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в Разград

Проект: “Правосъдие близо до хората: втора
фаза”
АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД ОТ ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА
СЪДИЛИЩА В АСЕНОВГРАД, ВЕЛИНГРАД, КАРЛОВО,

ПАЗАРДЖИК, ПЕЩЕРА И ПЛОВДИВ, МАРТ-МАЙ 2012

С подкрепата на Фондация „Америка за България”

В интернет-страниците на наблюдаваните 12 районни и 4 окръжни съдилища, основно
липсват информация за публикувани договори за комплексно банково обслужване, липса
на звукова и чуждоезикова версии. В голям брой дори липсват и поименния състав на
съдебните заседатели и публикувана информация за законовите възможности за
освобождаване от плащане на държавни такси. В почти всички електронни страници
съдилищата предлагат електронни услуги – повечето са предоставени електронни бланки
на документи, извършване на справки по дела. Сериозен напредък е съществуващите
електронни портали за електронни дела в Пазарджик и Благоевград.

Изследване на интернет-страниците на окръжните съдилища на Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив и на районните съдилища на Пазарджик, Пещера, Велинград, Карлово, Асеновград,
Пловдив, Перник, Кюстендил, Петрич, Разлог, Дупница и Благоевград
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ДА

НЕ

Единствено в Районен съд – Благоевград и Районен съд - Петрич и окръжните съдилища на
Пазарджик и Благоевград в интернет-страниците незрящите имат възможност да ползват
звукова информация. Няма звукови версии в интернет-страниците на 10 районни съдилища
на Пазарджик, Пещера, Велинград, Карлово, Асеновград, Пловдив, Перник, Разлог,
Дупница, Кюстендил и в 2 окръжни съдилища на Пловдив и Кюстендил.
Звукова версия

4
25%

ДА

12
75%

НЕ

В интернет-страниците от общо 12 районни съдилища и 4 окръжни съдилища, в 3 окръжни
съдилища на Пазарджик, Пловдив, Благоевград и в 2 районни съдилища на Дупница и
Благоевград имат чуждоезикова версия

Чуждоезикова версия

5
31%

ДА
11
69%

НЕ

В интернет-страниците предоставят прессъобщения в 6 районни съдилища на Благоевград, Велинград,
Пазарджик, Пловдив, Дупница и Петрич и в 4-те окръжни съдилища на Благоевград, Кюстендил,
Пазарджик и Пловдив. Единствено районните съдилища на Пещера, Карлово, Асеновград, Перник и
Кюстендил не предоставят актуални новини чрез своите интернет-страници.

Прессъобщения

5
31%

ДА
НЕ
11
69%

В Районен съд – Пазарджик от подбраните общо 28 дела , по-малко от половината (13) са приключени
със съдебен акт. От останалите 15 дела, 8 дела са приключени със постигнати споразумения или
спогодби между страните, 5 броя дела са отложени и 2 дела са прекратени.

Динамика на съдебното производство в Районен съд - Пазарджик за периода мартмай 2012г.
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В Районен съд – Пазарджик е устойчива тенденцията на броя на свършените дела, но отложените дела
през последните два месеца се увеличиха с едно дело повече. През първи месец от периода са
наблюдавани висок брой приключени дела с постигнати споразумения или спогодби между страните,
който след това в края на периода е намален.

Движение на наблюдаваните дела в Районен съд Пазарджик за март-май 2012г.
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Окръжен съд – Пазарджик
•
•

•

•

•

•
•

Въведе електронен портал за достъп до информация за съдебните дела в
целия съдебен окръг.
Прилагат високи технологии при разглеждане на делата – провеждат
видеоконферентни връзки по време на съдебни заседания със съдилища от
други държави.
Въведе звукова версия на интернет-страницата си. Преобразуването на
документите в реч се осъществява чрез програмата „Speech lab 2.0”, която
версия разполага с 4 звукови файла.
Има активна политика за връзки с обществеността - всяка седмица
публикува прессъобщения за предстоящи и преминали съдебни заседания с
резюме на случилото се.
Организира дни на отворени врати за ученици – установени са повече от 10
посещения за два месеца.
Натовареността на Окръжен съд – Пазарджик е 9.38 дела на съдия през
2011г.
Има възможност след изрично подаване на молба за изпращане на призовки
по електронен път лицата да се считат за редовно призовани.

