Център на НПО
в Разград
Проект „ПРАВОСЪДИЕ БЛИЗО ДО ХОРАТА: втора фаза”
Изх. № Ц-143/28.11.2013г.
ДО
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ГРАД СОФИЯ
Относно: Дневен ред на насрочено заседание на Гражданския съвет към ВСС на
29.11.2013г., петък, от 11 часа.

СТАНОВИЩЕ
Упълномощавам Мария Карагьозова, Сдужение „Асоциация Форум“, да
представлява Сдружение „Център на НПО в Разград“.
Относно дневния ред да гласува, както следва:
По т.1. Избор на съпредседател на Гражданския съвет към ВСС – да участва в
жребий за избор.
По т.2. Обсъждане на проект за изменение и допълнение на методиката за
атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и
заместник-административен ръководител.
Подкрепяме предложените изменения в Методиката за атестиране на съдия,
прокурор, следовател, административен ръководител и заместник-административен
ръководител (Методиката). Според нас те конкретизират и изясняват отделните
текстове.
Констатираме слабост в Методиката - липсата на критерии за атестиране
на върховни съдии и прокурори.
Висшия съдебен съвет, като ръководен орган трябва да посочи специфични
критерии за атестиране на върховни магистрати. Решението на Комисията по
предложенията и атестирането (КПА) на ВСС, пленумите на Върховния касационен съд
(ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) да посочат специфични критерии за
атестирането на върховните магистрати, тоест на себе си, създава усещането на
привилегированост на върховните съдилища в съдебната система. С подобно решение
продължава практиката върховните съдилища и прокуратури да имат привилегията
сами да си пишат Правила и Методики за различни дейности (например Методиката за
приложение на случайния принцип при разпределението на делата).
Ние положително възприемаме включването на показателя работа по дела с
фактическа и правна сложност в общия критерий „умения за оптимална организация на
работата”, чл.33 от Методиката.
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Подкрепяме и насърчаването на съдия да развие умения за оптимално съставяне
на графика на съдебните заседания – показател по специфичния критерий за атестиране
на съдия „спазване на графика за провеждане на съдебни заседания”, чл.35, т.3 от
Методиката.
Констатираме слабост във включването на показателя в допълнителния
критерий за атестиране на административен ръководител и заместник на
административния ръководител “способност за работа в екип и разпределение на
задачи в него” относно управленската, организационната и комуникационна
компетентност на атестирания - способност за спазване на принципа за случайно
разпределение на делата, чл. 42, т.10 от Методиката. Ние препоръчваме показателя по
т.10 да бъде вменен и в специфичните критерии за атестиране на съдия.
3. Определяне на двама ит-специалисти, които да извършат експертизата
съгласно решение на ВСС по протокол № 42/31.10.2013г., т. 13.5
Сдружение “Център на НПО в Разград” предлага да се определи Димитър
Вилхемов Димитров – ит-специалист за извършване експертизата съгласно решение на
ВСС по протокол № 42/31.10.2013г., т. 13.5.
Димитър Димитров е младши експерт в отдел “АИО” – системен администратор
в Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество към Министерския съвет,
град София. Неговият дългогодишен опит в областта на информационните технологии
и професионализъм биха допринесли за всеобхватност и точност на направената
експертиза.
28 ноември 2013г.
Град Разград
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Георги Милков
Центърът на НПО в Разград разработва и прилага пилотни програми в подкрепа на съдебната реформа от
2004г. До момента са осъществени седем проекта за гражданско наблюдение на съда и укрепване 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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