Център на НПО
в Разград

Проект „ПРАВОСЪДИЕ БЛИЗО ДО ХОРАТА: втора фаза”
Изх. № Ц-51/04.04.2014г.
ДО ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ГРАД СОФИЯ

ВЪПРОСИ
КЪМ КАНДИДАТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ВАРНА
1. Марин Георгиев Маринов- и.ф. административен ръководител - председател на
Окръжен съд – Варна.
2. Светлозар Георгиев Георгиев - и.ф. административен ръководител - председател
на Военен съд – Варна.
3. Даниела Светозарова Христова - съдия в Окръжен съд – Варна.
На основание чл.7 от Правила за избор на административни ръководители на
органите на съдебна власт по чл. 167, ал.1, т.2-4 от ЗСВ.

1. По темата “Натовареност”:
 Колко съдебни дела са били разпределени на Вас за разглеждане през
2013г.?
 Какъв е бил процентът на личната Ви натовареност през 2013г.?
 Какъв процент от общия брой разгледани съдебни дела (през 2013г.) сте
приключили в тримесечен срок?
 Какъв процент от общия брой разгледани съдебни дела (през 2013г.) в
Окръжен съд – Варна не са обжалвани?
 Колко от разглежданите от Вас съдебни дела, постъпили за
разглеждане през 2013г., все още не са приключили и какви са причините
за това?
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Какъв процент от всички разгледани съдебни дела (за 2013г.) в Окръжен
съд - Варна са заповедни производства (чл.410 и 417)?



Какъв процент от всички разгледани съдебни дела (за 2013г.) в Окръжен
съд – Варна са завършили със споразумения между страните?



Какъв процент от всички разгледани съдебни дела (за 2013г.) в Окръжен
съд - Варна са “разрешения” от дежурен съдия за позлване на средства
от банковите влогове на деца (СК)?

2. По темата “Случайното разпределение на постъпилите съдебни дела и
публикуване на съдебните актове на електронните страници на
съдилищата”:
 Ако бъдете избран за административен ръководител, как ще
разпределяте преписки сам на себе си - ще участвате ли в системата за
случайно разпределение?
 Как ще гарантирате приложението на чл.9, ал.1 от Закона за съдебната
власт за случайното разпределение на съдебни дела1?
 Използвате ли в съда версия 4.0 на софтуерния продукт Law Choice и
моля посочете от коя дата?
 Известно ли Вие изпращат ли се протоколите от случайното
разпределение в съда към сървъра на ВСС?2 Моля, споделете как
технологично тече процеса!
 Според Вас справедливо ли е Висшият съдебен съвет да приема проект
за Единни правила и методика за приложение на случайното
разпределение на дела за съдилищата, но същевременно възложи на
Прокуратурата, ВКС и ВАС да изработят сами проект на правила (б.а.
ВСС прие без обсъждане трите документа в края на 2013г.), като
вземете предвид разпоредбата на чл.9 от Закона за съдебната власт?
3. По темата “Бюджет, финансиране и кариерно развитие”:


Моля, да посочите как гражданите могат да се информират за
бюджета на прокуратурата и колко струва на българските
данъкоплатци съществуването на Окръжен съд - Варна?



Моля, да посочите Вие лично получавали ли сте парична премия или
награда за последните три година? В какъв размер и по какъв повод?

1

Разпределението на делата се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно
разпределяне съобразно поредността на постъпването им
2

„въведена е нова функционалност – изпращане на протоколите за избор на съдия докладчик по всяко
конкретно дело в сървър на Висшия съдебен съвет и отпечатване на протоколите чрез
Интернетстраницата на ВСС“, http://www.vss.justice.bg/bg/decisions/2013-pril/pr46-21.11.2013-td4.pdf
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Знаете ли колко е годишният бюджет на Окръжен съд - Варна? Моля да
посочите годишния размер за 2013 година и съответно за 2012 година?
Знаете ли в какъв размер е бюджетът за 2014г.?



Моля, да посочите колко съдии са по щат и колко работят в момента в
Окръжен съд - Варна? Колко са служителите?



Знаете ли колко струва издръжката на един зает съдия/служител в
Окръжен съд – Варна за последната 2013г, съобразно бюджетна
сметка?



Моля, да споделите за какво използвате получаваните всяка
календарната година средства в размер на две средни заплати за
„работно облекло“! Как отчитате тези средства – с какъв документ?



Знаете ли дали се следи и анализира ефекта от финансирането и
съответно резултатите от съдийската работа в Окръжен съд Варна?



Влияе ли финансирането (чрез бюджета) на Окръжен съд – Варна върху
ефективността от съдийската дейност – брой приключени съдебни
дела от общия брой за една календарна година?



Знаете ли, има ли целеви средства в Окръжен съд – Варна за обучение и
квалификация на съдии и служители? Какъв е бил размера за 2013г. или
какъв процент е от общата сума за календарната година?



Участвали ли сте в обучения и други квалификационни форми през
2013г.? Моля посочете общия брой и колко работни дни сте бил
ангажиран!



Ще организирате ли смяна на обслужващата банка на Окръжен съд –
Варна или ще предоговорите условията на договора?



Моля, да споделите, Вие получавал ли сте заем от обслужващата банка
на Окръжен съд – Варна? В какъв размер?



Имате ли информация дали и кой е получавал заеми от обслужващата
банка на Окръжен съд – Варна?

4. По темата “Етично поведение и конфликт на интереси”:
 Моля, да споделите защо в част от публикуваните в страницата на ВСС
декларации по ЗПУКИ на съдии в Окръжен съд – Варна, имената им са
съкратени с инициали? Защо в са съкратени имената на свързаните
лица?
 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!
 Как бихте коментирали концентрацията на семейства и роднини в
съдебната система – корупционна практика непотизъм, синдрома
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прокурор, дете – адвокат, брат – нотариус; съпруг – съдия, съпруга прокурор”?
 По време на гражданското наблюдение на съдилища в различни градове
установихме, че съдии и съдии не посочват конкретните размери на
банковите кредити/заеми в декларациите си по ЗПУКИ. Според Вас,
какво е необхдимо да се направи, за да се насърчи положителна
практика по този важен въпрос?
 Според Вас има ли необходимост от усъвършенстване и промяна в
Кодекса на етичното поведение на българските магистрати?
 Каква е Вашата позиция - одобрявате ли съдии и съдии да членуват в
тайни общества - масонски ложи, рицарски ордени; да ходят на ловни
излети (лов и риболов) с политици и бизнесмени със съмнителна
репутация?
 Според Вас, влияе ли непотизмът или “семейното правосъдие” на
резултатите от прокурорските решения/актове? Моля, обосновете
отговора си!
 Според Вас, приемливо ли е магистрати да получават значителни
дарения със съмнителен произход или кредити от децата си или частни
фирми? (например прокурор Галя Гугушева, съдия Веселина Тенева)

5. По темата “Отчетност, публичност и прозрачност”:
 Моля, да споделите какво според Вас означава “достъп до правосъдие”?
 Бихте ли публикували на интернет-страницата на Окръжен съд – Варна
актове на Инспектората към ВСС за извършени проверки?
 Ще публикувате ли договора с обслужващата банка на съда, каквато
препоръка има в Доклада за гражданско наблюдение от 2013г.?
 Бихте ли споделили вижданията си за подобряване политиката за
връзки с обществеността и интернет-страницата на Окръжен съд –
Варна?
 Какво е отношението Ви към съществуването на т.н. “бутикови”
съдилища и прокуратури: например в градовете Кула, Момчилград, Елин
Пелин, Чирпан, Раднево, Мадан, Мездра, Пирдоп, Тополовград, Малко
Търново, Белоградчик, Ардино, Брезник, Гълъбово, Девня, Дулово, Елхово,
Ихтиман, Кнежа, Костинброд, Луковит, Царево?
5. По темата “Участие на гражданите в съдебната реформа“:


Как бихте коментирали гражданското участие в съдебната реформа –
работата на Граждански съвет към ВСС?
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Имате ли препоръки за подобряване механизмите на взаимодействие
между Висшия съдебен съвет и Гражданския съвет?



Бихте ли подкрепили прилагането на гражданско наблюдение във всички
350 органа на съдебната власт (съдилища, прокуратури, следствени
отдели) на отделните йерархични нива – от районно до върховно?



Как бихте коментирали прилагането на гражданското наблюдение на
съдилища в България и резултатите от него?



Бихте ли участвали в проекти за гражданско наблюдение на съдебната
система?



Какви важни теми от съдебната практика бихте препоръчали да
включи гражданския мониторинг занапред?

4 април 2014г.
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
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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