Районен съд – Пазарджик
• Стартира електронно призоваване, чрез което
изпраща съобщения и призовки по ГПК, в
рамките на своята компетентност.
• Сградата е удобна, модерна и достъпна за лица с
увреждания до партерния етаж; разполага с
информационен център и банков клон.
• Месечно публикува прессъобщения в интернетстраницата и информира гражданите за
дейността си.
• Натовареността на Районен съд – Пазарджик е
55.30 дела на съдия през 2011г.

ДОКЛАДЪТ

• обхваща период на наблюдение от 1 март до 30 май
2012 година, проведено в съдилищата на градовете
Пловдив, Пазарджик, Пещера, Карлово, Велинград и
Асеновград. Обект на гражданско наблюдение са
Окръжен съд и Районен съд в Пловдив, Окръжен съд
и Районен съд в Пазарджик; Районен съд - Пещера,
Районен съд - Карлово, Районен съд - Асеновград и
Районен съд - Велинград.
• Голямата част от планираните съдебни дела по темата
за детско правосъдие са наблюдавани в районните
съдилища на Пловдив и Пазарджик, за да бъдат
изпълнени изискванията за необходимия брой дела.

Общо са наблюдавани 168 съдебни дела за периода март-май 2012г.

Брой наблюдавани съдебни дела за периода март-май 2012 година
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Близо половината (47%) от наблюдаваните дела са по Семейния кодекс. Следва
броят (36%) на съдебните дела по Закона за закрила на детето. Голяма част от
наблюдаваните дела по ЗЗДН са били наблюдавани в Районен съд – Пловдив и
Районен съд – Велинград.

• Наблюдението е фокусирано върху граждански и административнонаказателни производства, водени по Семейния кодекс, Закона за
защита от домашно насилие, Закона за закрила на детето, Указът за
борба с дребното хулиганство и Закон за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

СТЕПЕН НА НАПРЕДЪК
• Скалата за степен на напредък показва как
граждани и неправителствени организации,
участвали активно в мониторинга оценяват
дейността на съда.
• Извършват се съпоставки между минали
практики и заявени от съда воля за бъдещи
действия спрямо фокуса на гражданското
наблюдение.

Окръжен съд Пловдив

Окръжен съд Пазарджик

Районен съд Асеновград

Районен съд Карлово

Районен съд Пещера

Районен съд Велинград

Етично поведение, конфликт на
интереси, ЗПУКИ, КЕПБМ

Сериозен
напредък (5)

Съществен
напредък (4)

Съществен
напредък (4)

Съществен
напредък (4)

Сериозен
напредък (5)

Съществен
напредък (4)

Отчетност,
прозрачност

Сериозен
напредък (5)

Сериозен
напредък
(5)

Сериозен
напредък (5)

Известен
напредък (3)

Известен
напредък (3)

Известен
напредък (3)

Случайно разпределение на
постъпили дела и публикуване
на съдебните актове

Сериозен
напредък (5)

Сериозен
напредък (5)

Сериозен
напредък (5)

Съществен
напредък (4)

Сериозен
напредък (5)

Сериозен
напредък (5)

Правосъдие за деца

НП

НП

Сериозен
напредък (5)

Сериозен
напредък (5)

Сериозен
напредък (5)

Сериозен
напредък (5)

№ Критерий

публичност,

www.watch.ngo-rz.org

За публикувани декларации по ЗПУКИ - всички магистрати от наблюдаваният съд
са попълнили декларации по ЗПУКИ. Те могат да бъдат открити на
интернет-страницата на ВСС в електронен формат в pdf файл, но не
качени на интернет-страницата на Окръжен съд - Пазарджик.
Проучването показа:
•
Невена Иванова Танкова - посочва за свързани лица: Благо Атанасов Танков, Иван Благов Танков и
Пламен Атанасов Танков, без да обяснява връзките между нея и тях и от кои обстоятелства би
произтекъл конфликт на интереси
•
Минка Петкова Трънджиева - не посочва размерите на банковите си кредити
•
Катя Стоянова Пенчева - не посочва размерите на банковите си кредити; посочва за свързани лица:
Петър Стоянов Костов – брат, Директор на Дирекция “АПОФУС” – Областна администрация
Пазарджик
•
Ирина Атанасова Джунева - не посочва размерите на банковите си кредити
•
Елеонора Петрова Серафимова - посочва за свързани лица: КОС
•
Албена Георгиева Палова - не посочва размера на банковия си кредит; посочва за свързани лица:
съпруг Пламен Емилов Хаджийски - адвокат
•
Илиана Георгиева Димитрова – Васева - посочва за свързани лица: съпруг Иван Георгиев Васев
/адвокат/
•
Коста Стоянов Стоянов - посочва за свързани лица: Валери Стоянов Стоянов – брат, адвокат от АК –
Пазарджик
•
Н. Г. С.-А - посочва за свързани лица: Борис Андонов – съпруг – ЕТ “Боби-Борис Андонов”, гр.Пловдив
- дори собствените имена на магистрата са изписани с инициали.

Публикуваните в интернет-страницата на Висшия
съдебен съвет декларации на съдиите от Районен
съд – Пазарджик показват :
•Александър Любенов Александров – не посочва размера на банковия си кредит
•Иванка Георгиева Илинова - посочва за свързани лица: съпруг – едноличен търговец
•Веселка Велкова Златева-Кожухарова - не посочва размера на банковия си кредит; посочва
за свързани лица: съпруг -Румен Николаев Кожухаров, длъжност ”Секретар на Община
Пазарджик” ; роднина по сватовство –Ангелина Димитрова Кожухарова – съдружник в
„Институт по дървообработване”ООД, гр.Пазарджик, съдружник и управител в „РУЕМ
ТРЕЙД”ООД, гр. Пазарджик и в „УНИКАТ МЕБЕЛ”ООД, гр. Пазарджик; роднина по сватовство
– Николай Райчев Кожухаров - съдружник и управител в „Институт по
дървообработване”ООД, гр. Пазарджик; роднина по сватовство – Емил Николаев
Кожухаров - съдружник в „РУЕМ ТРЕЙД”ООД, гр. Пазарджик
•Мариана Илиева Димитрова - не посочва размерите на банковите си кредити
•Красимир Стефанов Комсалов - посочва за свързани лица: съпруга - ЕТ „Д-р Дина Петкова”
АПМП-ИП гр. Пазарджик
•Цветанка Трендафилова Вълчева - посочва за свързани лица: роднини по съребрена линия:
Светослав Николов Готев – ЕТ ”Светослав Готев”- гр. Пазарджик; роднини по сватовство:
Цветанка Здравкова Вълчева – адвокат - САК; Здравко Стойчев Вълчев – Управител на ДЗЗД
”ЗММ Металик- инструмент”-гр. Пазарджик; Магдалена Иванова Войнова-Василева –
Управител на ЕООД „Мейгън- Магдалена Войнова”-гр. Пазарджик
•Десислава Ангелова Ралинова - посочва за свързани лица: ЕТ ”КОМЕРСАНТ-БОРИСЛАВ
РАЛИНОВ” И „РАЛИНОВ И СИН” ЕООД
•М.И.П - не посочва размера на банковия си кредит
•Мариана Димитрова Шотева - не посочва размерите на банковите си кредити

Относно публикувани декларации по Закона за предотвратяване и
установяване на конфликти на интереси – препоръки:

• Председателите на съдилищата да въведат
практики декларациите по ЗПУКИ на всеки съдия
да се публикуват и на интернет–страниците на
съда, независимо че са публикувани на
страницата на Висш съдебен съвет. (Пазарджик,
Пещера и Велинград)

Относно публикувани декларации по Закона за предотвратяване и
установяване на конфликти на интереси – препоръки:

• Всички действащи съдебни заседатели, държавни
съдебни изпълнители и съдии по вписванията да
публикуват декларации за наличие или липса на конфликт
на интереси по реда на ЗПУКИ в интернет-страницата на
съответния съд, в който работят. (Пловдив, Пазарджик,
Пещера, Карлово, Асеновград и Велинград)

