняваш поетите пред обществото задължения.
Наблюдателите смятат, че в момента няма балансирана натовареност на съдебните заседатели и
липсва яснота за механизма, по който те се определят. Някои съдебни заседатели съобщиха, че не са
били поканени да участват в съдебни заседания за последните три години.
Препоръчваме настойчиво да се използва система за случаен подбор на съдебните заседатели и
балансирано представителство.
Положителна стъпка е публикуването на списъка с имената на съдебните заседатели в интернет-страницата на Районен съд и Окръжен съд – Разград. Остава да се реши проблемът с мандатността и критериите при подбора на кандидатите за съдебните заседатели. Трябва да се ограничи до минимум ролята
на партиите, които досега са предлагали кандидати за съдебни заседатели. През месец юли 2007г. в едно
наказателно дело (228/2007) заседателите бяха разочаровани от хода на производството, като съдът определи, че прекратява съдебния процес и го връща за доразглеждане на прокуратурата. Те споделиха, че
ще има пак да ги „размотават”. В пункта на наблюдение дейността на съдебните заседатели, наблюдателите откриха и конфликти на интереси.
Съдебен заседател Дочка Братованова е майка на съдия Доротея Иванова, магистрат в Районен
съд – Разград. Наблюдателите посочват, че при формирането на съдебните състави се създават условия за конфликти на интереси, дори при прилагането на „случайния подбор на разпределение на
делата” между заседателите. Новата правна уредба не трябва да допуска конфликти на интереси между съдии, съдебни заседатели и служители на база родствени отношения, съжителство, бизнесотношения и други зависимости.
Добрич
През месеците октомври и ноември 2006г. впечатленията на наблюдателите са съвсем ограничени поради факта, че само в едно от наблюдаваните съдебни дела е имало съдебни заседатели. През месец декември 2006г. общото впечатление на гражданските наблюдатели от съдебните заседатели по наблюдаваните от тях дела са добри. По едно от наблюдаваните наказателни дела един от съдебните заседатели
е проявил активност, задавайки въпроси на подсъдимите, с оглед изясняване на фактическата обстанов1
2

Добринка Монева е общински съветник от 1991г. и председател на Общински съвет – четвърти мандат.
Мирослава Кацарова е общински съветник и председател на комисията по образование – трети мандат.
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ка по делото и разкриване на обективната истина. През периода февруари – април 2007г. е наблюдавано
едно дело, на което не е даден ход на заседанието поради отсъствие на съдебен заседател. В друго наблюдавано дело отново съдебен заседател не се яви в заседание, поради което делото е отложено за друга дата. Представен е амбулаторен лист от Спешна помощ.
Силистра
В повечето от делата през наблюдавания период не са присъствали съдебни заседатели. Съдебни заседатели са присъствали в 3 от делата в Окръжен съд - Силистра, но те са били отложени, поради което
наблюдателите нямат преки впечатления. Много рядко те взимат участие в процеса. Обикновено седят и
слушат. Към момента само на едно от наблюдаваните дела съдебен заседател е задал директно въпрос в
нарушение на процедурата. Впечатленията на гражданските наблюдатели през целия наблюдаван период са, че съдебните заседатели не проявяват активност по време на процеса.
Търговище
Според гражданските наблюдатели съдебните заседатели не са активни по време на наблюдаваните
съдебните заседания. Липсва информация за имената и броя на съдебните заседатели в Районен съд и
Окръжен съд – Търговище и кои са те. Прави впечатление, че съдебните заседатели в Районен съд обикновено влизат в залата и заемат местата си преди съдията. Това създава впечатление, че те не са част от
съдебния състав. Заплащането е много ниско и това демотивира съдебните заседатели за възложената им
работа. Гражданските наблюдатели смятат, че би било добре и съдебните заседатели в Районен съд да
имат тоги, подобни на съдийските.
Шумен
Наблюдението през месеците ноември и декември 2006г. констатира, че съдебните заседатели създават впечатление, че не са полезни за съдебния процес и в съда не се чува тяхното мнение. В магистратурата няма изнесен списък с имената на съдебните заседатели, обществеността не знае дори колко са те
на брой. Дали заседателите участват активно или не при определянето на присъдата за наблюдателите остава тайна, защото това се прави при закрити врати.
5.3. Впечатления за поведението на прокурорите
Разград
За целия период на наблюдение доброволците отбелязват, че голяма част от прокурорите показват добро познаване на материалите по делото, правят необходимите искания и отправят съответните възражения. Отношението на прокурорите към хора от уязвими групи е професионално и коректно. Не са наблюдавани груби или дискриминативни прояви. През месец ноември 2006г. в едно съдебно дело е забелязано, че прокурорът влязъл със закъснение и не е бил със закопчана тога. По време на процеса не е следил
изказванията на страните, не е бил запознат в достатъчна степен с материалите и доказателствата по делото. Цитирал е текстовете от наказателния кодекс, които не са съответствали на обвинението и се е наложило явилите се по делото адвокати да отстранят грешката му.
За първите два месеца от наблюдението стана ясно, че районният прокурор в Кубрат е бавил над 3000
дела, установи проверка на Главна прокуратура. Скандалният случай се отразява безспорно негативно върху публичния образ на прокуратурата в област Разград. Гражданските наблюдатели препоръчват прокурорите като “адвокати” на държавата и главни обвинители, да си вършат добросъвестно работата.
Добрич
През периода на наблюдение гражданските наблюдатели забелязват в съдебните процеси с наказателен характер, че прокурорите повече се стремят да постигнат сключване на споразумения с подсъдимите, вместо подсъдимият да получи полагащото му се от закона наказание. Тази практика противоречи на
заявените им в обвинителните актове намерения, където по правило те искат максималните присъди.
Силистра
През периода октомври 2006г. – юли 2007г. впечатлението на наблюдателите, е че прокурорите са запознати с материалите по делото и излагат аргументирано тезата на обвинението. Неприятно впечатление
42

