Център на НПО
в Разград
Изх. № Ц-97/15.07.2014г.
ДО ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ГРАД СОФИЯ

СТАНОВИЩЕ И ВЪПРОСИ
КЪМ КАНДИДАТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - ПЕТРИЧ
1. Мая Христова Банчева-Кобурова - административен ръководител - председател
на Районен съд – Петрич.
2. Ирина Владимирова Арменова-Янчева - прокурор в Специализирана
прокуратура – град София.
Дата на събеседване: 23 юли 2014г.
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.

СТАНОВИЩЕ ЗА Г-ЖА МАЯ БАНЧЕВА:
Според нас кандидатът е подготвил концепция съгласно изискванията на ВСС
(29 стр.) Сравнително големият обем на документа е запълнен основно с една тема –
за осигуряването на нова сграда, което е излюстрирано с над 10 фотографии.
Направен е кратък анализ и оценка на дейността на Районен съд – Петрич за периода
2009-2014г. Разгледани са една основна и четири други цели и мерки за постигането
им (стр.25-29).
Специално внимание е отделено на сградния фонд и проблеми, което е заело 1/3
част от цялата концепция на кандидата за административен ръководител (ст.16-25).
Според нашето разбиране, съдия Мая Банчева е хиперболизирала проблема и е
изместила фокуса на своята визия за професионално управление на Районен съд Петрич. Ако се направи сравнение – на най-важната част от документа – цели и
мерки е отделено едва 3 страници, като схематично са представени общи дейности
за следващия петгодишен период. Остава неясно защо планираните бъдещи мерки за
развитие на съда не са започнати през сегашния мандат и защо не са осъществени от
неговия председател.
За „основен приоритет за следващите пет години следва да бъде именно
разрешаване на битовия проблем на съда!“, защото „именно сградата на Районен съд
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Петрич изгражда и отразява в очите на тези чужди граждани облика на българската
съдебна система.“1
В сравнителен план бихме посочили Съдебната палата в град Перник,2 която е
пъти в по-лошо състояние, особено след земетресението от месец май 2012г. В
Съдебната палата в град Перник продължава да работят съдии, прокурор и
служители; разгледат се много на брой съдебни дела за един ден; посещава се от
десетки граждани.3
Бихме препоръчали Концепцията на кандидата да се преработи основно и да се
фокусира върху истинските проблеми и предизвикателства в съдебната дейност,
като се детайлизират и конкретизират предложените мерки за развитие на Районен
съд – Петрич.
СТАНОВИЩЕ ЗА Г-ЖА ИРИНА АРМЕНОВА:
Прави впечатление по-малкия обем на концепцията (обем 16 стр.). Направен е
анализ и оценка, като са откроени постиженията и трудностите в досегашната
дейност на съда (стр.6-12). Специално е споменат и проблема със сградата на съда,
който е част от доклада на РС – Петрич за 2013г.
Идеите на кандидата Ирина Арменова за цели и мерки за усъвършенстване
управлението на съда са развити на четири страници (стр.12-15). Представени са
основните за съдебната дейност по управление теми, като са предложени идеи и
решения. Интерес представлява идеята да се въведе Регистър на отменените съдебни
актове (стр.14), за да се следи ефективността на съдебната дейност. Споделени са
идеи за подобряване на вътрешните актове за управление и за повишаване
информираността на гражданите. Отделено е място за регулиране с вътрешен акт
на председателя използването на информационните технологии и визуализацията в
съда.
Бихме препоръчали на кандидата да редактира последната част на
концепцията, като систематизира и подреди теми и мерки, в хронологичен ред с
използване на цифри. Редакцията на текста би повишила разбирането за основните
цели за управление на съда.

Към г-жа Мая Банчева:
А) Моля, посочете три важни постижения на Районен съд – Петрич през
последните 5 години, които Ви правят подходящ и успешен кандидат за втори
мандат!
Б) Известно ли Ви е, дали се извършва проверка от Главна прокуратура за
законността на сделката по закупуване на сграда за нуждите на съда и
1

Вж Концепция за стратегическо управление на Мая Банчева-Кобурова, стр.25, снимка 10 и следващи.

2

Утре казват безопасна ли е Съдебната палата в Перник, http://legalworld.bg/26832.utre-kazvat-bezopasnali-e-sydebnata-palata-v-pernik.html
3

Районен съд – Пеник беше обект на гражданско наблюдение през 2012г. Вж „Граждански наблюдател
11”, http://watch.ngo-rz.org/bg/catalog/category4/item24.html
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прокуратурата в град Петрич?4 До момента с Вас провеждани ли са разговори от
органите на прокуратурата и/или ДАНС?
В) Смятате ли за прилично и обществено приемливо да работите със съпруга
си заедно в Районен съд - Петрич?5 Според Вас, има ли преплитане на интереси, като
се използва съдебната система?
Г) Разглеждала ли сте съдебно дело (за последните пет години, по време на
мандата Ви като председател на РС – Петрич), по което вече се е произнасял
Вашият съпруг Атанас Кобуров, като съдия? Ако е вярно твърдението – моля,
коментирайте извършено нарушение на ГПК и ЗПУКИ!
Към г-жа Ирина Арменова:
А) Ваши близки или роднини работят ли в съдебната система в съдебен район
на град Благоевград, вкл. съдии, прокурори, следователи, съдебни заседатели,
нотариуси, адвокати, частни съдебни изпълнители, вещи лица?6
Б) Моля, да споделите три важни причини, поради които желаете да се
върнете в град Петрич и да смените професията си от прокурор в съдия!

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
През 2012г. Районен съд - Петрич беше обект на гражданско наблюдение в
рамките на проект „Правосъдие близо до хората: втора фаза”7, финансиран от фондация
„Америка за България”8.
Сдружение “Център на НПО в Разград“ познава дейността на Районен съд Петрич, когато в рамките на проекта осъшестви гражданско наблюдение от 1 януари до
30 март 2012 година в Районен съд – Петрич, Окръжен съд - Кюстендил, Окръжен съд
и Районен съд в Благоевград; Районен съд – Дупница и Районен съд - Перник.
Ние издадохме доклад с резултатите от проведено гражданско наблюдение на
окръжни и районни съдилища в шестте града на Югозападна България.9

1. По темата “Натовареност”:
 Колко съдебни дела са били разпределени на Вас за разглеждане през
2013г.?
4

Вж Концепция за стратегическо управление на Мая Банчева-Кобурова, стр.22, снимка 10 и следващи.

5

Вж Регистър на ВСС с декларации по ЗПУКИ на РС – Петрич 26, е налична декларация на съдия Атанас
Кобуров (19.01.2009г.), стр.7, http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm
6

В състояние на конфликт на интереси и не са свързани лица по смисъла на §1 от допълнителните
разпоредби на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
7

www.watch.ngo-rz.org

8

http://www.americaforbulgaria.org/page/home

9

Вж „Граждански наблюдател 11”, http://watch.ngo-rz.org/bg/catalog/category4/item24.html
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 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?
 Каква е позицията Ви към съществуването на т.н. “бутикови”10
съдилища и прокуратури: например в градовете Кула, Карнобат,
Оряхово, Етрополе, Момчилград, Елин Пелин, Чирпан, Раднево, Омуртаг,
Мадан, Мездра, Пирдоп, Тополовград, Малко Търново, Белоградчик,
Ардино, Брезник, Гълъбово, Девня, Дулово, Елхово, Ихтиман, Кнежа,
Костинброд, Луковит, Царево и други?
 Какъв процент от общия брой разгледани съдебни дела (през 2013г.) в
Районен съд – Петрич 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?


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

2. По темата “Етично поведение и конфликт на интереси”:
 Към г-жа Мая Банчева: Има само една налична декларация11 в
публикувания файл по ЗПУКИ (19.01.2009г.). В нея сте записали четири
свързани лица с инициали в нарушение на ЗПУКИ: Х.В.Б.– баща, А.К.К.–
съпруг, К.А.К.– свекър, В.Б. Б.– първи братовчед.
 Защо не сте изпълнили изискванията на чл.14 от ЗПУКИ и не сте
изписали трите имена на Вашият съпруг Атанас Костадинов Кобуров12
(стр.7), с който работите заедно в РС - Петрич?
 Моля, да посочите какво работят останалите трима Ваши близки с
инициали Х.В.Б.– баща, К.А.К.– свекър, В.Б. Б.– първи братовчед, които
сте посочили в т.5 от Декларацията.
 Към г-жа Мая Банчева: Подала ли сте декларация, след като сте
избрана за председател на РС – Петрич (чл.12 и чл.15 от ЗПУКИ) и къде
е публикувана?
 Към г-жа Мая Банчева: Има ли променени обстоятелства след
19.01.2009г., които не сте декларирали по реда на ЗПУКИ и не е
подадена декларация във ВСС? Ако да – какви?

10

Според нашето разбиране „бутикови“ са малки по обем и със съмнителни резултати съдебни органи,
но скъпи по издръжка (с голям бюджет) и със съмнителен принос за функционираща съдебна
институция.
11

В Регистър на ВСС с декларации по ЗПУКИ 26 е налична една Ваша декларация (19.01.2009г.), стр.6,
http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm
12

Вж Регистър на ВСС с декларации по ЗПУКИ на РС – Петрич 26, е налична декларация на съдия
Атанас Кобуров (19.01.2009г.), стр.7, http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm
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 Към г-жа Ирина Арменова: Има две налични декларации13 в
публикувания файл по ЗПУКИ - една декларация е с инициали И.В.А.,
които съвпадат с Вашите три имена. Втората Ваша декларация е с
трите Ви имена. 14
 Ако приемем хипотетично, че декларация (стр.3-4) с инициали И.В.А., е
Ваша и съответства на трите Ви имена, защо не сте изпълнили
изискванията на ЗПУКИ и не сте изписали трите си имена?
 Към г-жа Ирина Арменова: Има ли променени обстоятелства след
21.02.2013г., които не сте декларирали по реда на ЗПУКИ и не е
подадена декларация във ВСС? Ако да – какви?
 Моля, да споделите, Вие получавала ли сте заем от обслужващата банка
на РС – Петрич/РП - Петрич? В какъв размер?
 Вие член ли сте или сподвижник на тайни общества - масонски ложи,
рицарски ордени, благотворителни клубове?
 Според Вас, има ли необходимост от усъвършенстване в Кодекс за
етично поведение на българските магистрати?Ако да, в каква посока?
 Приемате ли за допустимо магистрати, които са съпрузи да работят в
един съдебен орган/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
“семейно правосъдие”) или българският модел “майка - съдия, баща прокурор, дете – адвокат, брат – нотариус; съпруг – съдия, съпруга прокурор”?
 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?
3. По темата “Бюджет, финансиране и кариерно развитие”:


Моля, да посочите как гражданите могат да се информират за
бюджета на Районен съд - Петрич? Има ли публична информация по
темата?



Моля, да споделите, Вие получавал ли сте заем от обслужващата банка
на Районен съд – Петрич/РП - Петрич? В какъв размер?



Имате ли информация дали и кой от съдии или служители, е получавал
заеми от обслужващата банка на Районен съд – Петрич/РП - Петрич?

13

В Регистър на ВСС с декларации по ЗПУКИ на РП – Петрич, са налични две Ваши декларации
(14.01.2009г и 21.02.2013г.), стр.3-4; стр.26, http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm
14

В Регистър на ВСС с декларации по ЗПУКИ на РП – Петрич, са налични две Ваши декларации
(14.01.2009г и 21.02.2013г.), стр.3-4; стр.26, http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm

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



Моля, посочете колко е годишният бюджет на Районен съд - Петрич за
2014г.?



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



Знаете ли колко струва издръжката на един зает съдия/служител в
Районен съд –Петрич за 2013г.?



Има ли целеви средства в Районен съд –Петрич за обучение и
квалификация на съдии и служители? Какъв е бил размера за 2013г. или
какъв процент е от общия бюджет?



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 Районен съд Петрич или ще предоговорите условията на договора?15

4. По темата “Случайното разпределение на постъпилите съдебни дела и
публикуване на съдебните актове на електронните страници на
съдилищата”:
 Кой разпределя до момента Вашите съдебни дела в Районен съд Петрич? Моля, да посочите име и длъжност!
 Ако бъдете избрана за административен ръководител, как ще
разпределяте съдебни дела сама на себе си - ще участвате ли в
системата за случайно разпределение?
 Как се гарантира в Районен съд –Петрич приложението на чл.9, ал.1 от
Закона за съдебната власт за случайно разпределение на съдебни дела16?
 Изпращат ли се протоколите от случайното разпределение в Районен
съд - Петрич към сървъра на ВСС?17 Моля, посочете как протича
технологично процесът!
 Според Вас, използва ли се системата за случайно разпределение на
делата и за регулиране на натовареността на съдиите?
5. По темата “Отчетност, публичност и прозрачност”:
 Моля, да споделите
правосъдие”?

какво,

според

Вас,

означава

“достъп

до

15

Ще публикувате ли договора с обслужващата банка, каквато препоръка има в Доклада за гражданско
наблюдение от 2013г.?
16

Разпределението на делата се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно
разпределяне съобразно поредността на постъпването им
17

„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

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
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 Имате ли идеи за развитие на интернет-страницата на Районен съд Петрич?
 Бихте ли публикували на интернет-страницата на Районен съд - Петрич
актове на Инспектората към ВСС за извършени проверки в съда?
 Бихте ли споделили вижданията си за подобряване политиката за
връзки с обществеността и интернет-страницата на Районен съд Петрич?

Приложение:
1. Декларация по ЗПУКИ на съдиите от РС – Петрич, 20 страници, формат
pdf.
2. Декларация по ЗПУКИ на съдиите от РП – Петрич, 26 страници, формат
pdf.

15 юли 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 осем проекта за гражданско наблюдение на съда и подкрепа
на съдебната система в България. Организацията е учредител на Гражданския съвет към
Висшия съдебен съвет (2012г.). 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.
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