Център на НПО
в Разград
Изх. №Ц-124/01.09.2014г.
ДО ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ГРАД СОФИЯ

СТАНОВИЩЕ И ВЪПРОСИ
КЪМ КАНДИДАТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - РУСЕ
1. Венцислав Димитров Василев - административен ръководител - председател на
Районен съд - Русe
2. Искра Георгиева Блъскова - съдия в Окръжен съд - Русе
3. Росица Радославова Ангелова - съдия в ОС-Русе - Русе.

Дата на събеседване: 10 септември 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-Н ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ:
Кандидатът има повече от 17г. Опит, като юрист. Последователно е бил
помощник-следовател, следовател, съдия в районен съд, председател на районен съд.
Прави впечатление административен опит (9 г.) и опит в разследването (7 г.). В
момента е в края на втори мандат, като председател на РС – Русе. Получена оценка
на последната атестация е 145 точки – изключително изпълнение на работата.
Концепцията на кандидата е аналитичен документ (обем 23 стр.), който е
подготвен професионално с познаване в детайли на спецификата в дейността на
съдилищата в целия съдебен окръг. Липсва съдържание на документа, но формално е
спазена зададената структура от ВСС. Поднесената информация звучи достоверно и
реалистично. Текстът прави впечатление със стегната и ясна мисъл, точно
формулирани проблеми и предизвикателства; има идеи за решения. Предложената
концепция контрастира по стил и съдържание с концепциите на другите кандидати
за председател на Окръжен съд – Русе.
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Кандидатът е извел в амбициозен ред 20 конкретни мерки за подобряване на
правораздаването и улесняване достъпа до правосъдие за гражданите. Прави
впечатления всеобхватния поглед за администриране, идентификация на проблемни
области, анализ и идеи за подобрение. Идентифицирани са няколко проблемни области
в дейността на досегашния административен ръководител: определянето на въззивни
състави; проблеми със случайното разпределение на делата; проблеми с отводи на
съдии и необходимост от регистър на отводите.
СТАНОВИЩЕ ЗА Г-ЖА ИСКРА ГЕОРГИЕВА БЛЪСКОВА:
Кандидатът има над 35г. професионален опит като съдия в град Русе.
Последователно е бил стажант-съдия, младши съдия, съдия в районен съд и съдия в
окръжен съд. Има административен опит, като заместник-председател на Окръжен
съд – Русе (10 г.) и Районен съд – Русе (5 г.). Оценка от последната атестация е 98
точки – много добро изпълнение на работата.
Представената концепция (19 стр.) не е завършен документ с ясна структура.
Схематично и без ясна посока са представени определни тези, без сериозни аргументи
и факти. От написаното в глава Първа не става ясна мотивацията за заемане на
поста на административен ръководител, освен настойчивото изброяване на
заеманите длъжности в съдебната система (б.а. тази част трябва да бъде в
автобиография). Отбелязваме слабости в уменията за формулиране на ясна мисъл и
точност на изказа.
Направен е опит за формулиране на основни цели и мерки (стр.3), но е
постигнат неуспех в това усилие. Посочената цел и пет основни мерки са лозунги,
защото им липсва съсържание и познание за процесите. Неумелият опит за
представяне на мерките (стр.15-17) категорично показва сериозни слабости във
формулиране на процеси за анализ и управление.
Кандидатът трудно работи с текстообработваща програма – има проблеми с
форматиране на текст, пропуски в правилата за поставяне на препинателни знаци,
използване на интервали, отстъп за нов ред.
Бихме желали да коментираме автобиографията на кандаидата, която е със
скромно съдържание (само 1 стр.) и не дава достатъчно информация за кандидата.
Автобиографията съдържа оскъдна информация за лични качества, умения и
компетенции на кандидата, които той сам трябва да представи и оцени. Може да се
каже, че кандидатът е подценил ролята на този документ в процеса на
кандидатстване.
Според нас, кандидатът трудно се ориентира в динамиката на
обществените отношения, изпитва трудности да разбира основни процеси в
съдебната система. Кандидатът трудно би се справил с отговорностите на
председател на Окръжен съд - Русе, въпреки административния опит.
СТАНОВИЩЕ ЗА Г-ЖА РОСИЦА РАДОСЛАВОВА АНГЕЛОВА:
Кандидатът има над 17г. професионален опит като съдия в град Русе.
Последователно е бил стажант-съдия, малдши прокурор, районен съдия, заместникпредседател на районен съд (2 г.), съдия в окръжен съд. Получената оценка на
последната атестация е 95 точки – много добро изпълнение на работата.
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Концепцията на кандидата е много труден за четене документ (32 стр.).
Грабва мисълта хаоса и липсата на яснота за какво се пише, с каква цел е създаден
документа. Първият абзац се състои от едно изречение, което е с дължина 12 реда.
Следващият адзац започва с рекордните 17 реда, които са венеца на иносказанието в
едно изречение…
Амбицията на кандидата е услеснила изготвяне на голям по обем документ,
който е със сериозни слабости в съдържанието, структурата, анализите и
изводите.
Специално бихме желали да коментираме темата за пропускателния режим и
сигурност на съдебната сграда (стр.19-20). Трудно анализирахме написания текст,
защото е абсурдно съдържанието с авторство окръжен съдия, който иска да стане
съдебен началник. Бихме желали да обърнем внимание защо според съдия Ангелова
гражданите не трябва да влизат в Съдебната палата в град Русе - …”в изпълнение
на Националния план за противодействие на тероризма” (стр.19).1
Шок и ужас… Тероризъм в Русе….
Съдия Росица Ангелова с радост споделя как е отказала достъп до обществена
информация по повод безобразията, които е сътворил сегашният председател на
Окръжния съд в Русе. Разбира се, съдия Ангелова е спестила информацията, че съдът
в Русе беше осъден да предостави данните за искания документ.2 За неудобството
един съд да осъди друг съд – оставяме на ВСС да прецени допустимите граници…
Настойчиво препоръчваме на целия Висш съдебен съвет да посети
Съдебната палата в град Русе и да провери лично откъде влизат гражданите в
съда…
Къде е достъпът до правосъдие в Русе?
Коментар заслужава и етиката на съдия Росица Ангелова, която е изписала с
инициали имената на съпруга си (б.а. в декларацията по ЗПУКИ3 и автобиографията),
който е прокурор в ОП – Русе. Темата за корупционната практика непотизъм е
широко коментирана в нашите доклади и от европейските институции. Град Русе е
нарицателно място с най-висока концентрация на семейни двойки в съдебната
система и Висшият съдебен съвет остава глух за тази тема.
Изборът на кандидата за председател на Окръжен съд - Русе, може да
донесе достатъчно беди на правосъдието в Русе. Ако все пак Висият съдебен съвет
назначи кандидата за съдебен началник в Русе, е по-добре да се саморазпусне
веднага.

ВЪПРОСИ:

1

http://watch.ngo-rz.org/bg/catalog/category4/item13.html
на Съдебната палата в Русе.
2

, снимката на заглавната страница е от входа

Делото се разгледа в Административен съд – Разград.

3

В Регистър на ВСС с декларации по ЗПУКИ на ОС – Русе (обем 32 стр.), е налична една декларация
(16.01.2001г.), стр.15, 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

А) Ваши близки или роднини работят ли в съдебната система в съдебен
район на град Русе, вкл. съдии, прокурори, следователи, съдебни заседатели,
нотариуси, адвокати, частни съдебни изпълнители, вещи лица?4
Б) Моля, да посочите колко държавни такси са събрани в Окръжен съд –
Русе през 2013г., 2012г. и 2011г.!
В) Моля, да споделите, как смятате да изберете заместник-председатели
на Окръжен съд - Русе!

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?
 Каква е позицията Ви към съществуването на т.н. “бутикови”5
съдилища и прокуратури: например в градовете Кула, Бяла, Тополовград,
Дряново, Средец, Девин, Мездра, Айтос, Етрополе, Карнобат, Мадан,
Поморие, Момчилград, Златоград, Бяла Слатина, Чепеларе, Елин Пелин,
Оряхово, Чирпан, Раднево, Пирдоп, Козлодуй, 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
Окръжен съд – Русе 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 Окръжен
съд – Русе са завършили със споразумения между страните?



Какъв процент от всички постановени съдебни актове (за 2013г.) в
Окръжен съд – Русе са били отменени или изменени?