Цент ър на НПО в Разг ра д

прави закъснението на някои от тях за началния час на съдебните заседания. Констатирано е тихо и бързо говорене на някои от прокурорите при прочитане на обвинителния акт, което възпрепятства изготвянето на точен протокол. В едно съдебно заседание прави впечатление, че в обвинителния си акт прокурорът изтъква превеса на смекчаващите вината обстоятелства от отегчаващите.
Търговище
Според гражданските наблюдатели прокурорите аргументирано защитават обвинителните тези. Показват задълбочено познаване на материалите по делото. Не са наблюдавани закъснения на прокурори за
съдебни заседания. Поддържат обосновани и подкрепени с доказателства обвинителни актове.
Шумен
При участието на прокурор в процеса и за двете съдилища се наблюдава строго професионално поведение. Спазват процесуалните норми за хода на делото, задават необходимите въпроси на подсъдимия
и свидетелите за изясняване на обстоятелствата. Не са били накърнявани правата на страните и по-специално на подсъдимия. Установено е, че прокурорите могат да не се явяват в съдебно дело, като например в едно наказателно дело за престъпление от общ характер наказателното производство е прекратено и е внесено предложение за налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК /в този
случай участието на прокурора не е задължително/. В други съдебни дела прокурорът предлага на защитата да се сключи споразумение. Наблюдавани са случаи, когато прокурорът разяснява предимствата на
чл. 370 и следващите от НПК на подсъдим, който се е явил без защитник в съдебно заседание и не е запознат със съкратеното съдебно следствие.
5.4. Впечатления за работата на съдебните канцеларии
Разград
При наблюдението през първата половина от периода, доброволците установяват проблеми в архитектурната среда на съдебните канцеларии. В гражданското деловодство на Районен съд – Разград стаята е
изключително тясна. Недостатъчното пространство създава затруднение както за обслужването на гражданите, така и за работата на съдебните служители. Дискомфортът се усилва и от факта, че вратата се отваря навътре. Добре е да се направи поне този малък ремонт – вратата да се отваря навън. За хора от уязвимите групи деловодството по гражданските дела не е лесно достъпно пространство.
Въпреки че Правилникът за работа на съдебната администрация съдържа изискване за непрекъснато работно време (чл.194 ал.2)1, през месец декември 2006г. в Районен съд - Разград е въведен ограничен
график за работа с граждани в съдебните деловодства. В продължение на един месец гражданите можеха да правят справки по дела само във времето между 11-12 часа и 16-17 часа. Според наблюдателите въведеното ограничение на нормативно гарантирани права е неоснователно и затруднява гражданите.
През месец януари 2007г. гражданските наблюдатели отбелязват известен напредък в архитектурната
среда на съдебните канцеларии. Изпълнена е препоръката на гражданското деловодство в Районен съд да
се премести в по-широка и просторна стая. За адвокати и граждани няма удобно пространство за справки и запознаване с делата. Стаята на съдебните секретари е просторна и удобна за повече хора. Препоръката е гражданската канцелария и стаята на съдебните секретари да си разменят местата. Наказателната
канцелария разполага с удобна стая, в която има място за запознаване с материалите по делата.
Всички съдебни служители носят табелки с имената си и длъжността, която изпълняват в съдебната администрация в Районен съд, което е положително за публичния образ на съда. Служителите не са анонимни и гражданите знаят към кого да се обръщат за компетентна информация. В Окръжен съд – Разград съдебните служители не носят табели с имената си.
Добрич
През периода на наблюдение октомври 2006г. – юли 2007г. общите впечатления на гражданските наблюдатели за обстановката в канцелариите не са много добри. Стаите за адвокати са със скромно оборудване с обикновена маса и няколко стола. Не е удобно, ако в стаята влязат повече хора. Справките по
делата все още се правят от години от специални книги, което много затруднява гражданите при търсе1
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нето на информация. Книгите “Дневник” се водят “на ръка” и в много случаи, написаното там е нечетливо и неясно. Писани „на ръка” документи създават риска да се допуснат грешки за състава, датата и номера на делото.
Положително наблюдение е, че всички съдебни служители носят табелки с имената и длъжността си. Съдебните канцеларии са удобни за работа на служителите, но не са достатъчно просторни за граждани.
Силистра
През периода на наблюдение съдебните служители са коректни и отзивчиви, компетентно предоставят информация за справките по делата. Доброволците установяват, че съдебните канцеларии в Окръжен съд - Силистра са широки и удобни за посещения от хора с увреждания. Отделена е стая за адвокати, която също е широка.
Наблюдатели отбелязаха пропуск на съдебен секретар-протоколист в Районен съд, забравил да донесе веществените доказателства по дело в едно съдебно заседание. По тази причина, когато процесът достигна до фазата за предявяване на доказателствата, се наложи съдията да обяви почивка, за да се доставят необходимите веществени доказателства.
Търговище
През периода на наблюдение общото впечатление на гражданските наблюдатели за работата на съдебните канцеларии е много добро. Според тях там работят позитивно настроени служители, усърдни и
отзивчиви. Те оказват пълно съдействие на гражданските наблюдатели. Няма промяна при установените
констатации през наблюдаваният период.
Шумен
Деловодството на Окръжен съд е организирано добре. Служителите са изключително внимателни и
добронамерени към гражданите. Административното, наказателното и гражданското деловодство се намират в едно помещение, като е обособено място за лицата, желаещи да се запознаят с делата. Гражданските наблюдатели срещат затруднения единствено от непълния график на съдебните дела. Записани са
единствено съставите, номерата и датите на делата - не са попълнени часът на конкретните дела и правното основание за образуване. В деловодството на Районен съд – Шумен са забелязани случаи, когато за
да получат страните справка по делото е необходимо разрешение от председателя на съответния съдебен състав. В Окръжен съд – Шумен служителите в наказателното и гражданското деловодство са много
любезни към гражданите, докато в Районен съд – Шумен не се наблюдава подобно добро поведение.
5.5. Впечатления за поведението на адвокатите
Разград
В момента адвокатите в Разград са около 100. През месец октомври и ноември 2006г. гражданските
наблюдатели отбелязват, че няма напредък в поведението на адвокатите в съдебна зала. Наблюдателите
констатират отделни случаи на неподходящо облечени адвокати в съдебна зала. В конкретен случай адвокат се явява в съдебно дело със спортно облекло (блуза, яке с надписи, три четвърти дънкови панталони и
чизми). Граждански наблюдател отбелязва, че адвокат закъснява за съдебно дело с 10 минути и не е посочил уважителни причини за причиненото неудобство. В друг доклад на граждански наблюдател е описан
случай в съдебно дело, когато адвокат проявява некоректно поведение, нарушава забраната за включен
мобилен телефон. Подканя неколкократно съда да приключи делото по-бързо, защото имал друго насрочено дело по същото време в Окръжен съд. Накрая закъснява за обявяване решението по делото.
При наблюдението през месец декември 2006г. се констатира, че адвокатите предоставят добра професионална правна защита за страни, представители на уязвими групи. Поради специфичните проблеми
на лицата от етническите малцинства, лица с увреждания, безработни граждани и самотни родители, има
наблюдения адвокатите и служебните им защитници коректно и с всички законови средства да ги представляват и защитават правата им. Един граждански наблюдател отбеляза, че в съдебно дело адвокат е
възпрепяствал присъствието му в съдебната зала. Съдията е оказал съдействие гражданският наблюдател
да остане в залата. Силно впечатление направи на граждански наблюдател по време на разпит на свидетели в съдебно заседание през месец януари 2007г., че адвокат разговаря с негов колега, който не е страна по делото. Диалогът между двамата адвокати не позволява да се чуват изявленията им.
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При всички наблюдавани дела през месец февруари 2007г. страните имаха договорен защитник. За периода февруари – април 2007г. наблюдателите констатират, че все още няма стаи за адвокати. В наказателната канцелария на Районен съд има само две места за разглеждане на делата, а в гражданската канцелария изобщо няма място за сядане. В Окръжен съд в наказателната канцелария има 4 места за сядане, а в гражданската има голяма маса, но често няма достатъчно столове.
През месец май 2007г. в няколко наказателни дела адвокати не са се явили в съдебно заседание поради служебни ангажименти. Съдът може да изпълни препоръката да синхронизира графиците с насрочените дела. Адвокатите трябва добре да организират изпълнението на своите пълномощия и поемането на
нови дела. През месец юни 2007г. в две наказателни дела служебни защитници не се явиха в съдебните
зали, което стана причина за отлагане на заседанията.
Наблюдатели имат впечатления за предубеденост на адвокатите към гражданския контрол. В едно
брачно дело адвокат отправи искане заседанието да се проведе при закрити врати. Съдията съобрази искането и отстрани наблюдателя от залата. Наблюдателите недоумяват, на какви основания могат защитниците да искат заседанията да се провеждат при закрити врати, при положение, че казусите не представляват морални или нравствени обстоятелства. Очакванията към представителите на Адвокатската колегия в Разград са да приемат системата за гражданско наблюдение като фактор за отчетността и прозрачността на правосъдието в региона, както това вече направиха съдиите и прокурорите от Североизточна
България. Наблюдателите напомнят, че все още адвокатските колегии в Разград и останалите градове не
са изразили официално мнение за Системата за гражданско наблюдение и публикувания доклад за напредъка на съда в Североизточна България. Полезно е да се съпоставят гледните точки на съда, прокуратурата и адвокатската колегия за ролята и ползата от гражданския контрол над Темида. Очакваме институтът на защитниците да се присъедини към общите усилия за повишаване прозрачността и ефективността на съдебната система.
Добрич
В Адвокатска колегия - Добрич са вписани 161 адвокати. В региона работят и много адвокати, вписани
в други адвокатски колегии от други градове, но за техния брой няма официална информация
При наблюдение през месеците октомври и ноември 2006г. общото впечатление на гражданските наблюдатели за поведението на адвокатите в залата е, че те са професионалисти и правят необходимото за
да защитят интересите на клиентите си. Някои от адвокатите искат необосновано отлагане на делата, поради ангажименти в Окръжен съд или в по-горна инстанция, което води до забавяне или ненужно протакане на съдебния процес. Понякога адвокати не спазват забраната за включени мобилни апарати в залата, което смущава процеса. През месец януари 2007г. има положителна промяна – няма констатирани
нарушения на установения ред от адвокатите, спазват предупреждението на съда за изключване на мобилните си апарати.
Силистра
Според интернет-страницата www.lex.bg вписаните адвокати в Силистра са 261. Наблюдението показва, че в повечето случаи те демонстрират професионално поведение в съдебната зала. Има отбелязани
нарушения на защитниците, които говорят по телефона през време на процеса, други демонстрират отегчение, трети си позволяват агресивен тон спрямо съдията. В мониторинговите отчети е описан случай,
когато защитник е глобен за неспазване на реда и е изгонен от съдията.
Наблюдателите отбелязват съществена разлика в подготовката и отношението на адвокатите към процеса в зависимост дали те са договорни или служебни защитници. В случаите, когато адвокатът е свободно нает, той е добре подготвен, активен и целеустремен в защитата на клиента си. Когато обаче е представител на институцията “Служебен защитник”, същият юрист демонстрира незаинтересованост и
апатия. Това е особено неблагоприятно за гражданите, представители на уязвими групи, които в болшинството си не са в състояние да платят хонорар и разчитат да бъдат защитавани безплатно. В такъв случай
има риск правната помощ, която държавата им осигурява, да е формална и неефективна.
Наблюдателите препоръчват да се изработи механизъм, при който адвокатските съвети, с участието на държавата, да контролират как техните членове изпълняват задълженията си, когато са назначени за служебни защитници.
1
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Търговище
В адвокатска колегия в Търговище са вписани 86 адвокати. През десетмесечния период на наблюдение всички граждански наблюдатели оценяват положително работата на адвокатите. Според тях те активно се стремят да защитават интересите на клиентите си, имат професионално поведение в съдебната
зала. Затруднени са от липсата на стая за адвокатите в Районния съд. Един от наблюдателите е отбелязал,
че по време на проследени от него дела, често са влизали и излизали адвокати, чакащи реда си за следващи дела и това е нарушавало атмосферата в съдебната зала.
Шумен
Вписаните адвокати в Шуменската адвокатска колегия са 158. В съдебната зала те защитават своите
клиенти професионално, без да влизат в конфликт с някой от участниците в процеса. Следят за спазване
правата на своите подзащитни.
При повечето от наблюдаваните дела, в които една от страните е представител на уязвимите групи, за
процесуални представители са били назначавани служебни защитници. Причина е лошото финансовото
състояние на подсъдимите, които обикновено са от малцинствените групи, трайно безработни и социално
слаби. Адвокатите, служебни защитници често се възползват от процедурите по глава 27 от новия Наказателно-процесуален кодекс за съкратеното съдебно следствие в производството пред първа инстанция. В
повечето случаи те настояват да представят писмена защита и съдиите уважават желанието им. От това
обаче страда публичността на съдебните процеси, но е честа практика в съда в Шумен.
5.6. Общо впечатление за атмосферата в съдебна зала - оценка за работата на съда през наблюдавания период (по шестобалната система) спрямо всички констатации и изводи през периода. Обосновка на поставената оценка.
Разград
Десеттте месеца период на наблюдение върху работата на Районния съд в Разград показват, че подобряването на констатираните слабости не се прави достатъчно. По тази причина доброволците поставят
на съда обща оценка добър.
Честа практика е започването на съдебните процеси със закъснение. Съдебните зали са тесни, акустиката е лоша, липсва звукоизолация. Шумът от улицата нахлува в залата и репликите на съдията и на останалите участници в процеса се чуват лошо. Високоговорителят пред съдебна зала №1 е с много слаба
мощност и не се чува достатъчно ясно пред залата. Свидетелите трябва да стоят точно пред вратата, за да
чуят имената си, но това пречи на съдебните служители и други граждани, които преминават по коридора. Във преддверието на съдебната сграда не е добре осветлено, на много места няма крушки. Гражданите не могат да използват санитарен възел в сградата на съда. В някои от съдебните зали има балатум на
пода, а това е против нормите за безопасна и здравословна среда, за които настоява РИОКОЗ. В зала №1
на Районния съд подът е неравен на някои места, скърца и това създава дискомфорт по време на съдебно заседание. В залите няма климатици.
Констатиран е и напредък в някои от пунктовете на наблюдението. Съдиите възприеха практиката да
носят указателни табели с имената си. Публикуваният график на делата в интернет-страницата на съда е
добър, предоставя информация за вида и номера на делото, предмета му и съответната дата и час на провеждане на заседанието.
Общата оценка за Окръжния съд в Разград е много добър. Наблюдателите считат, че информираността
на гражданите за дейността на магистратурата е недостатъчна. Няма указателни табели. При наблюдение
на едно съдебно дело през месец ноември 2006г. се установи, че съдебна зала № 4 е твърде тясна за голям брой участници. В съдебната зала трябваше да се поберат четирима обвиняеми с трима души охрана,
всичките с отделни защитници, пострадал с роднина и адвокат, група свидетели, вещи лица и прокурор.
Добрич
Много добра е оценката на наблюдаващия екип за Районен съд - Добрич. Като база за положителните
констатации служат докладите на доброволците, които твърдят, че атмосферата в съдебните зали е продуктивна. Съдиите не допускат или предотвратяват възникването на напрежение или конфликт в залата,
акустиката е добра. Залите са приятно осветени и отоплени.
Няма промяна в облеклото на адвокатите, но наблюдателите установиха, че все още за тях няма задъл46
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жения да се явяват в съдебна зала с тоги. В момента в сградата се ремонтират още помещения за съдебни зали. В Районен съд – Добрич има стая за разпит, която има отделен вход за арестанти. Очаква се да
бъде оборудвана с техника за аудиозапис. Всички съдебни служители носят табели с имената и длъжността, която заемат. В съдебната палата гражданите имат достъп до санитарен възел, който обаче не е пригоден за хора с увреждания. Липсата на рампа затруднява достъпа до съдебната палата.
Създадена е обща интернет-страница на Окръжен и Районен съд - Добрич. В раздела за Районен съд
има общо представяне на съда като институция, службите, адреси и телефони за контакти. В момента страницата се актуализира и от следващият месец на нея ще има по подробни данни за Районния съд, както
и график на заседанията. Практиката в Районен съд - Добрич към момента е да се поставя график на специални табла във фоайетата на съда с информация за номер, час, вид на делото и съдия-докладчик.
Силистра
За периода октомври 2006г. – юли 2007г. общата оценка на гражданските наблюдатели за Окръжен
съд Силистра е много добър. Наблюдателите считат, че се спазват правата на наблюдаваните групи по време на съдебния процес. Според наблюдателите атмосферата в съдебната зала е спокойна. Участниците
в съдебния процес имат професионално поведение. Има впечатления, че съдиите проявяват тактичност
при разпита на свидетелите, в които е установено насилие в семейството. Съдиите изслушват внимателно страните в процеса и проявяват търпение в съдебни дела с участие на лице с увреждане. При неспазване на реда в залата или на процесуалните норми, съдът налага глоби на участниците в процеса. Непосредствено преди началото на заседанието съдебната охраната приканва всички участници в процеса да
изключат мобилните си телефони.
Няма добра акустика в залата. Самите дела не са озвучени, поради което не се чува добре в залата.
Съдията използва микрофон само за повикване на свидетели. Констатирано е предизвикване на шум в съдебната зала от употреба на стара техника от съдебния секретар и система за отопление на залата. Гражданите могат да ползват санитарен възел в сградата на съда. Съдебните зали са ремонтирани и комфортни в Окръжен съд – Силистра. Интернет-страницата на съда съдържа информация за отделите и канцелариите в Районен съд и Окръжен съд – Силистра, но липсва информация за основните функции на съда и
актуална информация за движението на делата.
Графикът на делата не е ясен за гражданите. Той е поставен на малко табло в коридора на един от етажите на съда, което по никакъв начин не привлича вниманието. В повечето случаи гражданите се обръщат за информация към охраната на съда за подробности около графика на делата и местоположението на съдебните зали.
Търговище
Гражданските наблюдатели поставят оценка много добър за периода на наблюдение. Критериите, по
които е създадена оценката, са въз основа поведението на съдиите, служителите, атмосферата по време
на съдебните дела. Според наблюдателите процесите протичат спокойно и без напрежение. В съдебните зали акустиката е добра, шумът от външната среда не нарушава развитието на съдебния процес в делото. Не са установени нарушения на графика на съдебните дела. Ниската хигиена в санитарните възли,
липсата на осветление, липсата на информационни табла за часа и мястото за провеждане на съдебните
дела са причина за намаляването на оценката с една единица. Недоброто оборудване на местата за разглеждане на делата и водене на записки в пространството пред служба “Деловодство” и във фоайето към
съдебните зали на първия етаж понижава оценката.
Шумен
Гражданските наблюдатели поставят оценка добър на Окръжния съд в града. Направен е отделен асансьор за задържаните “под стража”. Ремонтирана е съдебната сграда. Спазва се редът в съдебната зала и
съдиите следят за спокойната атмосфера. Някои съдии използват микрофона само за повикване на свидетели и по време на цялото съдебно дело не се озвучават изявленията на участниците в процеса.
Интернет-страници имат Районният и Окръжният съд. В страницата на Районния съд (http://shumen.
court-bg.org/) цялата необходима информация е описана подробно (представяне, структура, съдии, служби,
отдели, съдебни зали, общини, новини, календар с насрочени дела, обявления, оплаквания, анкети). Графикът в сайта също е подробен – описани са вид, номер и година на делото; предмет; обвинител, ищец,
жалбоподател; обвиняем, ответник или ответник на жалбата; насрочване на делото.
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Страницата на Окръжния съд (http://court.ro-ni.net/ index_os.html) е добре структурирана и изчерпателна, но все още някои рубрики са в процес на разработка. Графикът с насрочените дела не се актуализира редовно. Две от залите на №1А и №2А са малки. Гражданите не могат да ползват санитарен възел в
сградата на съдебната палата. Вратите там са постоянно заключени, а надпис обяснява, че санитарните
части са само за служебно ползване.
6. Относно достъпа на представители на уязвими групи до съдебни дела.
Разград
Два основни проблема очертават наблюдателите, анализирайки възможността на уязвимите групи за
достъп до съдебни дела. Единият е свързан с високите административни такси, които възпрепятстват много от хората, принадлежащи към тази фокус група. По правило уязвимите граждани са болни или безработни или и двете, което в повечето случаи означава, че са и социално слаби. Дори да са добре информирани за възможностите, които законът им осигурява като права и защита, те не са в състояние да си позволят скъпите услуги, които българското правосъдие им предлага. Влизат в съда, само когато са подсъдими и рядко със собствен нает адвокат. Другият проблем е и достъпът на хората с двигателни увреждания
до сградата на съда, защото тя не е адаптирана за придвижване с помощни средства.
Добрич
Не са констатирани пречки от субективен характер (некоректно поведение на съдии, прокурори, адвокати или съдебна администрация), възпрепятстващи достъпа на представители на уязвима група до съдебните дела. Все още няма назначен служител за връзки с обществеността, който да информира обществото за дейността на съда. Единственото събитие за информиране е анкетата за публичния образ на съда
и обществен форум, организирани от Центъра на НПО в рамките на проекта. Но тези дейности не водят
до пълна прозрачност и информираност на обществото.
Липсата на рампа е основната пречка за свободния достъп до правосъдие на хората с увреждания. Доставена е компютърна техника за извършване на справки в специално създадено информационно бюро.
В момента техниката се тества, след което ще се предостави за ползване от граждани и адвокати.
Силистра
Съдебните зали в Окръжен съд и Районен съд - Силистра не са пригодени за хора с увреждания. В едно
съдебно заседание съдът назначи преводач, поради съмнения, че свидетел от ромски произход не разбира
български език. Впоследствие стана ясно, че той разбира и говори много добре официалния език и съдът
освободи преводача. В този случай впечатляваща бе готовността на съда да отстрани всякакви пречки по
време на съдебния процес, както и да осигури равен достъп до правосъдие за всички участници. Това се
отразява положително за публичния образ на съда и достъпа на уязвимите групи до правосъдие.
Търговище
Физическият достъп до административните помещения на Районния съд в Търговище за хората с увреждания е улеснен от направената рампа с парапет, която се изполва и от майки с детски колички. Санитарните възли също са пригодени за използване от хора с различна степен на физически увреждания.
От наблюдаваните дела до момента няма данни за негативно отношение към представителите на уязвими групи.
Гражданските наблюдатели отчитат, че съдът все още се възприема от гражданите като репресивна, а
не подпомагаща институция. Основна причина за това е липсата на информираност у гражданите, още
повече на представителите на уязвимите групи за работата на съда. Липсват целенасочени мерки и мероприятия, които да я направят позната и разбираема като институционална система /например - провеждане дни на отворени врати/.
Шумен
В съдебната палата бе изградена външна рампа за придвижване на хора с двигателни увреждания.
През месец януари 2007 бе пуснат в движение и панорамен асансьор, който улеснява движението с колички между етажите. Слабост е липсата на информационен център. Гражданите получават информация от различните съдебни канцеларии, а те не винаги са наясно коя структура какъв вид улуги и сведе48
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ния предоставя.
6.1 Динамика на съдебното производство
Разград
През декември 2006г. и януари 2007г. гражданските наблюдатели отбелязват в докладите си, че от наблюдаваните 27 съдебни дела, 16 са отложени. Най-често срещаното основание при отложените дела е
неявяването на подсъдим или поради необходимост от събиране на нови доказателства. Изпращането на
призовка или налагането на глоба като санкция при неявяване в заседание дело са недостатъчно ефективни. През месец февруари 2007г. има балансирано движение на делата. От 11 наблюдавани дела, 5 са отложени и 5 са приключени. Едно дело е прекратено. Повечето от делата са приключени на второ или трето заседание. Две от делата се отлагат поради представени болнични листи.
Продължава порочната практика за често отлагане на делата, поради представени болнични листи. През месец март 2007г. се констатира висок процент на отложените дела (7 от общо 12 съдебни дела).
Наблюдаваните дела са на второ или трето заседание, 5 от седемте отложени са за събиране на нови доказателства. Отново през същия месец се констатира неявяване на подсъдими в 2 наказателни дела. През
месец април 2007г. продължава да се констатира висок дял на отложените дела. 10 от общо 13 наблюдавани дела са отложени средно на първо или второ поред заседание. Общо за периода февруари – април
2007г. отложените дела са с 1/3 повече от приключилите. През месец май 2007г. от 24 наблюдавани дела,
по-висок е делът на приключилите дела (13 дела) средно на трето или четвърто поред заседание. През същия период са наблюдавани две граждански дела по Закона за защита срещу домашното насилие. Едното е отложено, поради нередовно призоваване, а другото е приключено с постановена мярка за защита.
През месец юни 2007г. от общо 22 наблюдавани дела, по-висок е делът на отложените дела тъкмо преди
началото на съдебната ваканция (16 дела са отложени, едно е върнато на съдебното следствие за доразследване). През същия период са наблюдавани и две дела по Закона за защита срещу домашното насилие, които са отложени. Най-честата причина за отлагане на делата през месеца е неявяването на подсъдим, важен свидетел или служебен защитник. През месец юли 2007г. се наблюдава почти балансирано
движение на делата, като повечето от наблюдаваните граждански дела са прекратени. При наказателните дела повече са приключилите със съдебна присъда.
Движение на наблюдаваните наказателни дела в съда в
петте града
октомври 2006г. - юли 2007г.
50