За етичното поведение и конфликт на интереси на магистрати и
съдебни заседатели
•

Публикувана е информация за нарушение на Етичния кодекс от съдия Майа Попова от районен съд
Пазарджик. Комисията по етика към Окръжния съд изпратила становище в Комисията към ВСС, че Майа
Попова е нарушила Етичния кодекс. Становище на Комисията по професионална етика към Пазарджишкия
окръжен съд, че съдия Майа Попова е допуснала нарушение на Кодекса за етично поведение на
българските магистрати, е изпратено миналия юли до аналогичната комисия на Висшия съдебен съвет,
става ясно от Отчета на съда. Няколко дни по-късно подалият оставка председател на Комисията по
професионална етика и превенция на корупцията Цони Цонев, е отговорил, че се извършва проверка във
връзка със случая Майа Попова и след приключването й ще уведоми за резултатите. Междувременно
Районна прокуратура Пловдив прекрати досъдебното производство с мотив, че пробата за алкохол от
Попова е взета неправомерно, тъй като тя била в кома. Етичната комисия на Пазарджишкия окръжен съд е
била сезирана след отвод на Комисията в Районния, която пък била сезирана от председателя му във
връзка със статии във вестници и писмо от окръжния прокурор с приложено към него постановление
относно причинено птп от съдия Майа Попова. Зам. председателят на Районния съд в Пазарджик Майа
Попова сутринта на 28 април 2011г.се блъсна с форда си в паркиран автомобил " Мицубиши" в близост до
пожарната и бе открита от полицията в безсъзнание. „От края на февруари 2012г. заместник-председателят
на Районен съд – Пазарджик Майа Попова отново правораздава. Тя беше излязла в дълъг отпуск, защото се
водеше разследване за причинена от нея катастрофа, със съмнения за шофиране в нетрезво състояние през
2011г. В последните дни на февруари 2012г. Районна прокуратура – Пловдив прекрати разследването, което
даде възможност на съдия Майа Попова да се върне на работа. А междувременно, докато Етичната
комисия на Висшия съдебен съвет се помайваше със случая и чакаше да приключи разследването, изтекоха
давностните срокове за образуване на дисциплинарно производство срещу съдия Попова.

•

http://pa-media.net/new/news.php?extend.1743.12

•

Софийската градска прокуратура е предявила обвинения за подкуп срещу съдия и адвокат от
Пазарджик, съобщи за Mediapool градският прокурор на София Николай Кокинов. Мярка за
неотклонение "парична гаранция" от 1000 лева е наложена на окръжния съдия Георги
Веселинов. Той е обвинен за взимане на подкуп. Като помагач в аферата е привлечена под
отговорност адвокат Ташкена Колчева. Пред Mediapool Кокинов отказа да предостави
информация по казуса с мотив, че тя е секретна. Той заяви единствено, че престъплението е
извършено през април тази година. Според местната преса съдия Веселинов е разследван за
получаване на подкуп от обвинения за трафик на антики Георги Загорски. Съдия Веселинов
определил мярката за неотклонение на Загорски и той в момента е под гаранция от 5000
лева. По време на разследването по схемата са използвани специални разузнавателни
средства. Пред свои колеги той е заявил, че е невинен и най-вероятно е натопен. Въпреки
разследването Георги Веселинов все още се води на работа в съда. През последната година на
него са се паднали едни от най-тежките дела в пазарджишкия съдебен район.

•

http://www.mediapool.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA-news157248.html Съдия и адвокат в корупционна схема в Пазарджик

Относно етичното поведение и конфликт на интереси при магистрати и
съдебни заседатели – препоръки:

• Правителството, заедно с Министерството
на правосъдието и Висшия съдебен съвет
да предприемат промени в Закона за
съдебната власт като се въведе забрана на
магистрати, които са роднини до 4
съребрена линия, съжителстват, имат
бизнес отношения, съдружия,
емоционални зависимости, да работят в
един съдебен район.

Относно етичното поведение и конфликт на интереси при магистрати и
съдебни заседатели – препоръки:

• Да се спазват етичните правила за
поведение на съдиите, прокурорите,
съдебните заседатели, адвокатите,
съдебните служители.

