Център на НПО
в Разград
Изх. № Ц-137/22.10.2014г.
ДО ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ГРАД СОФИЯ

ВЪПРОСИ
КЪМ КАНДИДАТ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - РАЙОНЕН
ПРОКУРОР НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДУЛОВО
1. Петър Христов Петров - административен ръководител - районен прокурор на
Районна прокуратура - Дулово.
Дата на събеседване: 30 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-Н ПЕТЪР ПЕТРОВ: Кандидатът има 17г. стаж в
съдебната система, от които 13 са в органите на прокуратурата. В момента е
приключил първи мандат Районен прокурор на РП – Дулово и е избран от ВСС за
изпълняващ длъжността до конкурс. Има административен опит, като районен
прокурор (над 5 г.). Предимство е опита в разследването – следовател (3 г.) и
юрисконсулт в МВР (6 г.). Оценка от последната атестация – 135 т. „много добро
изпълнение на работата”.
Представената автобиография не е изготвена по актуален европейски стандарт.
Липсва базова информация за социални, организационни и технически умения и
компетенции, както и допълнителна информация и приложения за участия в обучения и
курсове. Очевидно е затруднението у кандидата за обективна самооценка и анализ на
собствените достижения, които не може да представи адекватно.
Концепцията на кандидата е много малка по обем (едва 4 стр.) и е оформена като
необработено есе. Бихме могли да сравним обема на концепцията за ръководител на РП
– Дулово, като sms… Кратко и зле организирано съобщение. Прави впечатление
липсата на ясна мотивация за участие в конкурса (преразказ на автобиографията), което
не би трябвало да затрудни ръководител с опит и амбиции. Необходимо е голямо
усилие да се анализира кратък и зле организиран текст, като се намерят няколко
положителни страни.
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Нашият анализ показва, че предложеният текст е най-слабата концепция на
кандидат за административен ръководител в съдебната система, публикувана от
месец декември 2012г. до момента.
Предизвиква симпатия споделеното от кандидата „Харесвам работата си, на
която съм се отдал…” (стр.2). Признанието звучи искрено, но за съжаление не е
достатъчно, за да бъде убедителна кандидатура за следващ районен прокурор на
Дулово. Бихме приели с радост само и единствено споделената емоция, ако ВСС
организира кастинг за фотомодели или шофьори за парка на съдебната система.
В представената Концепция прави впечатление липсата на структура, стил
и подредена реч. Не е използван стандарта от ВСС, което според нас е една от
фаталните причини за очевидния провал в изготвяне на текста. Други слабости са
липсата на предварителна подготовка, проучване на създадената богата база от
концепции на други кандидати, невъзможност за анализ на данни и предлагане на
адекватни решения, липса на обективна ориентация в материята.
Независимо от посочените недостатъци в концепцията, кандидатът е извел три
основни проблеми в дейността на РП – Дулово (стр.3). Заслужава специално внимание
констатацията „генерирането на значителен брой върнати дела от съда.” Бихме
определили изразът, като втория езиков успех, който внася колорит в скучния и
безличен текст.
При професионален анализ на казаното, става ясно че 21% (повече от 1/5)
от всички прокурорски актове са обявени от съда за негодни или калпаво
изготвени и той ги е върнал за поправка. Много лоша оценка за прокурорската
работа, слаба ефективност и съмнително административно ръководство.
Само за 4 години процентът на върнатите от съда прокурорски актове е увеличен
4 пъти (2010г. – 4,84%, 2013 – 21,24%) - на никой от началниците над РП – Дулово не
му е не направило впечатление лошата тенденция. Правени са някакви проверки от ОП
– Силистра и ИВСС, но въпреки тях резултатите драматично са влошени.
Лошите резултати на РП – Дулово са представени и в Атестационния
формуляр на кандидата (вж стр. 10, 11, 17, 19), която въпреки убийствено
негативните констатации от проверки на място и анализ на прокурорски актове, е
135 точки - „много добро изпълнение на работата”.
За пример в уменията за анализ ще посочим как кандидатът идентифицира
важните теми за развитие и извежда приоритети в работата си. На 10 реда е обяснено
пространно колко в важно да има щат за чистач в прокуратурата и как всички се грижат
за хигиената (стр.3).
Не можахме да открием подобно старание за анализ на върнатите от съда над
20% от внесени в съда дела.
Къде са отишли и парите на данъкоплатците за труда на ангажираните
десетки полицаи и дознатели и подготовка на хиляди листи хартия?
Кой плаща неефективния труд на Районна прокуратура - Дулово?
В текста са споменати бегло четири цели за развитие и мерки за постигането,
които не изненадват с идеи. Кандидатът ясно изпитва видими затруднения за
аналитично мислене, анализ и планиране, което показва сериозни ограничения в
професионалното развитие.
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Посочените дефицити в административното ръководство и резултатите от
дейността на РП - Дулово, категорично не са в полза на кандидата да бъде избран
за втори управленски мандат. Ние оценяваме досегашната му работа, като
сериозен провал, което е резултат от бездействие и липса на подкрепа от ОП –
Силистра и АП – Варна. Оценката ни е и за тяхната работа и стил на ръководство.
Бихме препоръчали на Висшия съдебен съвет да не бърза да избира на
всяка цена посочения кандидат, поради липса на алтернатива, защото и без
титуляр РП – Дулово работи. Важно е да се подобрят показателите за прокурорска
ефективност и да се промени стила на ръководство. Това ние идентифицираме
като основно предизвикателство пред ВСС.

