Център на НПО
в Разград

Проект „ПРАВОСЪДИЕ БЛИЗО ДО ХОРАТА: втора фаза”
Изх. No Ц-10/14.01.2014г.
ДО
Д-Р НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
И.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И
УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА
ИНТЕРЕСИ
ГРАД СОФИЯ

СИГНАЛ
За конфликт на интереси на съдия Красимир Аршинков, бивш
Председател на Окръжен съд – Благоевград и съдия Иво Харамлийски,
бивш председател на Районен съд – Петрич.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ
На основание чл. 15 ал. 2 от АПК, отправяме сигнал за конфликт на интереси,
до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:


Налице са доказани данни от доклад на ВСС по повод извършена проверка в
Окръжен съд – Благоевград за престъпления, нарушения и конфликти на
интереси от дейността на съдия Красимир Аршинков, в качеството му на
административен ръководител-председател на Окръжен съд - Благоевград1.



Налице са доказани данни от доклад на ВСС за нарушения и конфликт на
интереси от дейността на съдия Иво Харамлийски (кум на съдия Красимир
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Аршинков), в качеството му на административен ръководител-председател на
Районен съд - Петрич2.


В доклада на ВСС се съдържат достатъчно данни за извършени престъпления от
съдии, а именно корупция, непотизъм, търговия с влияние.



Според нас от данните от извършената проверка на ВСС, е налице търговия с
влияние, извършвано от съдия Красимир Аршинков и съдия Иво Харамлийски.



През месец септември 2013г. Центърът на НПО в Разград подаде сигнал до ВСС
за конфликт на интереси съобразен с Доклад на ръководния съдебен орган за
извършената проверка за нарушения и наличие на конфликт на интереси при
работата на административния ръководител на Окръжен съд – Благоевград
Красимир Аршинков.



Висшият съдебен съвет (решение по протокол No45/25.11.2013г.) отказва да
извърши нова проверка по сигнал за Красимир Аршинков и Иво Харамлийски,
поради липса на нови факти и обстоятелства3



До момента няма резултати от извършената проверка и не са предприети
конкретни действия при установяване на конфликт на интереси и нарушение на
КЕПБМ.



Висш съдебен съвет е проявил пълно бездействие и не се е произнесъл с
решение по направените констатации на доклад на трима членове на ВСС.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси да
образува административно производство срещу съдия Красимир Аршинков за
установяване на конфликт на интереси.



Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси да
образува административно производство срещу съдия Иво Харамлийски за
установяване на конфликт на интереси.



Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси да
издаде наказателно постановление за налагане на административно наказание за
съдия Красимир Аршинков съгласно чл. 35 и 37 и да се произнесе по отношение
на чл. 33, ал. 2 и 3 от ЗПУКИ.



Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси да
издаде наказателно постановление за налагане на административно наказание за
съдия Иво Харамлийски съгласно чл. 35 и 37 и да се произнесе по отношение на
чл. 33, ал. 2 и 3 от ЗПУКИ.
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Екипът на гражданското наблюдение извърши проучване на „Доклад на ВСС за
извършена проверка по сигнали и публикации в пресата относно твърдения за евентуални
нарушения и съмнения за конфликт на интереси в дейността на административния
ръководител на Окръжен съд - Благоевград Красимир Аршинков”, в който по наше
мнение представя модел на конфликти на интереси в съдебен район Благоевград.
Анализът по този повод намери място в Междинния доклад за напредъка на съда 4.
Цитираме част от Доклада на ВСС, от който намираме данни за наличие на конфликт на
интереси, корупционни практики и престъпление търговия с влияние: “До м. декември
2009 г. в БлОС е имало трима заместник-председатели: Румяна Бакалова, Катя Бельова,
Росен Василев. (След намаляване на една зам.председателска бройка от ВСС и изтичане
на мандата на съдия Росен Василев, заместник- председателите остават двама,
считано от м. декември 2009 г.) И тримата колеги са били назначени за зам.
председатели по предложение на административния ръководител Кр. Аршинков,
работят в областта на гражданското правораздаване и по право председателстват
трите въззивни граждански състава. В БлОС няма зам.председател - ръководител на
наказателно отделение, като този ресор е поет от самия председател на съда, затова
разпределението на делата се извършва предимно от съдебния администратор.
Гражданският доклад се разпределя от съдия Бакалова. Останалите зам.председатели
изпълняват различни функции, подпомагащи административната дейност на
председателя Кр. Аршинков, без да има стриктно разпределение на правомощията им.
Напр. съдия Бельова обезпечава провеждането на конкурси за служители, организира
обществени поръчки и търгове във връзка с дейността на съда по снабдяването с гориво,
закупуване на материали и др., а също така организира повишаването на
квалификацията на съдиите от региона (провеждането на външни и вътрешни
семинари). Преди обособяването на административните съдилища, съдия Василев е
ръководел дейността на административните състави, а след това е оказвал помощ на
съдия Бельова. Констатира се, че през 2007 - 2009 г. граждански дела (І и ІІ инстанция) в
БлОС са разглеждали член-съдиите Валери Междуречки, Величка Борилова, Емилия
Топалова, Иванка Бикова, Катя Бельова, Миглена Йовкова, Надя Узунова, Росен Василев,
Румяна Бакалова. За същия период граждански дела са били разпределяни и на
командировани съдии от други съдебни райони и на младши съдии, а именно: Райна
Мартинова, Стоян Хаджиев, А. Бисеркова, Атанас Кобуров, Жбантова, Шарланджиев,
Грънчаров, София Икономова, Таня Спасова, Татяна Богоева. Разпределението на съдии
по отделения и състави е било осъществявано по решение на административния
ръководител при съгласуване със зам.председателите. Съдиите Румяна Бакалова, Емилия
Топалова, Иванка Бикова, Росен Василев са били назначени в БлОС по време на мандата
на Красимир Аршинков и по негово предложение съгласно правомощията му на
административен ръководител. Всички те работят в областта на гражданското
правораздаване. Съгласно съхраняваната във ВСС информация за персоналните данни на
магистратите, Румяна Бакалова е била младши съдия в ОС - гр. Пазарджик в периода
01. 01.1983 г. до 01.10.1984 г., а от 01. 11. 1984 г. до 21.10.1991 г. е работила като
нотариус към РС - гр. Благоевград. От 21.10.1991 г. до 25.05.1995 г. е била съдия в ОС гр. Благоевград. От 18.06.1995 г. е вписана в Адвокатска колегия - Благоевград и е
работила като адвокат в продължение на почти десет години. Считано от 21. 03. 2005
г., Румяна Бакалова е назначена направо за зам.председател на БлОС. Иванка Бикова е
4

http://watch.ngo-rz.org/bg/catalog/item29.html

Носител на Златен ключ 2007 за достъп до обществена информация
Сдружение "ЦЕНТЪР НА НПО В РАЗГРАД" е регистрирано в съответствие с ЗЮЛНЦ, решение по ф.д. №37/1997 г. на РОС
БУЛСТАТ: 116019267, жк. “Освобождение” 34, пк 237, Разград 7200, България

Тел./Факс: (+359 84) 661694, Е-mail: office@ngo-rz.org, www.ngo-rz.org; www.watch.ngo-rz.org

3

работила като съдия в РС - Благоевград през периода 06. 07. 1974 г. - 30. 03. 1983 г., а
като съдия в ОС - Благоевград - през периода 31. 03. 1983 г. - 25. 04. 1992 г. От 15. 05.
1992 г. до 15. 05. 2006 г. е била адвокат в Адвокатска колегия - Благоевград. Считано от
15. 05. 2006 г., става съдия в ОС - Благоевград - първоначално при условията на чл. 68 от
КТ, а от 26. 03. 2007 г. - на редовно място по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ. Емилия Топалова е
работила като съдия в РС - гр. Благоевград през периода от 08. 08. 1991 г. до 30.07.1992
г., а като съдия в ОС - Благоевград - за времето от 30. 07. 1992 г. До 15. 03. 1995 г. От
07. 04. 1995 г. е вписана в АК - Благоевград, където е работила като адвокат до 28. 09.
2005 г. Считано от 29. 09. 2005 г., става съдия в ОС - Благоевград - също първоначално
при условията на чл. 68 от КТ, а от 16. 01. 2006 г. е преназначена по чл. 67, ал. 1, т. 1 от
КТ. И трите колеги съдии са с предходен продължителен стаж като адвокати,
познават и са работили със съпругата на председателя на БлОС - адв. Михаела
Аршинкова. Изложените по-горе обстоятелства за назначенията на Румяна Бакалова,
Иванка Бикова и Емилия Топалова сочат на обективирано в предложенията на
административния ръководител предпочитание към попълване на гражданското
отделение на управлявания от него съд с външни за системата кадри. В рамките на една
година и два месеца (от 21. 03. 2005 г. до 15. 05. 2006 г.) в БлОС последователно са
предложени за съдии (и съответно назначени от ВСС) трима бивши адвокати, колеги на
адв. Аршинкова. Съдия Бакалова е била предложена от Кр. Аршинков и назначена от
ВСС въз основа на това предложение директно за зам. председател на съда, като на нея
е поверено разпределението на целия граждански доклад. Съдиите Бикова и Топалова
първоначално са заемали място по заместване по чл. 68 от КТ, а впоследствие са били
преназначени на постоянно място. Комисията намира, че е необходима обстойна
проверка относно администрирането на РС - гр. Петрич, организацията на работата в
него, разпределянето на делата, движението им, впечатляващото количество отводи на
съдии, продължителните периоди на липса на изготвени мотиви по дела (предимно
наказателни), съмнение за конфликт на интереси и пр. Такава проверка е извън предмета
на възлагане на Комисията, а и нейният обем и обхват предполагат извършването й от
Инспектората към ВСС. В заключение, Комисията направи принципната констатация
за наличие на изключително силна поляризация на отношенията между съдиите в
Благоевградския съдебен регион, най-вече на плоскостта на вижданията за методите на
неговото администриране. Макар в известна степен тези отношения да са белязани и
от междуличностни конфликти, те следват принципни разногласия относно конкретни
кадрови решения, формирането на съдебните състави, разпределянето на делата,
толерирането на определени магистрати и неглижирането на други, използване на
административни правомощия и власт в личен интерес, липса на адекватна реакция при
очевидни съмнения за конфликт на интереси и в резултат на това - злепоставяне на
интересите на страни по дела, влошаване на работната атмосфера най-вече в БлОС. Не
на последно място е и безспорната негативна обществена нагласа по отношение
обективността и качеството на правораздаването като цяло в съдебния район. С оглед
изложеното, Временната комисия предлага на ВСС да вземе следните решения: 1. Да
приеме фактическите констатации от извършената проверка. 2. Да възложи на
Инспектората към ВСС да извърши проверка в Районен съд - гр. Петрич по
организацията на административната дейност, образуването, разпределянето и
движението на делата, срочността на изготвяне на съдебните актове, в т. ч. мотивите
на присъдите.”
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Коментар на екипа на проекта5: В момента Красимир Аршинков е съдия в Окръжен
съд - Благоевград, заедно със своя кум Иво Харамлийски, също окръжен съдия (бивш
председател на РС - Петрич). Според наблюдаващия екип сложното преплитане на
взаимовръзки и семейни зависимости в Благоевград е типичен модел на конфликти на
интереси между магистрати, които работят в един и същ съдебен район. До момента
Висшият съдебен съвет не е направил нищо, за да се преустановят порочните практики,
въпреки достоверния доклад на специалната комисия от 2009 г. Явно липсва воля за
промяна на съществуващото порочно статукво, за търсене на решения и за подобряване на
публичния образ на съда, което от своя страна понижава общественото доверие към
съдебната система.
Моля, да предприемете необходимите действия съгласно възложените Ви
правомощия!

14 януари 2014г.
Град Разград
С уважение:
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 Българоамериканския 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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http://watch.ngo-rz.org/bg/catalog/item24.html - Тримесечен аналитичен доклад „Граждански наблюдател 11”

Носител на Златен ключ 2007 за достъп до обществена информация
Сдружение "ЦЕНТЪР НА НПО В РАЗГРАД" е регистрирано в съответствие с ЗЮЛНЦ, решение по ф.д. №37/1997 г. на РОС
БУЛСТАТ: 116019267, жк. “Освобождение” 34, пк 237, Разград 7200, България

Тел./Факс: (+359 84) 661694, Е-mail: office@ngo-rz.org, www.ngo-rz.org; www.watch.ngo-rz.org
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