Съдържание и форма на интернет-страницата на Окръжен
съд - Пазарджик: http://www.court-pz.info
• Интернет-страницата на Окръжен съд - Пазарджик е с
лесен и подробен шаблон. Менютата са изнесени в лявата
част на страницата.
• Сайтът е снабден със звукова версия в помощ на
незрящите. Има и англоезична версия, но в нея са
преведени само функциите, новини и контакти на съда,
както и полезните връзки към други институции и брояч
на посещенията.

Съдържание и форма на интернет-страницата на
Районен съд - Пазарджик: http://rcourt-pz.info
• Интернет-страницата на Районен съд - Пазарджик е с добре подреден
и подробен шаблон. Менютата са изложени от лявата му част.
• В средата е посочена информацията за контакти със съда както и
уведомление за електронно известяване за съобщения и призовки,
налични в pdf формат. Препоръчваме смяна с doc формат, за да се
улеснят гражданите.
• Отдясно гражданите се информират, как може да се проследят
публикувани съдебни актове; поместен е линк на Централизирания
уеб базиран интерфейс за публикуваните съдебни актове, линк към
Кадастър и Имотен Регистър на България; линк към Адвокатската
колегия в гр. Пазарджик; линк към списък с нотариусите в страната;
линк към списък с вещите лица в страната, както и линкове на
Окръжен съд - Пазарджик, Административен съд, Апелативен съд,
Върховен административен съд и Висш Съдебен Съвет. Най-долу е
изложен брояч на посещенията на сайта.

Относно съдържанието на интернет-страниците на съдилищата препоръки:

• Висшият съдебен съвет да задължи съдилищата да
унифицират интернет-страниците си, като за цялата
страна те имат сходни съдържателни параметри, според
спецификата на съда и прокуратурата. (Пловдив,
Пазарджик, Пещера, Карлово, Асеновград и Велинград)

Относно съдържанието на интернет-страниците на съдилищата препоръки:

• В интернет-страниците на съдилищата в градовете
Асеновград, Велинград, Карлово, Пещера и Пловдив да
има отделни подрубрики с информация, свързана със
Закона за държавните такси, в частта му за
освобождаването на граждани от държавни такси.
(Асеновград, Велинград, Карлово, Пещера и Пловдив)

За принципа на случайното разпределение на постъпилите съдебни
дела в съда

• Окръжен съд - Пазарджик използва програмен продукт “Law Choice”
за случайно разпределение на делата. В програмата съществуват
опции, които осигуряват разпределението на делата по докладчици
между предварително зададените съдии, разглеждащи определен
вид дела, по реда на постъпването им. Програмата по подразбиране
разпределя при режим на „Случаен избор”, като делът на
натовареност на всеки съдия докладчик е заложен като 100%. При
определени обстоятелства процентното разпределение се променя
със заповед на Административния ръководител. Протокол от
разпределението на делата на хартиен носител се подписва от
извършващия разпределението и се прилага към делото и в отделна
папка архив, съдържаща всички протоколи от този вид процедури.
Във всеки момент може да бъде направена справка относно броя на
делата, разпределени за всеки конкретен съдия. В първия работен
ден на всяка седмица електронните процедури за избор се архивират,
като срокът им за съхранение е равен с този на делата.

Относно разпределението на съдебни дела на принципа на случайния
подбор чрез компютърна програма - препоръки:

• Препоръчваме унифициране на процеса на
случайното разпределение - във всички
съдилища да се използва един програмен
продукт, одобрен от Висшия съдебен съвет.

За публичността на съдебните актове и мотивите към тях
Преглед на съдебни актове на Окръжен съд – Пазарджик
•
Решение № 23/15.02.2012 на Окръжен съд – Пазарджик при окръжен съдия Славейка Костадинова
по търговско дело № 141 по описа на съда за 2010 година. Производство по несъстоятелност.
– имената на адвоката по една от страните в процеса са с инициали
•
Решение 127/15.03.2012год. на Окръжен съд – Пазарджик на съдия Катя Пенчева и членове на
състава - Албена Палова и Надежда С.-Андонова при секретаря В.Б., по гражданско дело №
98/2012г. Производството е по чл.258 и сл. ГПК.
– използва се инициали - гр. Д
•
Решение 235/17.05.2012год. на Окръжен съд – Пазарджик на съдия Катя Пенчева и членове на
състава - Албена Палова и Надежда С.-Андонова при секретаря В.Б., по гражданско дело №
263 /2012г. Производството е по чл.258 и сл. ГПК.
– спазени са всички изисквания на ЗЗЛД, не са открити пропуски и технически грешки
•
Решение от 21.04.2012 год. на Окръжен съд – Пазарджик на съдия Красимир Ненчев и членове на
състава Борислав Илиев и Мариана Димитрова при секретаря Г.М., по гражданско дело N229/12
год. Производството е по чл.258 и следващите от ГПК.
– спазени са всички изисквания на ЗЗЛД, не са открити пропуски и технически грешки
•
Решение 42/02.02.2012 г. на Окръжен съд – Пазарджик на съдия Катя Пенчева и членове на състава
Албена Палова и Надежда С.-Андонова по гражданско дело № 8/2012 г. Производството е по реда
на чл.258 и сл. от ГПК.
– липсват имената на секретаря
– използвани са инициали за кмета на община : „…Община-Ракитово, представлявана от Кмета Е
А Е…”
•
http://www.court-pz.info/2012_1/0063d812_00812312.htm

За публичността на съдебните актове и мотивите към тях
Преглед на съдебни актове на Районен съд – Пазарджик
•
Определение от 10.02.2012г. на Районен съд – Пазарджик на съдия Иванка Илинова по гражданско
дело №5107 по описа за 2011 година.
– имената на секретаря са с инициали
– спазени са изискванията по ЗЗЛД
•
Решение от 05.03.2012 г. на Районен съд – Пазарджик на съдия Десислава Ралинова по гражданско
дело №3304/2011г.
– използват се инициали за село и област – „…с.*****, ул.”*****” № 119,обл. П**…”
•
Решение от 17.04.2012 г. на Районен съд – Пазарджик на съдия Николина Попова по гражданско
дело № 104/2012г. Производството е по реда на чл.247 от ГПК .
– използват се инициали при длъжностно лице: „…Дирекция „ Социално подпомагане „ гр.
Септември , представлявана от директора З.М. …”
•
Решение от 18.04.2012 г. на Районен съд – Пазарджик на съдия Десислава Ралинова по
гражданско дело № 3588/2011г. Производството е по реда на чл.415 ал.1 от ГПК във вр. с чл.422 от
ГПК.
– използват се инициали за град С.
– имената на адвоката по една от страните в процеса са с инициали
•
Решение от 16.02.2012г. на Районен съд – Пазарджик на съдия Веселка Златева по гражданско дело
№229/2012г. по описа на съда.
– имената на секретаря са с инициали
– имената на прокурора по делото са заличени
– използва се инициал за град: „…ДМСГД – гр.З…”
•
http://rcourt-pz.info/

Относно редовното публикуване на съдебните актове и мотивите към
тях в срок - препоръки:

• Висшият съдебен съвет да създаде ясни
правила съдебните актове да се публикуват
по един и същ начин в интернет страниците на всички съдилища.

Относно практиката в гражданските дела за младежко и детско
правосъдие - препоръки:

• Да се създадат регламенти за подбор и
поддържане на квалификацията на юристи,
специализирани за работа по процеси,
свързани с правораздаването спрямо деца
и младежи, ненавършили пълнолетие.

Относно прилагане на Закона за закрила на детето:

• Държавата, в лицето на изпълнителната и
съдебната власт, да разработи обща програма
за създаване на подходящи условия за водене
на съдебни процеси, участие в които вземат
деца.
• За тази цел на територията на всеки съдебен
окръг да се създаде т.н. “синя стая”, в която да
бъдат изслушвани децата, за да бъдат те
предпазвани от стреса на разпита в съдебна
зала.

Относно прилагането на Закона за защита от
домашно насилие
1. Да се регламентира възможността съдът служебно да проверява
имущественото състояние на ответника, за да може да се определи
адекватно размер на паричната глоба, налагана на виновния по чл 6
(4) от ЗЗДН;
2. Да бъде изменен законът, като се въведе задължително мотивирано
оттегляне на жалбата, с цел да се защити интересът на жертвата. За
постъпилото оттегляне да бъдат уведомявани служебно от съда
районната прокуратура и ДСП, които да имат право в определен срок
да продължат делото. При бездействие и след изтичане на срока,
съдът прекратява делото.
3. Отказът на извършителите за участие в специализирана
психологическа програма за овладяване на гнева да се
криминализира, като за отсъствие от нея се прилагат наказания,
предвидени в НК;

Относно прилагането на Закона за защита от
домашно насилие
1. При повторен акт на домашно насилие, в нарушение на съдебна
заповед, размерът на глобите да се увеличава двойно
2. Съдът със свое решение да задължава виновния за домашното
насилие да заплаща разходите по възстановителната програма на
пострадалите и таксите за личното му участие в специализираните
програми срещу агресията;
Препоръки за подобряване прилагането на закона:
1. Да се ускори разглеждането на съдебните дела, с цел превенция на
бъдещи конфликтни ситуации, които биха принудили жертвите да
изтеглят съдебните жалби – съдът да насрочва открито съдебно
заседание преди установения краен срок от 30 дни;
2. Да се засили междуинституционалното сътрудничество по прилагане
на ЗЗДН.

Относно прилагане на Закона за борба с противообществените прояви
на малолетни и непълнолетни:

• Да се създаде ориентирана към правата на
детето нова правна уредба, изцяло
съобразена с международните правни
стандарти.

Относно Указа за борба с дребното хулиганство :

• Продължават да са актуални препоръките на екипа ни
от 2011г.:[1]
– Да се прилага разпоредбата в УБДХ (чл.1, ал.4), която
предвижда да се прекратяват съдебните дела, а случаите
да се насочват към местните КБППМН и детски
педагогически стаи на МВР.

[1] Доклад за напредъка на съда в Северна България
2010-2011 - http://watch.ngorz.org/bg/catalog/item14.html

Относно Указа за борба с дребното хулиганство :

• Прилагането на УБДХ да включва задължително
регистър, в който да се вписват наложените мерки
за наказание „задържане в поделенията на МВР”,
който да се контролира от прокуратурата.[2]
• [2] Коментар на екипа на проекта: „Не може да се
създава и води регистър за неблагоприятни
обстоятелства, какъвто не е предвиден в закон”

Относно Указа за борба с дребното хулиганство :

• Местата за задържане на лица и
изтърпяване на административни мерки
трябва да станат обекти с обществено
предназначение по смисъла на Закона за
здравето, за да се осъществява
административен контрол върху
условията за живот.

Относно Указа за борба с дребното хулиганство :

• Наказанието „задържане в поделенията
на МВР” по УБДХ да бъде прилагано само в
места, които да отговарят на основните
европейски стандарти за сигурност и
хигиена.

Относно Указа за борба с дребното хулиганство :

• В УБДХ да се предвиди възможност
бързата процедура да не е задължителна
за всички съдебни дела, а само за тези,
при които обществения интерес налага
това.

Относно Указа за борба с дребното хулиганство :

• Когато непълнолетни нарушители са
изправени пред съда по УБДХ,
задължително на процеса да бъдат
представени Дирекция „Социално
подпомагане” и Отдела за закрила на
детето, които да дадат становище по
случая, съгласно нормите на Закона за
закрила на детето.

Относно Указа за борба с дребното хулиганство :

• Да се уведомява задължително
прокуратурата и да се изисква
становище от нея по всяко конкретно
съдебно дело (внесена полицейска
преписка).

Относно Указа за борба с дребното хулиганство :

• Прокуратурата да участва в съдебните
производства по УБДХ срещу
непълнолетни младежи, обвинени в
нарушение на обществения ред.

Относно Указа за борба с дребното хулиганство :
• Когато подсъдими по УБДХ са непълнолетни към тях да се
прилага санкция, различна от „задържане в поделенията на
МВР”. Младежите в тази възраст трябва задължително да
посещават учебни занятия, а съдът с подобно решение
препятства достъпа им до образование. Освен това т.н.
“полицейски кучкарници” не отговарят на санитарните норми
за живот и там липсват условия, които да гарантират
здравето и безопасността на ненавършилите пълнолетие деца
и младежи. Предлагаме промените да следват логиката, според
която в Закона за административните нарушения и наказания
глобата за непълнолетните бе заменена с обществено
порицание.

Съдът и гражданите
• Сградата на съда в Пазарджик е стара, входните врати са големи и
масивни , затова трудно се отварят и затварят. Съдебната палата се
състои от два етажа и партер. Председателят на Окръжен съд Пазарджик информира, че през лятото на 2012 година ще бъде
извършен ремонт на сградата.
• В нея са монтирани съвременни електронни табла, на които се изнася
полезна информация за гражданите. Има рампи за достъп до
съдебните зали на хора в неравностойно положение, но те са
инсталирани само на партера.
• Достъпът до 2-рия и 3-тия етажи е труден за хората с двигателни
увреждания – липсва асансьор.
• Въвеждането на системата за видеоконферентна връзка е предимство
за работата на съда.
• В съдебната палата има достъпна тоалетна за граждани, която е на
първия етаж в близост до съдебните зали.

Съдът и гражданите

• Съдът в Пазарджик се стреми да подобри
информираността на гражданите за своята работа. През
месец февруари 2012г. са организирани „Дни на
отворените врати”.
• Налице е и полезна динамика в работата с медиите. На
интернет-страницата на съда ежедневно се публикуват
прессинформации. Само през 2011 година те са били 650
броя.
• В Окръжен съд – Пазарджик има създадена Комисия за
професионална етика в съответствие с Кодекса за етично
поведение на българските магистрати.
• http://www.courtpz.info/about/page_court15.php?page=gallery

Относно дейността на съдебната администрация – препоръки:

• Да се подобри достъпът на уязвимите групи до
правосъдие - Министерството на правосъдието и
Висшия съдебен съвет да предприемат ефективни
действия за улесняване физическия достъп до
съдебните сгради на хората с увреждания в
България, като се изградят рампи, подемни
съоръжения и други улеснения за придвижване
на хора със специфични потребности. Всички
входове на съдебните палати да се разширят; да
се улесни преходът между етажите.

Подбор и дейност на съдебните заседатели.

•

•

Изборът за участие на съдебни заседатели в съдебно заседание се
извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение
най-малко 3 дни преди заседанието. Версията Law Choice за случаен подбор
е инсталирана на компютъра на съдебен секретар. Всички съдебни
секретари имат разрешен достъп с потребителско име и парола. Когато
се прави такъв избор се въвежда в поле номера на наказателното дело и
програмата генерира номер и избира автоматично съдебен заседател.
Протоколът се разпечатва в 2 екземпляра, подписва се от секретарката,
прилага се по делото и в папка. Когато е налице отказ на съдебен
заседател да вземе участие в заседанието (болест, отсъствие от града,
служебна ангажираност), се вписва в протокола причината за отказа и
програмата избира ново име. Това се записва и ръчно в книгата за отказ на
съдебни заседатели за участие в делата.
Писмо с Изх. №РД-08-631/05.07.2012г.. на г-жа Ивета Парпулова, председател
на Окръжен съд – Пазарджик до Георги Милков, ръководител на проекта.

Относно подбора и дейността на съдебните заседатели - препоръки:

• Да се повиши информираността по механизмите за
подбор на съдебните заседатели, като общинските
администрации, в партньорство със съдилищата,
публично оповестят критериите, на които трябва да
отговярят кандидатите, както и подробности за
процедурата по избирането им.
• Висшият съдебен съвет да промени начина на
заплащането на съдебните заседатели, като чрез
достойно възнаграждение на труда им се преследва
висока мотивация, ангажираност и отговорност от тяхна
страна към съдебния процес.

Благодаря за вниманието!

Център на НПО
Разград

ЗА КОНТАКТИ
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Интернет-страница: www.ngo-rz.org
Телефон/факс: +359 (84) 661694
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