ВЪПРОСИ КЪМ КАНДИДАТА:
A) Защо смятате себе си за успешен кандидат да ръководите Районна
прокуратура – Дулово за втори мандат?
B) Ваши близки или роднини работят ли в съдебната система в съдебен
район на град Силистра, вкл. съдии, прокурори, следователи, съдебни заседатели,
нотариуси, адвокати, частни съдебни изпълнители, вещи лица?1
C) 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.?



Какъв процент от всички разгледани внесени обвинителни актове в съда
от РП - Дулово (за 2013г.) са завършили със съдебно споразумение?



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



Каква е позицията Ви към съществуването на т.н. “бутикови”
съдилища и прокуратури: например в градовете Кула, Момчилград,
Дулово, Елин Пелин, Чирпан, Пещера, Раднево, Мадан, Мездра, Пирдоп,

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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Харманли, 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”:


Защо липсва дата на декларацията Ви по ЗПУКИ, публикувана на
страницата на ВСС? 2



Подали ли сте задължителна декларация за промяна в
обстоятелствата по ЗПУКИ, след избирането Ви за Районен
прокурор на Дулово и ако ДА - защо не е публикувана на страницата
на ВСС?3



Има ли променени обстоятелства след ... (липсва дата на подаване на
декларацията), които не сте декларирали по реда на ЗПУКИ и не е
подадена декларация във ВСС?



Моля, да споделите, Вие получавал ли сте заем от обслужващата банка
на РП – Дулово? В какъв размер?



Имате ли информация дали и кой от прокурори или служители, е
получавал заеми от обслужващата банка на РП – Дулово?



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 РП - Дулово? Има ли публична информация по темата?



Моля, посочете колко е годишният бюджет на РП – Дулово за 2014г.?

2

В Регистър на ВСС с декларации по ЗПУКИ на РП - Силистра, е налична една Ваша декларация (без
дата), стр.8, http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm
3

В Регистър на ВСС с декларации по ЗПУКИ на РП – Дулово, 3 стр., липсва Ваша декларация,
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
РП – Дулово за 2013г.?



Има ли целеви средства в РП – Дулово 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 РП – Дулово или
ще предоговорите условията на договора?4

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 РП - Дулово? 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 РП – Дулово приложението на чл.9, ал.1 от Закона за
съдебната власт за случайно разпределение на съдебни дела5?



Изпращат ли се протоколите от случайното разпределение в РП Дулово към сървъра на ВСС?6 Моля, посочете как протича технологично
процесът!



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”?



Имате ли идеи за развитие на интернет-страница на РП - Дулово?

какво, според

Вас, означава

“достъп до

4

Ще публикувате ли договора с обслужващата банка на РП - Дулово, каквато препоръка има в Доклада
за гражданско наблюдение на съда от 2013г.?
5

Разпределението на делата се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно
разпределяне съобразно поредността на постъпването им
6

„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
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Бихте ли публикували на интернет-страница на РП – Дулово 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 РП - Дулово?

Приложение:
1. Декларации по ЗПУКИ на прокурори от РП - Дулово, 3 стр.
2. Декларации по ЗПУКИ на прокурори от РП - Силистра, 13 стр.

22.10. 2014г.
град Разград
ГЕОРГИ МИЛКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
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