Център на НПО
в Разград
Изх. № Ц-129/25.09.2014г.
ДО ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ГРАД СОФИЯ

СТАНОВИЩЕ И ВЪПРОСИ
КЪМ КАНДИДАТ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - ОКРЪЖЕН
ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ЯМБОЛ
1. Димитринка Тодорова Шкодрова-Георгиева – заместник - административен
ръководител - окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Ямбол.
2. Дойчин Иванов Дойчев – административен ръководител - районен прокурор на
Районна прокуратура - Ямбол.
3. Стойко Иванов Иванов - административен ръководител - районен прокурор на
Районна прокуратура – Елхово.
Дата на събеседване: 2 октомври 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 ДИМИТРИНКА ТОДОРОВА ШКОДРОВАГЕОРГИЕВА: Кандидатът има 29г. стаж в съдебната система, от които 28г. са в
органите на прокуратурата в град Ямбол. Оценка от последната атестация – 144 т.
много добро изпълнение. Концепцията е сравнително кратка по обем (13 стр.), но прави
впечатление обективния анализ и критичност към дейността на прокуратурата в Ямбол.
Независимо от беглото споменаване на данни за 2013г. се откроява слабата, дори
незначителна активност на прокурорите в Окръжна прокуратура – Ямбол за миналата
година. В съда са внесени едва 47 обвинителни акта (0,035%) от общо 1332 акта от
трите районни прокуратури. Подобна статистика поставя под сериозно съмнение
ефективността на ОП - Ямбол и предвид обхвата й на граничен район и външна
граница за България. Направени са някои констатации за пропуски в дейността на
окръжните прокурори, които показват един обективен анализ. Откроява се изводът за
най-ниската натовареност в България на следователите в ОП – Ямбол и неуспехите в
съда на част от досъдебните производства. Кандидатът е набелязал 18 мерки за
подобряване на дейността на ОП – Ямбол, като част от тях не кореспондират с
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направените констатации и изводи. Не става ясно как ще се засили активността относно
внасяне на обвинителни актове и ще се подобри политиката за връзки с
обществеността. Предстоят сериозни предизвикателства за новият окръжен прокурор
на Ямбол.
Прави впечатление представената автобиография, която определяме, като
скромна и непредставяща добре кандидата. Липсва базова информация за социални,
организационни и технически умения и компетенции, както и допълнителна
информация и приложения за участия в обучения и курсове. Може да се предположи,
че кандидатът има затруднения за обективна самооценка и анализ на собствените
достижения, които не може да представи. За обективен анализ на декларираните
обстоятелства в имотната декларация е важно да е известно какво работи съпругът
на кандидата, за да се прецени произхода на спестяванията, притежаваните имоти и
вещи.
СТАНОВИЩЕ ЗА Г-Н ДОЙЧИН ИВАНОВ ДОЙЧЕВ: Кандидатът има 15г.
стаж в съдебната система, от които 14 са в органите на прокуратурата в град Ямбол. В
момента е в края на първи мандат Районен прокурор на РП – Ямбол. Оценка от
последната атестация – 143 т. много добро изпълнение. Концепцията на кандидата е
средна по обем (21 стр.) и се изготвена по стандарт на ВСС. Направен е задълбочен
опит да се преразкаже доклада на Прокуратурата за 2013г. в частта за ОП – Ямбол.
Едва ли целта на концепцията е точно тази, но се търси ефект на събиране на много
информация на едно място. Важно за оценка на качествата на кандидата е да се
прецени личните умения за анализ и планиране на дейността, като административен
ръководител. Според нас, втората част на Концепцията разкрива силните качества на
кандидата и показват неговите умения за управление. Обективно и реалистично са
представени всички основни показатели в дейността на прокуратурата, като са
изведени положителните и отрицателните страни. Констатирани са завишени
показатели на оправдателните присъди, които са с 2% повече от средните за страната.
Оценката в тази част показва слабости в дейността на Окръжна прокуратура – Ямбол.
Констатира се сериозен брой случаи на искане за удължаване на сроковете за
разследване, което не е довело до подобряване на общата дейност и внесените
обвинителни актове в съда. Сериозно увеличение за 2013г. е констатирано и при
върнатите от съда дела за доразследване – 74 броя за 2013г. при 46 броя за 2012г.
Повече от ¼ от всички досъдебни производства (27%) са прекратени през 2013г., което
също белези възходяща тенденция и показва сериозни слабости в ръководството и
общата работа на досегашния окръжен прокурор на Ямбол. Накрая в документа (16-20
стр.) са изведени 27 мерки за подобряване на дейността, които изцяло съответстват на
обективния анализ и оценка за дейността на прокуратурата в съдебния район на Ямбол.
Представената автобиография е изготвена по образец и разкрива в известна
степен качествата на кандидата. За да се направи обективен анализ на имотното и
финансово състояние на кандидата е необходимо са се изяснят няколко обстоятелства:
Къде работи съпругата и какви доходи има за 2013г.? Коя банка обслужва РП – Ямбол
и от същата банка ли е получен кредит за закупуване на жилище? Ако да – при какви
лихвени условия е отпусна заем? Декларираните два автомобила случайно ли са на
символична цена (под 1000 лв.) или става дума за традиционна практика в съдебните
среди да се спестяват такси при прехвърляне на собствеността?
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СТАНОВИЩЕ ЗА Г-Н СТОЙКО ИВАНОВ ИВАНОВ: Кандидатът има 9 г.
стаж в съдебната система, от които 6 са в ниво районна прокуратурата. В момента е в
края на първи мандат Районен прокурор на РП – Елхово. Предимство за кандидата е
опита му в полицейската работа и разследването – бил е оперативен работник (2 г.),
дознател (2 г.) и младши следовател (6 месеца). Оценка от последната атестация – 147
т. много добро изпълнение.
Концепцията на кандидата е средна по обем (17 стр.), изготвена според
указанията на ВСС. Прави впечатления анализа в дейността на прокуратурата и
самооценка през призмата на проблемите в приграничния район на РП – Елхово.
Отчита се недостатъчната натовареност на прокурорите в съдебния окръг в сравнение с
средния процент за България. Направен е опит за анализ на основните показатели за
2013г. и видовете престъпления. Представените са основните видове регистри и
документи, които организират документооборот. Финалът на концепцията се откроява
с професионалния аналитизъм и решимост за назоваване на истинските проблеми в
прокуратурата, като са предложение 17 конкретни цели за подобрение (12-17 стр.).
Силно впечатление правят конкретните идеи за подобряване дейността на
разследващите органи в няколко институции – ДАНС, Митници, МВР и прокуратурата.
Иновация е идеята за продължаване попълване на електронна форма за отчетност от
следователите в ОкрСлОтд към ОП – Ямбол, като мярка за контрол. Оправена е
сериозна критика към 7-те следователи, които са работили само по 68 досъдебни
производства през 2013г. Отчетена е много ниска натовареност на следователите в ОП
– Ямбол за 2013г.
Автобиографията е изготвена по образец, но като цяло липсва достатъчно
информация за кандидата, за неговите специфични умения и компетенции. Недостатък
и на тримата кандидати в този конкурс е пренебрегване на автобиографията, като важна
част от процеса на представяне пред обществото. Висшият съдебен съвет не насърчава
кандидатите да се представят публично, което показва формалния характер на
документите.
За да се направи обективен анализ на имотното и финансово състояние на
кандидата е необходимо са се изяснят няколко обстоятелства: Къде работи съпругата
и какви доходи има за 2013г.? Коя банка обслужва РП – Елхово и от същата банка ли е
получен кредит за закупуване на жилище? Ако да – при какви лихвени условия е
отпусна заем? Декларираните автомобила случайно ли са на символична цена (под
1000 лв.) или става дума за традиционна практика в съдебните среди да се спестяват
такси при прехвърляне на собствеността?

ВЪПРОСИ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
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А) Ваши близки или роднини работят ли в съдебната система в съдебен
район на град Ямбол, вкл. съдии, прокурори, следователи, съдебни заседатели,
нотариуси, адвокати, частни съдебни изпълнители, вещи лица?1
Б) Моля, да коментирате тенденцията да има конкурси в съдебната система
само с един кандидат, като реално над 90% биват назначавани от Висшия съдебен
съвет?

1. По темата “Натовареност”:
 Колко преписки/досъдебни производства са били разпределени на Вас за
разглеждане през 2013г.?
 Какъв е бил процентът на личната Ви натовареност през 2013г. и за
2014г. до момента?Моля, направете сравнение!


Какъв процент от всички разгледани/внесени обвинителни актове в съда
от ОП – Ямбол (за 2013г.) са завършили със съдебно споразумение?



Какъв процент от общия брой досъдебни производства (през 2013г.) в
ОП – Ямбол са внесени с обвинтелен акт в съда и е произнесена присъда?



Каква е позицията Ви към съществуването на т.н. “бутикови”2
съдилища и прокуратури: например в градовете Кула, Тополовград,
Омуртаг, Тервел, Етрополе, Момчилград, Елин Пелин, Генерал Тошево,
Чирпан, Раднево, Мадан, Мездра, Пирдоп, Тополовград, Малко Търново,
Белоградчик, Ардино, Брезник, Гълъбово, Девня, Дулово, Елхово,
Ихтиман, Кнежа, Костинброд, Луковит, Царево и други?

2. По темата “Етично поведение и конфликт на интереси”:
 Моля, да споделите, Вие получавал ли сте заем от обслужващата банка
на ОП/РП – Ямбол, РП - Елхово? В какъв размер?
 Към г-жа Димитринка Тодорова Шкодрова-Георгиева: Има само една
налична декларация3 в публикувания файл по ЗПУКИ (15.01.2009г.). Има
ли променени обстоятелства след тази дата., които не сте декларирали
по реда на ЗПУКИ и не е подадена декларация във ВСС?

1

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.
2

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.
3

В Регистър на ВСС с декларации по ЗПУКИ на ОП – Ямбол (12 стр.), е налична една Ваша декларация
(15.01.2009г.), стр.5-6, http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm
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 Към г-н Дойчин Иванов Дойчев: Има само една налична декларация4 в
публикувания файл по ЗПУКИ (15.01.2009г.). Защо не сте изпълнили
изискването на ЗПУКИ и не сте подал декларация след избирането Ви за
Районен прокурор на Ямбол?
 Към г-н Дойчин Иванов Дойчев: Има ли променени обстоятелства
след 15.01.2009г.., които не сте декларирали по реда на ЗПУКИ и не е
подадена декларация във ВСС?
 Към г-н Стойко Иванов Стойков: Има само една налична декларация5 в
публикувания файл по ЗПУКИ (15.01.2009г.). Защо не сте изпълнили
изискването на ЗПУКИ и не сте подал декларация след избирането Ви за
Районен прокурор на Елхово?
 Към г-н Стойко Иванов Стойков: Има ли променени обстоятелства
след 15.01.2009г.., които не сте декларирали по реда на ЗПУКИ и не е
подадена декларация във ВСС?
 Вие член ли сте или сподвижник на тайни общества - масонски ложи,
рицарски ордени, благотворителни клубове?
 Имате ли информация дали и кой от прокурори или служители, е
получавал заеми от обслужващата банка на ОП – Ямбол?
 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”?
 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!
 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 ОП - Ямбол? Има ли публична информация по темата?



Моля, посочете колко е годишният бюджет на ОП – Ямбол за 2014г.?

4

В Регистър на ВСС с декларации по ЗПУКИ на РП – Ямбол (16 стр.), е налична една Ваша декларация
(15.01.2009г.), стр.10, http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm
5

В Регистър на ВСС с декларации по ЗПУКИ на ОП – Ямбол (12 стр.), е налична една Ваша декларация
(15.01.2009г.), стр.9, http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm
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Моля, да посочите Вие лично получавала 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 прокурор/служител в
ОП – Ямбол за 2013г.?



Моля, посочете какъв е щатът (щатни бройки) на Окръжния следствен
отдел към ОП - Ямбол? Какъв е неговия бюджет за 2013г. и съответно
за 2014г.? Има ли служебен автомобил/и и шофьор/и? Моля, посочете
какъв е общият разход за един автомобил и един шофьор за 2013г.!



Колко броя служебни автомобила има в Окръжна прокуратура – Ямбол?
Има ли назначени на длъжност шофьори в ОП - Ямбол? Колко човека?



Моля, посочете каква е общата сума на разходите за поддръжка на
служебните автомобили в ОП Ямбол за 2013г., като отделно посочите
разходите за възнаграждение на шофьорите?



Има ли целеви средства в ОП – Ямбол за обучение и квалификация на
прокурори 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 ОП – Ямбол или
ще предоговорите условията на договора?6

4. По темата “Случайното разпределение на постъпилите съдебни дела и
публикуване на съдебните актове на електронните страници на
съдилищата”:
 Кой разпределя до момента Вашите преписки в ОП/РП – Ямбол, РП Елхово? Моля, да посочите име и длъжност!
 Ако бъдете избран за административен ръководител, как ще
разпределяте преписки сам на себе си - ще участвате ли в системата за
случайно разпределение?
 Как гарантирате в ОП/РП – Ямбол, РП - Елхово приложението на чл.9,
ал.1 от Закона за съдебната власт за случайно разпределение на съдебни
дела7?
 Изпращат ли се протоколите от случайното разпределение в ОП Ямбол към сървъра на ВСС?8 Моля, посочете как протича технологично
процесът!

6

Ще публикувате ли договора с обслужващата банка на ОП - Ямбол, каквато препоръка има в Доклада за
гражданско наблюдение на съда от 2013г.?
7

Разпределението на делата се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно
разпределяне съобразно поредността на постъпването им
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 Според Вас, използва ли се системата за случайно разпределение на
делата и за регулиране на натовареността на прокурорите?
5. По темата “Отчетност, публичност и прозрачност”:
 Моля, да споделите
правосъдие”?

какво,

според

Вас,

означава

“достъп

до

 Имате ли идеи за развитие на интернет-страница на ОП – Ямбол?
 Бихте ли публикували на интернет-страница на ОП – Ямбол 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 ОП – Ямбол?
Приложение:
1. Декларации по ЗПУКИ на прокурори от ОП - Ямбол, 12 стр.
2. Декларации по ЗПУКИ на прокурори от РП - Ямбол, 16 стр.
3. Декларации по ЗПУКИ на прокурори от РП - Елхово, 8 стр.
4. Декларации по ЗПУКИ на прокурори от РП - Тополовград, 5 стр.

25 септември 2014г.
град Разград
ГЕОРГИ МИЛКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

8

„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