2. По темата “Етично поведение и конфликт на интереси”:

4

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.
5

Според нашето разбиране „бутикови“ са малки по обем и със слаби (незадоволителни) резултати
съдебни органи, но със скъпа издръжка (с голям бюджет) и със съмнителен принос за функционираща
съдебна институция.
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 Към г-н Венцислав Василев: Има само една налична декларация6 в
публикувания файл по ЗПУКИ (13.01.2009г.). Има ли променени
обстоятелства след 13.01.2009г., които не сте декларирали по реда на
ЗПУКИ и не е подадена декларация във ВСС? Ако да – какви?
 Към г-жа Искра Блъскова: Има само една налична декларация7 в
публикувания файл по ЗПУКИ (16.01.2009г.). Декларацията е с инициали
И.Г.Б., които съвпадат с Вашите три имена. Къде е публикувана
Вашата първоначална декларация? Защо не сте изпълнили изискванията
на ЗПУКИ и не сте изписали трите си имена?
 Към г-жа Росица Ангелова: Има само една налична декларация8 в
публикувания файл по ЗПУКИ (16.01.2009г.). Декларацията е с инициали
Р.Р.А., които съвпадат с Вашите три имена. Къде е публикувана
Вашата първоначална декларация? Защо не сте изпълнили изискванията
на ЗПУКИ и не сте изписали трите си имена?
 Към г-жа Росица Ангелова: Защо не сте изпълнили изискването на
ЗПУКИ и не сте посочили пълните имена на съпруга си А.В.А., прокурор в
Окръжна прокуратура – Русе?9
 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 Окръжен съд - Русе? Има ли публична информация по
темата?

6

В Регистър на ВСС с декларации по ЗПУКИ на РС – Русе (обем 43 стр.) е налична една Ваша
декларация (13.01.2009г.), стр.7-8, http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm
7

В Регистър на ВСС с декларации по ЗПУКИ на ОС – Русе (обем 32 стр.), е налична една Ваша
декларация (16.01.2001г.), стр.6, http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm
8

В Регистър на ВСС с декларации по ЗПУКИ на ОС – Русе (обем 32 стр.), е налична една Ваша
декларация (16.01.2001г.), стр.15, http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm
9

Пак там.
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Моля, да споделите, Вие получавал ли сте заем от обслужващата банка
на Окръжен съд – Русе/Районен съд - Русе? В какъв размер?



Имате ли информация дали и кой от съдии или служители, е получавал
заеми от обслужващата банка на Окръжен съд - Русе?



Моля, посочете колко е годишният бюджет на Окръжен съд - Русе 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
Окръжен съд – Русе за 2013г.? Моля, посочете сума!



Има ли целеви средства в Окръжен съд – Русе 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 Окръжен съд Русе или ще предоговорите условията на договора?10

4. 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/дела сам на себе си - ще участвате ли в
системата за случайно разпределение?
 Как гарантирате в Окръжен съд – Русе приложението на чл.9, ал.1 от
Закона за съдебната власт за случайно разпределение на съдебни дела11?
 Кой разпределя до момента Вашите съдебни дела в Окръжен съд –
Русе/Районен съд - Русе? Моля, да посочите име и длъжност!
 Изпращат ли се протоколите от случайното разпределение в Окръжен
съд - Русе към сървъра на ВСС?12 Моля, посочете как протича
технологично процесът!
 Според Вас, използва ли се системата за случайно разпределение на
делата и за регулиране на натовареността на съдиите?

10

Ще публикувате ли договора с обслужващата банка, каквато препоръка има в Доклада за гражданско
наблюдение от 2013г.?
11

Разпределението на делата се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно
разпределяне съобразно поредността на постъпването им
12

„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

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

5. По темата “Отчетност, публичност и прозрачност”:
 Защо гражданите на Русе трябва да влизат в Съдебната палата на
града през страничен вход (дискриминация?!), а магистратите,
служителите и адвокатите – през централния вход? Моля,
обосновете отговора си!
 Моля, да споделите
правосъдие”?

какво,

според

Вас,

означава

“достъп

до

 Имате ли идеи за развитие на интернет-страницата на Окръжен съд Русе?
 Бихте ли публикували на интернет-страницата на Окръжен съд - Русе
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 Окръжен съд Русе?

Приложение:
1. Декларация по ЗПУКИ на съдиите от ОС – Русе, 32 страници, формат pdf.
2. Декларация по ЗПУКИ на съдиите от РС – Русе, 43 страници, формат pdf.
3. Граждански наблюдател 10, май 2011г. – външна корица.

1 септември 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.
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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