Център на НПО
в Разград
Изх. № Ц-15/11.02.2015г.
ДО ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ГРАД СОФИЯ

СТАНОВИЩЕ И ВЪПРОСИ
КЪМ КАНДИДАТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
1. Пенка Борисова Йорданова - съдия в Районен съд - Свищов.
2. Диана Крумова Радева - съдия в Районен съд – Свищов.
Дата на събеседване: 19 февруари 2015г.
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 КАНДИДАТИТЕ:
За да се направи обективен анализ на имотното и финансово състояние, е
необходимо да се изяснят няколко обстоятелства: Какъв е действителният размер на
спестяванията на кандидата и на семейството му (2009-2014г.)? Коя банка обслужва
РС – Свищов? От същата банка ли са получени кредит, дебитна карта и са направени
спестовни влогове? Ако да – при какви лихвени условия (ГПР) са отпуснати заемите и
се олихвяват влоговете? