Център на НПО
в Разград

Проект „ПРАВОСЪДИЕ БЛИЗО ДО ХОРАТА: втора фаза”
Изх. № Ц-90/27.06.2013г.
ДО ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ГРАД СОФИЯ
ВЪПРОСИ
КЪМ КАНДИДАТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ
 ИВАН ГЕОРГИЕВ КАЛИБАЦЕВ - административен ръководител - председател
на Районен съд - Асеновград
 ПЕТКО ИВАНОВ МИНЕВ - прокурор в Районна прокуратура – Пловдив

1. Относно участие на гражданите в съдебната реформа и наблюдение на
дейността:
 Как бихте оценили прилагането на гражданското наблюдение на
съдилища в България и резултатите от него?
 Подобри ли се дейността на Районен съд – Асеновград и Районен съд Пловдив1 след проведено през 2012г. гражданско наблюдение? Моля,
посочете няколко примера!
 Бихте ли подкрепили прилагането на гражданско наблюдение във всички
330 органа на съдебната власт (съдилища, прокуратури, следствени
отдели) на отделните йерархични нива – от районно до върховно?
2. По темата “Етично поведение и конфликт на интереси”:
 По време на гражданското наблюдение на съдилища в различни градове
установихме, че съдии и прокурори не посочват конкретните размери на
банковите кредити/заеми в декларациите си по ЗПУКИ. Какво е
необходимо да се направи, за да се насърчи положителна практика по
този важен въпрос?
 Според Вас, приемливо ли е магистрати да получават значителни
дарения със съмнителен произход или кредити от децата си или частни
фирми?
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 Каква е Вашата позиция и одобрявате ли съдии и прокурори да членуват
в тайни общества - масонски ложи, рицарски ордени; да ходят на ловни
излети (лов и риболов) с политици и бизнесмени със съмнителна
репутация?
 Как бихте коментирал концентрацията на семейства и роднини в
съдебната система – корупционна практика или непотизъм, синдрома
“семейно правосъдие” или българският модел “майка - съдия, баща прокурор, дете – адвокат, брат – нотариус; съпруг – съдия, съпруга прокурор”?
 Според Вас, влияе ли непотизмът или “семейното правосъдие” на
резултатите от съдебните решения? Моля, обосновете отговора си!
 Вие приемате ли за допустимо магистрати, които са съпрузи да
работят в един съдебен район (на районно, окръжно, апелативно и
върховно ниво) и да се явяват по съдебни дела? Моля, обосновете
отговора си!
 Декларирали ли сте всички Ваши заеми, кредити, откъде са получени и
техния конкретен размер?
 Какво е отношението Ви към употребата на алкохолни напитки в
работно време? Как бихте коментирали становището на Комисията по
професионална етика на ВСС „Употребата на алкохолни напитки в
минимални количества не прави магистрата негоден да изпълнява
служебните си задължения.”?2
3. По темата “Отчетност, публичност и прозрачност”:
 Знаете ли защо гражданите заплащат една от най-високите банкови
комисионни за платена съдебна такса в Окръжен съд и Районен съд в
Пловдив – по 3,50лв. ? Ще договорите ли нова, по-ниска цена под 1,00 лв.?
 Ще публикувате ли договора с обслужващата банка, каквато препоръка
има в доклада за гражданско наблюдение от 2012г.?
 Как ще коментирате странната практика да се плаща за ползване на
тоалетна от гражданите в приземния етаж в Съдебната палата в
Пловдив, където се помещава и Районен съд - Пловдив?
 Смятате ли да подобрите политиката за връзки с обществеността и
интернет-страницата на Районен съд – Пловдив, ако бъдете избран за
председател?
4. По темата “Случайното разпределение на постъпилите съдебни дела и
публикуване на съдебните актове на електронните страници на
съдилищата”:
2

Становище на Комисия “Професионална етика и превенция на корупцията” при ВСС, във връзка с
материал „Пияни висши магистрати решават съдбата ни” от предаването „Разследването”, излъчено по
„Нова Телевизия”, Протокол 15/09.04.2012 г.
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 Как ще гарантирате приложението на чл.9 ал.1 от Закона за съдебната
власт за случайното разпределение на съдебни дела3?
 Според Вас, използва ли се системата за случайно разпределение и за
регулиране на натовареността на прокурорите и съдиите?
 Възможно ли е имената на определени прокурори и съдии да бъдат
„изваждани“ от списъка за случайно разпределение на определено дело и
после „връщани“ обратно, без системата да регистрира подобна
намеса?
 Възможно ли е процентите на съдебни дела от определен тип,
разпределяни на отделни съдии да бъдат намалявани до 0%, което
практически изключва отделния съдия от списъка за случайно
разпределение, а по-късно отново променяни до 100%, без системата да
регистрира подобна намеса?
 Използва ли се програмата Word за разпечатване на резултатите от
случайното разпределение – ако да, тази разпечатка прилага ли се към
съдебно дело като официален документ?
5. По темата “Натовареност”:
 Какво е отношението Ви към съдебните споразумения, които по думите
на г-жа Ана Караиванова, главен съдебен инспектор, деквалифицират
магистратите? Последните години прокуратурата отчита устойчива
тенденция на увеличаване процента на сключените споразумения с
участие на прокуратурата, одобрени от съда.
 Каква е ролята на съда при сключване на съдебни споразумения?
 Как бихте обвързали темата за натовареността с ефективността и
резултатите от дейността на съдиите?

27 юни 2013г.
град Разград
Георги Милков
Председател на УС

Центърът на НПО в Разград разработва и прилага пилотни програми в подкрепа на съдебната реформа от
2004г. Осъществени са седем проекта за гражданско наблюдение на съда и подкрепа на съдебната
система в България. В момента реализира проект „Правосъдие близо до хората: втора фаза”, подкрепен
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Разпределението на делата се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно
разпределяне съобразно поредността на постъпването им
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от Фондация „Америка за България”. Главната цел на проекта е да подобри отчетността, прозрачността и
етиката в съдебната система в България чрез механизъм за успешно гражданско наблюдение на съда на
национално ниво. Центърът на НПО в Разград създаде през 2007г. Национална НПО мрежа за
гражданско наблюдение на съда в България, в която участват над 65 неправителствени организации:
www.watch.ngo-rz.org

С подкрепата на Фондация „Америка за България”
Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза
на свободна и демократична България. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на
Българо‐американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската
агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя,
продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.
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