Център на НПО
в Бяла
Изх. №Ц-147/30.10.2014г.
ДО ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ГРАД СОФИЯ

СТАНОВИЩЕ И ВЪПРОСИ
КЪМ КАНДИДАТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - БЯЛА
1. Пламен Тодоров Дочев – административен ръководител-председател на Районен
съд - Бяла.
2. Галена Петкова Чешмеджиева-Дякова - съдия в Районен съд - Попово

Дата на събеседване: 12 ноември 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.

ЗА Г-Н ПЛАМЕН ТОДОРОВ ДОЧЕВ: Кандидатът има 17 г. юридически стаж,
от които 15 г., като съдия. Има административен опит, председател на Районен съд Бяла (7 г.). В момента е изпълняващ длъжността „Председател на РС - Бяла”.
Предимство е работата, като младши прокурор (1 г.). Оценка от последната атестация –
143 т. „изключително изпълнение на работата”. Автобиографията е изготвена по
образец, но липсва информация за завършено средно образование.
Необходимо е да уточним, че област Русе е единствената от 28 административни
области в България, на чиято територия има само две първоинстанционни съдилища – в
градовете Русе и Бяла. Поради посочената диспропорция ние не разглеждаме Районен
съд – Бяла, като „бутиков”, независимо, че в него работят по щат четирима съдии.
Концепцията е средна по обем (12 стр.), изготвена по стандарт на ВСС.
Представената мотивация е обща и кратка, като не разкрива подробности. Общото
впечатление за концепцията е за добре подготвен документ с използване на статистика
и малко анализ. Имаме препоръка относно структурата и недостатъчно данни, които да
представят цялостната дейност на институцията. Като рефлексия на рутина е
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претрупване в текста с ненужна информация и затова не смятаме за уместно да се
преразказва институционалната структура и резултати от проверки.
Ние не възприемаме концепцията, като преразказ на документи или впечатления
от „обиколка на музей”. Нашето разбиране е, че Концепцията е важен документ, който
да представя опита, уменията, идеите на кандидата за развитие и управление за
петгодишен мандат.
Представените данни с резултатите за постъпили и разгледани съдебни дела през
2013 г. (1444 бр.) не остават трайно впечатление, защото липсва информация за
видовете дела и каква част от тях са „заповедни производства”. Ние смятаме, че тези
производства (чл.410 и чл.417 от ГПК) са висок процент от гражданските дела и са
важен компонент, който манипулира съдебната статистика.
В тази връзка поставяме под съмнение цитираните данни за висока
натовареност на Районен съд – Бяла.
Липсата на тази информация поставя под съмнение ефективността на съда.
Усещането се засилва и от липса на информация за броя на отменените или изменени
съдебни дела от горна съдебна инстанция. Липсва повече информация за мотивите да
бъдат прекратени над 200 съдебни дела през 2013г. (стр.3). В представената концепция
не намерихме дори една дума за дейността на съдебните заседатели, като част от
работата на районния съд за последните пет години.
Бихме препоръчали на кандидата да фокусира вниманието си върху анализ на
правораздавателната дейност, като използва достатъчно данни, сравнение с предишни
години, обобщения и графично представяне. Съобразяването с препоръките биха
увеличили значително въздействието на предложените цели за развитие и мерки за
постигането им (стр.8-13).
Последната част от текста е най-добре подготвена, но и тя има същия недостатък
– недобра структура и недостатъчно информация. Кандидатът е идентифицирал пет
основни цели за втори управленски мандат, като в повествователен стил е разказал
намеренията си. В голямата си част те са реалистични и правдоподобни, но има и
популярни клишета, които са присъщи на много администратори в съдебната система.
Според нас съдия Пламен Дочев има сериозен управленски опит, добра
подготовка и лидерски качества. Бихме препоръчали втори мандат, като оставяме
дискусионна темата какъв подход търси Висшият съдебен съвет – избор на найдобрия кандидат или запазване на статуквото.
ЗА Г-ЖА ГАЛЕНА ПЕТКОВА ЧЕШМЕДЖИЕВА-ДЯКОВА: Кандидатът
има 9 г. юридически стаж, от които 7 г., като съдия. Сериозно предимство е опитът,
като дознател (4 г.) и адвокат (1 г.). Оценка от последната атестация – 89 т.
„изключително изпълнение на работата”. Автобиографията е изготвена по образец,
като прави впечатление сериозно участие в обучения.
Концепцията е средна по обем (16 стр.), изготвена по зададена структура от
ВСС. Прави впечатление задълбочената подготовка и внимателно подбрана
информация, която е представена чрез подходящи анализи.
Мотивацията на кандидата е позитивна и искрена със споделените емоции за
участие в конкурса. Намерен е точен баланс между личните чувства и професионалния
поглед на съдия, който познава добре съда.
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Анализ и оценка на постижения и проблеми имат автентично въздействие, което
се подкрепя от достатъчно данни с резултати от съдебната дейност. Представена е
статистика за видовете съдебни дела през 2013г., вкл. за заповедни производства, които
са 32% от гражданските дела (стр.7).
Посочено е, че постъплението на наказателни дела през 2013г. е най-ниско за
2013г. (стр.8), което продължава тенденцията за намаляване на делата.
Обезпокоителна е статистиката за отменените 1/5 от наказателни дела през
миналата година (18%). Тревожен е посочения процент (27%) на останали висящи
несвършени дела през 2013г., за които се отчита намаление!?
Отговори за причините за отменените и несвършени дела в Районен съд – Бяла е
коректно да даде административният ръководител на съда, който носи отговорността за
общото управление.
Не споделяме извода на кандидата за висока натовареност на съда, заради
разбирането ни за манипулирана статистика, което Висшия съдебен съвет трайно
насърчава.
Повече от една трета от концепцията (стр.11-15) кандидатът е отделил на
последната част за цели за развитие и мерки за постигането им. Изследването на текста
показва задълбоченост и широта на погледа – изведени са пет основни цели и 27 мерки
към тях. Идентифицирано е изоставане и неизпълнение на решение на ВСС
относно въвеждане на картово заплащане на държавните такси – не е монтиран
ПОС терминал в съда (стр.13).
Смятаме за незначителни и неефективни мерките за противодействие на
корупцията, защото те не могат да променят нищо в институционалната среда в съда.
Ние констатираме липса на решимост и проактивност в дейността на Етичната
комисия на ВСС, която е отговорна за тази основна дейност. Не е реалистично за
нито един председател на съд сам да се справи с корупцията, ако липсва воля в
колективния ръководен орган (ВСС).
Съдия Галена Дякова е предложила много съдържателна концепция с
постижими цели, която е напълно конкурента на текста на съдия Пламен Дочев.
Кандидатът притежава необходимата подготовка и опит, за да бъде успешен
административен ръководител на съд.