49

48

48

45

41

40

37

35
30

27

25

23

Приключени наказателни дела
със постановен съдебен акт

26

25

Отложени наказателни дела

20

10

7

5
0

Прекратени наказателни дела

14

15

3
разград

добрич

5
силистра

5

3
търговище

Шумен

В наказателното производство най-много приключени дела (49) са наблюдавани в съда в град Шумен. Почти балансирано е движението на отложените дела в съда в Разград, Добрич и Шумен. Единствено в съда в град Силистра и в град Шумен, приключилите дела са повече от отложените за десетмесечния период на наблюдение. Във съда в останалите градове Разград, Добрич и Търговище преобладават с повече от 1/2 отложените дела от приключените.
Добрич
Голяма част от съдебните дела се отлагат многократно, както и в останалите региони, подложени на наГра ж д ански наблюд ате л 4
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блюдение. Има случай, регистриран през април 2007 година, процес да е приключил чак на осмото поредно заседание. През юни 2007 година от всичките 15 наблюдавани дела, 13 са отложени. Като аргумент
за това наблюдателите посочват предстоящата съдебна ваканция, която започва от средата на юли. Подобна причина обаче сама по себе си е абсурдна и доказва, че порочната практика да се протакат делата се възприема от магистратите като правило, а не като изключение.
Движение на наблюдаваните наказателни дела в съда в петте
града октомври 2006г. - Юли 2007г.
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Силистра
В наказателните дела, при които няма пострадали, по-лесно се изясняват фактическите обстоятелства
и производствата приключват сравнително бързо с постановяване на съдебно решение. При повечето от
тези дела подсъдимият обикновено се признава за виновен и съдейства на разследващите органи. При
наказателни дела с пострадали и с призовани свидетели и вещи лица, съдопроизводството е бавно и продължително. Често има разлика в показанията, дадени по време на предварителното и съдебното производство. В няколко от съдебните дела се оказа, че страните са склонни на споразумение, но не са го направили преди заседанието, затова съдът дава допълнителен срок за това.
Част от наблюдаваните съдебни заседания се отлагат поради неявяване на подсъдим или страна по делото, редовно призовани. Случва се прокурорът или съдията да закъснее за заседанието.
Движение на наблюдаваните граждански дела в съда в
петте града
октомври 2006г. - юли 2007г.
60

60
50

48

47

41

39

40
33

33

35

Приключени граждански дела със
постановен съдебен акт

34

30
20
10
0

50

Отложени граждански дела
Прекратени граждански дела

20

6
разград

5
добрич

3
силистра

5
търговище

5
Шумен

Цент ър на НПО в Разг ра д

През месец февруари 2007г. прави впечатление, че голяма част от наблюдаваните дела приключват с
оправдателна присъда, постигане на помирение между страните или със споразумение. При осем обявени за приключили наказателни процеса не е издадена нито една присъда. През март 2007г. от 17 наблюдавани дела, 10 са отложени. При наблюдаваните дела по Семейния кодекс през периода, обикновено
ищцата е жертва на домашно насилие. Съдиите се стараят максимално бързо да приключват с решения
в рамките на един месец.
Движение на наблюдаваните граждански дела в съда в
петте града
октомври 2006г. - юли 2007г.
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Търговище
В Районния съд в Търговище е въведен принципът на случайното разпределение на делата. Съдебните
състави ,водещи наблюдаваните дела спазват часовия график, съблюдават стриктно за спазване на реда в
залите. Отлагането и насрочване за друга дата е с оглед необходимостта от събиране на нови доказателства с цел постигане на обективната истина. Отлагането е за сравнително кратък срок. При насрочване на
нова дата, съдът се съобразява с ангажиментите на страните с оглед възможността за явяването им.
Част от делата са отложени за сравнително по-дълъг срок, което е свързано със предстоящата съдебна
ваканция. При насрочване на новата дата, съдът се съобразява с ангажиментите на страните с оглед възможността за явяването им. Част от делата са насрочени за същия месец юли, което е свързано със стремеж да бъдат приключени преди съдебната ваканция.
Шумен
Продължават често да се отлагат съдебни дела, поради представени болнични листи. Делата се пренасрочват за сравнително близки дати, в зависимост от натовареността на съдебните състави. Производствата в двете съдилища протичат при спазване на процесуалноправните норми.
6.2. Съдът и гражданите
Разград
В съда в Разград липсва информационен център. Освен, че не е създадено административно звено,
което пряко да напътства и информира гражданите, в магистратурата няма и служител, натоварен да поддържа връзките с обществеността. Това е една от причините местната общност да знае малко за дейността на правосъдната система в региона. Считаме, че съдът в Разград се нуждае от информационен център
и пресслужба. “Пресслужбата подготвя и осигурява информационната стратегия на съда, организира и провежда информационни кампании за дейността на съда” 1. Положителна промяна е публикуваната анкета в
интернет-страницата на съда за дейността на съда, която е своеобразен измерител на общественото отношение към институцията.
1

Правилник за съдебната администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища, глава
петнадесета, В сила от 28.11.2004 г. Издаден от Министерството на правосъдието, Обн. ДВ. бр.95 от 26 октмври
2004г., изм. ДВ. бр.83 от 18.10.2005г., изм. ДВ. бр.16 от 21.02.2006г., изм. ДВ. бр.90 от 7.11.2006г., изм. ДВ. бр.33 от
20.04.2007г.: http://lex.bg/laws/ldoc.php?IDNA=2135494418
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Добрич
През октомври 2006 г. в съда в Добрич беше открит информационен център. В него гражданите получават указания къде да подават документи, кой издава необходимите им справки, какво предвиждат съответните съдебни процедури. Обясненията са публикувани и в отделни брошури, които всеки посетител на съдебната палата може да получи безплатно.
В момента се работи по проект за създаване на електронни досиета на съществуващите дела. Съдържанието на делата - протоколи, доказателства, експертизи, призовки ще се прави, без да се прибягва до
хартиен носител. Ще изчезнат от практиката дебелите папки, справките, които изискват много време. Досиетата ще бъдат събрани в електронен архив.
От средата на 2006 година делата в Районния съд се разпределят с помощта на компютър на случаен принцип. В интернет-страницата на съда е публикувана анкета, в която граждани и адвокати /всеки
с отделен въпросник/ може да изрази отношението си към съда. Недостатък е отсъствието на собствена
пресслужба.
Силистра
Гражданското наблюдение счита, че все още липсва достатъчно публичност за работата на съда. За
улесняване на гражданите е необходимо да се изгради информационен център. Наблюдателите установяват, че липсва интерес от страна на обикновените граждани към работата на магистратурата. В по-голяма част от случаите информацията се предава “от уста на уста” от преки участници в процеса, което неминуемо води до дезинформация и нереална обществена представа за дейността на правораздавателните органи.
		 “...Съгласни сме с констатацията, че липсва информационен център в сградата на съда, тъй
като неговото обособяване би допринесло за публичност в работата ни. Приемаме всички забележки от
положителната страна...”1
Търговище
За улесняване на гражданите е необходимо да се изгради информационен център в съда, да се актуализира и допълни интернет-страницата. Независимо, че Правилникът за съдебната администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища, глава Петнадесета предвижда съществуването
на пресслужба, такава още не е създадена. Това пречи на поддържането на добър публичен образ на съда
и за по-голямата част от гражданите, той продължава да бъде “непозната” институция.
Шумен
Съдът в Шумен няма създадена пресслужба, което е в нарушение на Правилника за съдебната администрация на районните, окръжните, апелативните и военните съдилища.
6.3. Архитектурна среда
По време на наблюдението установихме, че липсва задължителен държавен регламент за ползване на санитарни възли в обществените сгради от граждани. Клиентите на публичните институции не
могат да използват сервизните помещения, защото администрацията ги заключва и се ползват само
от служители.
Разград
Сградата на съда в Разград е общинска собственост и това е причина през изминалите 17 години в нея
да не са правени съществени ремонти и подобрения. В момента съдебната палата не предлага добра архитектурна среда не само за представителите на уязвимите групи, но и за всички посетители и служители,
които обитават сградата. Съдебните зали и канцеларии са тесни и зле оборудвани. В тях няма климатици,
осветлението е слабо, акустиката лоша. Заради недостига на помещения, няма обособена стая за работа
на адвокатите. В сградата няма санитарен възел, който да е на разположение на гражданите. Не е осигурен
достъп до залите и канцелариите за хора с двигателни увреждания. Триетажната сграда няма асансьор.
РИОКОЗ – Разград не осъществява здравен контрол на санитарните помещения в публичните инсти1
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туции, поради което не разполагат с информация за тях. Във връзка с правомощията на РИОКОЗ, резултатите за 2007г. от контрола по спазването на Наредбата за тютюнопушенето са:
• Под контрол са 33 административни учреждения, от които 25 са проверени;
• В 20 от тях са издадени заповеди за пълна забрана на тютюнопушенето в сградите, като при проверките не са установени нарушения;
• В 5 обекти са обособени зони за тютюнопушене, като в 4 помешенията са оборудвани с механична вентилация. За привеждането му в съответствие с изискванията е дадено писмено указание;
• От обектите с механична вентилация, само в едно същата е измерена от акредитирана лаборатория.
РИОКОЗ - Разград е извършила проверки на 3384 обекти (до 31.08.2007г.), на които са съставени
едва 9 акта и са издадени 8 наказателни постановления за обща сума от 850 лева, което според нас
е крайно недостатъчно. РИОКОЗ споделя, че съществуват много трудности при извършване на контрола върху публичните институции, поради отказ от съдействие на здравните инспектори от служители на
кметствата и невъзможност да се получат личните данни на нарушителите за съставянето на актове за административни нарушения. 1
Добрич
За периода на наблюдение октомври 2006г. – януари 2007г. няма напредък в подобряването на архитектурната среда. Не достигат съдебни зали, а някои от съдиите са по двама в кабинет. В адвокатските стаи
не са направени промени – те са неуютни и неудобни за работа. Не е изградена специализирана рампа за
достъп на хора с увреждания до сградата и залите на втория етаж на съдебната палата. През април 2007г.
в стаите за адвокати са подменени мебелите, което създава по-добри условия за работа. До края на месец юли 2007г. две от залите, в които се гледат наказателните дела на Окръжния съд, ще бъдат озвучени,
а след това и в други две зали на Районния съд. Местата на съдиите, прокурора, адвокатите, подсъдимия
и свидетелската банка ще бъдат оборудвани с микрофони. Вече е доставена техника по проект на Инициативата за укрепване на съдебната система, реализиран съвместно с Американската агенция за международно развитие. Очаква се и нова компютърна техника за Районния съд. Оборудването ще даде възможност и за пълен аудиозапис на съдебните заседания. Във фоайето на съдебната палата, пред съдебните зали, ще бъдат монтирани седем електронни табла. Те ще дават пълна информация за делата през
деня, залата в която ще се провеждат и началния час на заседанията. До края на годината ще бъде изградена и рампа за хора с увреждания.
Силистра
Наблюдателите констатират напредък в някои елементи на архитектурната среда в съдебната палата.
Изграден е подстъп за придвижване на хора със специални средства, но рампата осигурява достъп само
до първия етаж. Разширени са няколко съдебни зали, създадена е стая за работа на адвокатите.
Продължава да е лоша акустиката в залите, преходът между етажите за хора с двигателни увреждания
е невъзможен без придружител. Съдебните канцелариите, в които работят съдебните служители, са тесни и неудобни за работа с граждани. Няма достъпна и адаптирана информация за хора със специфични
увреждания.
Търговище
Сградата на Съдебната палата в Търговище е строена през шестдесетте години на миналия век за нуждите на тогавашната БКП. След като тя става собственост на Министерството на правосъдието е извършен ремонт, и сега условията за работа в нея са сравнително добри. В Районния съд четирите съдебни
зали имат добра акустика. Три от залите са снабдени с аудиоуредби, а в четвъртата предстои монтиране.
Въведено е обслужване на едно гише, като канцелариите по граждански и наказателни дела са разположени в две стаи, които се обслужват на общо гише от дежурен деловодител. Достъпът на граждани до съдебните зали и канцеларии е улеснен от отделен вход, който е оформен в южната част на сградата. Той
е свързан със специален подход за хора с увреждания. Всички съдебни зали и служебни помещения са
разположени на първия етаж и са достъпни за гражданите. За посетителите има изградени два санитарни
1

Писмо вх. №47/15.09.2007г. от РИОКОЗ до Център на НПО във връзка с молба за проверка в публичните институции
в град Разград за свободно ползване от граждани на санитарни помещения и спазване Наредбата за условията и реда,
при които се допуска тютюнопушене в обособените зони на закритите обществени места и работни помещения.
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възела, приспособени и за хора с увреждания. За адвокатите са поставени две бюра в преддверието на
служба “Деловодство”, но нямат отделна стая.
Шумен
По време на наблядението в съдебната палата в Шумен се надстрояваше четвърти етаж и ремонтът
създаваше много трудни условията за работа. След приключването на ремонтните дейности беше изграден и асансьор, който улеснява придвижването между етажите и на хора с увреждания. Все още не е решен напълно проблемът със съдебните зали. Доскорошни тесни кабинети са пригодени за тази цел, но
това решение е временно и създава много неудобства за участниците в процеса, особено ако са повече
на брой. За хората с увреждания е изградена външна рампа, но достъпът им до високите етажи е ограничен и може да става само с панорамния асансьор, който е външен. Пред входа на сградата са поставени
знамена и това създава представителност на институцията.
7. Качествен анализ – подробно представяне на констатациите и изводите, подкрепени с конкретни наблюдавани случаи и впечатления, групиране на впечатленията на положителни и критични.
Положителни впечатления
Разград
Не са забелязани случаи на дискриминационно отношение от съдии, адвокати и прокурори към представителите на тези групи. Има положителна промяна в дейността на съдебната администрация на Районния съд в Разград. Гражданската канцелария се премести в по-широка стая. Всички съдии и съдебни служители носят табели с имената си и длъжността си. Съдия призова участници в процеса да държат сметка
за системата за гражданско наблюдение и да спазват реда в залата, за да не предизвикват критики в доклада на неправителствената организация. Интернет-страницата на съда е допълнена с информация, която съдържа поименен списък на съдебните заседатели, анкета за граждани. Вече е изпълнена препоръката за включване на обяснителна легенда със съкращенията на различните дела в графиците за насрочените заседания.
Добрич
В Районен съд - Добрич има трайно установена практика за случайно разпределение на делата между
съдиите. Спазват се изискванията на ГПК при водене на делата, както и сроковете за тяхното разглеждане,
оформяне и изготвяне на протоколите от съдебните дела и решенията на съда. Делата се водят безпристрастно, без оглед личността на страните. Няма констатирани нарушения правата на някоя от страните в
частност на участник, принадлежащ към някоя от уязвимите групи, предмет на наблюдение.
Налице е положителна промяна и в динамиката на съдопроизводството. Отложените дела стават помалко от приключилите /месец май 2007/. През месец юли от наблюдаваните 15 процеса, 5 са отложени
за друга дата, 10 дела са решени. Причините за отлагането са свързани с неявяването на процеса на един
от подсъдимите, а другите заради представяне на споразумение и допускане на допълнителни доказателства. Намаляването на относителния дял на пренасрочените дела е трайна положителна тенденция през
наблюдавания период.
Силистра
По време на водене на съдебния процес се спазват правата на представителите на уязвимите групи. В
повече от наблюдаваните дела страните са безработни и им се осигурява служебен защитник. За съжаление, в повечето случаи, това не гарантира качествена защита, тъй като болшинството служебни защитници се явяват неподготвени, за разлика от договорните адвокати, които са финансово по-мотивирани от
колегите си. През втората половина от наблюдавания период са констатирани положителни промени по
отношение на обслужването на гражданите, в това число и от уязвимите групи. Информационния център
на съда и фирменото отделение бяха преместени на първия етаж, непосредствено до входа на съдебната палата и така достъпът до услуги стана по-бърз и лесен.
Търговище
Осъществена е добра координация между институциите за положителното отношение към уязвимите групи, която разчупва старата практика и стереотипите от миналото и налага нови стандарти в съответ54
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ствие с европейските изисквания за спазване правата на човека.
Не са наблюдавани прояви на дискриминация и неравнопоставено отношение от съда към представители на този вид фокус групи. Съдебните заседания се провеждат в добра атмосфера. От месец април
2006г. до края на мониторинговия период не са установени съдебни дела, които да са отложени поради представяне на болнични листи. Няма отбелязани нарушения на реда в съдебната зала – по данни на
гражданските наблюдатели, съдиите са съблюдавали строго за реда в залата.
Шумен
Паралелното наблюдение на Районния и Окръжния съд в Шумен установи, че съдебните производства в двете съдилища се развиват при спазване на процесуалните норми на действащото българско законодателство. Спазват се процедурите, определени в нормативните актове. Отношението към всички
участници в съдебното дело е еднакво, не са забелязани дискриминационни прояви към представителите на уязвими групи.
Критични впечатления
Продължаваме да смятаме за сериозен проблем на правосъдието в България публичното поведение на магистратите. Съдиите и прокурорите често нарушават правилата за етично поведение на
публични места и дискредитират системата. Неформалните срещи на обществени места на адвокати, съдии, прокурори, следователи и полицаи създава усещане за предварително уговаряне на резултатите от съдебните дела.
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 отводи в такива случаи.
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 на магистратите, както и подозрения за корупционни практики.
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.1

Разград
Без напредък са констатациите за недостатъчна информираност на гражданите за дейността на съда,
съдебните процедури и условията за издаване на правни документи за граждани. Проблем продължава
да бъде затрудненият достъп в съдебната сграда за лица, които се придвижват с помощни средства. Липсва информация за планирани средства за ремонт на сградата, в която няма дори санитарен възел за граждани. Архитектурната среда не е съобразена за съдебна палата. По мнение на гражданите, споделено и
от наблюдателите съдебните такси са много високи за представителите на уязвими групи. Не е предвиден
облекчен режим за безработни и социалнослаби граждани, които са страни по дела. Установени са кон1

http://www.razgrad.court-bg.org/index.php?im=54 – Правила за етично поведение на съдиите в България
Гра ж д ански наблюд ате л 4

55

фликти на интереси у съдия в Окръжен съд - Разград.
Добрич
Няма напредък в адаптирането на архитектурната среда за нуждите на хора с физически увреждания.
Условията за работа в адвокатските стаи не са достатъчно добри, голяма част от съдиите нямат самостоятелни кабинети. Все още не е назначен специалист за връзки с обществеността.
Силистра
Архитектурната среда остава неадаптирана за нуждите на хора с увреждания, които се придвижват с
помощта на специални технически средства. В съда няма служител за връзки с обществеността, поради
което гражданите не са информирани за работата на съда. Критичен проблем е лошата акустика в съдебните зали и неизползване на озвучителната уредба. Информацията за делата не е адаптирана за хора от
уязвими групи, със специфични затруднения в зрението, слуха и други увреждания.
Търговище
Липсва широка обществена информираност за дейността на съда в Търговище. Интернет-страницата
на съда не предоставя актуална и пълна информация. В нея не могат да се правят справки за делата. Не
са публикувани имената на съдиите от Районния и Окръжния съд. Адвокатите, често влизат и излизат по
време на заседанията и с нарушават атмосферата в съдебната зала. Гражданските наблюдатели неколкократно са констатирали, че тоалетните за гражданите са мръсни и нямат осветление. Няма назначен служител за връзки с обществеността, информационни табели и електронни табла. Не всички служители носят табелки с имената и длъжността, която изпълняват. Графиците на вратите на съдебните зали са със съкращения, без легенда и затрудняват гражданите в разшифроването им. Няма обособени функционални
места за ползване от гражданите пред деловодството. Няма стая за адвокати.
Шумен
Все още липсва специалист за връзки с обществеността, който да популяризира и разяснява работата на съда. Правят се опити някои от съдиите или административният секретар да осъществяват тази дейност, но поради професионалната си заетост и липсата на специализирани знания вменената им функция
не е достатъчно ефективна.

Легенда:
Закони и кодекси
НК – Наказателен кодекс
НПК – Наказателно-процесуален кодекс
ГПК – Граждански процесуален кодекс
СК – Семеен кодекс
ЗЗДН – Закон за защита срещу домашното насилие
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Статистика
на наблюдаваните съдебни дела в Окръжен и
Районен съд в Североизточна България
октомври 2006 – юли 2007г.

За периода октомври 2006 - юли 2007г. са наблюдавани общо 771 съдебни заседания по 697 съдебни дела. От тях 95 съдебни дела (13%) са наблюдавани в окръжните съдилища и 602 дела (87%) в районните съдилища. За десетмесечния период са наблюдавани 370 наказателни дела (53%) и 327
граждански дела (47%).
Приключени са 302 съдебни дела с постановени съдебни актове (44%). Отложени са 340 съдебни
дела (50%) от общо 684. Прекратени са 42 съдебни дела (6%).
В град Разград са наблюдавани общо 171 съдебни заседания по 144 съдебни дела. От тях 37 съдебни
дела (27%) са наблюдавани в Окръжен съд, а в Районен съд - 106 съдебни дела (73%). За десетмесечния
период са наблюдавани 84 наказателни дела и 60 граждански дела.
В град Добрич са наблюдавани общо 150 съдебни заседания (20%) по 138 съдебни дела. За десетмесечния период са наблюдавани 76 наказателни дела (55%) и 62 граждански дела (45%).
В град Силистра са наблюдавани общо 163 съдебни заседания (22%) по 142 съдебни дела. От тях в Окръжен съд са наблюдавани 36 съдебни дела (25%) и 106 съдебни дела (75%) - в Районен съд. За десетмесечния период са наблюдавани 66 наказателни дела (46%) и 76 граждански дела (54%).
В град Търговище са наблюдавани общо 155 съдебни заседания (20%) по 143 съдебни дела в районен
съд: 49 наказателни дела (34%) и 94 граждански дела (66%).
В град Шумен за периода ноември 2006г.-май 2007г. са наблюдавани общо 118 съдебни заседания
(16%) по 117 съдебни дела. От тях 20 съдебни дела са наблюдавани в Окръжен съд (17%) и 97 съдебни
дела (83%) - в Районен съд: 93 наказателни дела (79%) и 24 граждански дела (21%).
Центърът на НПО в Разград съхранява оригиналните карти за наблюдение, класифицирани по
хронология и градове.
Таблица 1: Обект на наблюдение
№ по
ред

обект на наблюдение

Наказателни дела от
общ и частен характер

Граждански дела

Общо

1

Етнически малцинства

123 (60%)

83 (40%)

206 (34%)

2

Безработен

130 (53%)

114 (47%)

244 (41%)

3

Жертва на насилие

23 (47%)

26 (53%)

49 (8%)

4

Самотен родител

7 (18%)

31 (82%)

38 (6%)

5

Хора с увреждания

26 (48%)

28 (52%)

54 (9%)

6

Затворник

1 (100%)

ОБЩО

310 (52%)

1 (0%)

282 (48%)

592

Притеснителна е тенденцията една четвърт от наблюдаваните съдебни заседания (192) да започват със закъснение от предварително обявения график.
В Разград 12% /20/ от наблюдаваните съдебни заседания наблюдателите констатират закъснение от
предварително обявения график в началото на заседанията.
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В Добрич в 23% от наблюдаваните съдебни заседания /35/ наблюдателите констатират закъснение от
предварително обявения график в началото на заседанието, което е следствие от по-голямата продължителност на предходното заседание.
В Силистра в 21% /35/ от наблюдаваните 163 съдебни заседания наблюдателите констатират закъснение от предварително обявения график в началото на заседанията.
В Търговище в 43% от наблюдаваните съдебни заседания /62/ наблюдателите констатират закъснение
от предварително обявения график в началото на заседанието.
В Шумен в 47% /40/ от наблюдаваните съдебни заседания наблюдателите констатират закъснение от
предварително обявения график в началото на заседанията.
Етническа принадлежност

подсъдими/ответници

Българска
Ромска
Турска
Общо

370 (54%)
133 (19%)
178 (27%)
681 (55%)

Степен на образование

346 (62%)
67 (12%)
144 (26%)
557 (45%)

Подсъдими/ответници

Начално и без образование
Основно
Средно
Висше

пострадали/ищци

Пострадали/ищци

71
141
255
41

20
80
191
54

Преобладават участниците в съдебните процеси, които имат средно образование, съответно като
подсъдими/ответници – 255 и пострадали/ищци – 191. Най-малък дял са наблюдаваните участници
с висше образование.
Степен на образование на страните в наблюдаваните
съдебни дела
300
255
250
191

200
150
100
50
0

начално и без образование
Основно
средно

141

Висше

80

71

54

41
20
Подсъдими/ответници

Пострадали/ищци

В наказателното производство най-много приключени дела (49) са наблюдавани в съда в град Шумен.
Почти балансирано е движението на отложените дела в съда в Разград, Добрич и Шумен. Единствено в
съда в град Силистра и в град Шумен приключилите дела са повече от отложените за десетмесечния период на наблюдение. Във съда в останалите градове Разград, Добрич и Търговище преобладават с повече от 1/2 отложените дела от приключените.
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Движение на наблюдаваните наказателни дела в районен съд
и окръжен съд в разград, Добрич, Силистра, търговище и
Шумен
октомври 2006г. - юли 2007г.
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Движение на наблюдаваните граждански дела в районен
съд и окръжен съд в разград, Добрич, Силистра,
търговище и Шумен октомври 2006г. - юли 2007г.
30
25
21

20
15
10

13
11

5

3

16

21

22

21

18
15

14

9

9

1

1

Отложени граждански дела

15
11
7

5

0

0

2

1

Приключени граждански
дела с постановен съдебен
акт

Прекратени граждански
дела

1

ое

н

О

кт
о

мв
р

и'
0
мв 6
де
р
ке и'06
мв
ри
'0
Я
6
ну
а
Ф
ев ри'0
ру
7
ар
и'
07
М
ар
т
ап '07
ри
л'
0
М 7
ай
'0
ю 7
ни
'0
ю 7
ли
'0
7

0

14

22

24

27

Гра ж д ански наблюд ате л 4

59

Движение на наблюдаваните наказателни дела в районен съд и
окръжен съд в разград
октомври 2006г. - юли 2007г.
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Движение на наблюдаваните дела в районен съд и
окръжен съд - разград за периода октомври 2006г. - юли
2007г.
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Вашата подкрепа ни мотивира да продължим напред за развитие
на съдебната реформа на местно ниво!
Сърдечна благодарност за споделения общ стремеж за положителни промени в
правораздавателната система, за разбирането, критичните бележки и категорична подкрепа при реализирането на проекта!
Центърът на НПО в Разград благодари на председателите на окръжни и районни съдилища, съдии, съдебни заседатели, съдебни администратори, административни секретари, съдебни служители, прокурори, следователи, граждански наблюдатели и членове
на Гражданската консултативна група.
Разград: Емил Колчагов – председател на Окръжен съд; Веселин Стоянов – председател на Районен съд; Мария Кънчева – административен секретар на Окръжен съд;
Татяна Малчева - съдебен администратор на Районен с ъд; Димитра Борисова – административен секретар на Районен съд. Гражданска консултативна група: Александра
Генчева, Афизе Тейлър, Галина Георгиева-Маринова, Деница Дилова-Маркова, Димо
Борисов, Красимира Маркова, Марин Григоров, Младен Енчев, Надежда Василева,
Ненко Гигов, Периха Хасан, Снежанка Николова, Татяна Костова. Граждански наблюдатели: Галина Минева, Пламен Гичев, Силвия Пейнова.
Добрич: Веселин Монов – председател на Районен съд. Гражданска консултативна
група: Мария Методиева, Павел Павлов, Теню Тенев. Граждански наблюдатели: Живка
Георгиева, Ивелина Чомакова, Сашо Серафимов, Стойчо Стойчев.
Силистра: Деян Денев - председател на Окръжен съд; Свилен Тодоров - председател на Районен съд. Гражданска консултативна група: Иван Антонов, Ирена Рушчева,
Христина Георгиева. Граждански наблюдатели: Виктор Великов, Кемран Мемдун, Мая
Христова, Галя Иванова, Юлия Георгиева.
Търговище: Руслан Донев - председател на Районен съд. Гражданска консултативна група: Веселина Абаджиева, Ирина Вълчева, Олга Иванова, Райчо Николов, Румен
Новаков, Младен Балуков, Ганка Пеева, Явор Александров. Граждански наблюдатели:
Недялка Тасева, Нели Йорданова, Петя Илиева, Стефка Първанова.
Шумен: Нели Батанова - председател на Окръжен съд; Тодор Тодоров - председател
на Районен съд. Гражданска консултативна група: Вергиния Кръстева, Ивелина Ефтимова, Харалан Стефанов. Граждански наблюдатели: Мартина Ръцева, Седат Кадир.
Специална благодарност на местните координатори за организиране на гражданското наблюдение на съда и успешното сътрудничество със съдебните институции: Елин Харизанов (Разград), Огнян Ханджиев (Добрич), Ирена Маринова (Силистра), Петранка Николова (Търговище), Айля Заид (Шумен).

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 проект
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 17 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 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

Главна цел:
Прозрачна и ориентирана към гражданите съдебна система в Североизточна България

••
••

Конкретна цел 1:
Представителите на правосъдието са запознати със специфичните нужди на социално
онеправданите групи и действат подходящо
в процеса на достъп до съдебни заседания в
5 районни и окръжни съда.

Очаквани резултати
••
••

Конкретна цел 2:
Местната общност е информирана за задължението на съда да предлага справедливо
правосъдие на уязвимите групи граждани граждански наблюдатели следят за постигане на ефекта от процеса на демократизиране на съдебната система
Ще бъдат наблюдавани съдебни дела, в които едната страна е представител на уязвими
групи - етнически малцинства, хора с увреждания, жертви на насилие, трайно безработни
граждани, самотни родители.

••

••

••
••

Дейности
••
••
••

••
••
••
••
••
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Гражданско наблюдение на съдебни
дела.
Публична процедура за избор на граждански наблюдатели и експерти в местните
консултативни групи в 5 областни града.
Създаване на екип от експерти и анализатори, които ще коментират докладите от
наблюдението и ще дават обратна връзка на обществеността.
Тренинг за работа в екип – обмяна на найдобрите практики и укрепване на капацитета.
Обучение за гражданските наблюдатели
и екипа от експерти.
Местни кампании в медиите.
Обществени форуми в 5 областни града.
Тримесечен доклад за резултатите от

С финансовата подкрепа на

гражданското наблюдение.
Информационен бюлетин с резултатите
от дейностите.
Разработване интернет-страница на проекта.

••
••

По-открита и насочена към гражданите съдебна администрация;
Повишено ниво на обществено доверие в
съдебната система като основен гарант за
равни права на всички граждани;
Повишено уважение на съдиите към присъствието на граждани в съдебните зали,
специално на дела с фокус уязвими групи;
Повишено обществено съзнание и приемане специфичните нужди на уязвимите
групи от всички участници в наблюдението на съдебни дела;
Публично осъзнаване на процедурната
рамка и отговорности на всички участници в процеса
Увеличен капацитет на партньорите да работят като граждански организации за наблюдение (watch dog organizations);
Увеличен капацитет на партньорите да
отправят правилни послания до местните медии;
Насърчена местна общност и подобрен капацитет на местните граждани да участват
в публични дебати;

Партньори
Град Разград: Център на НПО в Разград с подкрепата на “Младежки форум 2001”
Град Шумен: Сдружение „Електронно общество”
Град Търговище: Фондация ”Партньори Търговище”
Град Добрич: Юридически съвет за европейска интеграция
Град Силистра: Сдружение “Свят за всички”

Цент ър на НПО в Разг ра д