ВЪПРОСИ:
А) Ваши близки или роднини работят ли в съдебната система в съдебен
район на град Русе/Търговище, вкл. съдии, прокурори, следователи, съдебни
заседатели, нотариуси, адвокати, частни съдебни изпълнители, вещи лица? 1
Б) Моля, да посочите колко държавни такси са събрани в Районен съд - Бяла
през 2013г., 2012г. и 2011г.!

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.
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В)Приемате ли да има конкурси в съдебната система само с един кандидат,
като реално над 90% биват назначавани от Висш съдебен съвет?
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”2
съдилища и прокуратури: например в градовете Кула, Девня, Гълъбово,
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, Девня,
Дулово, Елхово, Ихтиман, Кнежа, Костинброд, Луковит, Царево и
други?



Какъв процент от общия брой разгледани съдебни дела (през 2013г.) в
Районен съд - Бяла 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.) Районен
съд - Бяла са завършили със споразумения между страните?



Какъв процент от всички постановени съдебни актове (за 2013г.) в
Районен съд - Бяла са били отменени или изменени?

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


Към г-н Пламен Дочев: Има две декларации в публикувания файл по
ЗПУКИ (14.01.2009г.; 26.08.2009г.).3 Първата декларация е достъпна в
друг раздел на страницата на ВСС. 4



Защо не сте изпълнили ЗПУКИ и в нарушение на закона името Ви е
изписано с инициали П.Т. Д.?

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 РС – Бяла (обем 6 стр.) са налични две Ваши декларации
(14.01.2009г.; 26.08.2009г.), стр.3, 5; http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm
4

В Регистър на ВСС с декларации по ЗПУКИ, подадени преди и след 25.04.2013 г.;
http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm
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Има ли променени обстоятелства след 26.08.2009г., които не сте
декларирали по реда на ЗПУКИ и не е подадена декларация във ВСС?
Ако да – какви?



Към г-жа Галена Дякова: Има една декларация в публикувания файл
по ЗПУКИ (16.01.2009г.).5 Същата декларация е достъпна в друг
раздел на страницата на ВСС. 6



Защо не сте изпълнили ЗПУКИ и в нарушение на закона името Ви е
изписано с инициали Г.П.Ч. – Д.?



Има ли променени обстоятелства след 16.01.2009г., които не сте
декларирали по реда на ЗПУКИ и не е подадена декларация във ВСС?
Ако да – какви?



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 - Бяла? Има ли публична информация по
темата?



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



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



Моля, посочете колко е годишният бюджет на Районен съд - Бяла 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?

5

В Регистър на ВСС с декларации по ЗПУКИ на РС – Попово (обем 6 стр.) е налична една Ваша
декларация (26.01.2009г.), стр.2; http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm
6

В Регистър на ВСС с декларации по ЗПУКИ, подадени преди и след 25.04.2013 г.;
http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm
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Знаете ли колко струва издръжката на един зает съдия/служител в
Районен съд – Бяла за 2013г.? Моля, посочете сума!



Има ли целеви средства в Районен съд – Бяла 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 Бяла или ще предоговорите условията на договора?7

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 Районен съд – Бяла приложението на чл.9, ал.1 от
Закона за съдебната власт за случайно разпределение на съдебни дела8?



Кой разпределя до момента Вашите съдебни дела в Районен съд - Бяла?
Моля, да посочите име и длъжност!



Изпращат ли се протоколите от случайното разпределение в Районен
съд - Бяла към сървъра на ВСС?9 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”?



Имате ли идеи за развитие на интернет-страницата на Районен съд Бяла?



Бихте ли публикували на интернет-страницата на Районен съд - Бяла
актове на Инспектората към ВСС за извършени проверки в съда?

какво,

според

Вас,

означава “достъп до

7

Ще публикувате ли договора с обслужващата банка, каквато препоръка има в Доклада за гражданско
наблюдение от 2013г.?
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Разпределението на делата се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно
разпределяне съобразно поредността на постъпването им
9

„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 БЯЛА" е регистрирано в съответствие с ЗЮЛНЦ, решение по ф.д. №37/1997 г. на РОС
БУЛСТАТ: 116019267, жк. “Освобождение” 34, пк 237, Бяла 7200, България

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



Бихте ли споделили вижданията си за подобряване политиката за
връзки с обществеността и интернет-страницата на Районен съд Бяла?

Приложение:
1. Декларация по ЗПУКИ на съдиите от РС – Бяла, 6 страници, формат pdf.
2. Декларация по ЗПУКИ на съдиите от РС – Попово, 5 страници, формат
pdf.

30 октомври 2014г.
град Бяла
ГЕОРГИ МИЛКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

Центърът на НПО в Бяла 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 Бяла 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.

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

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

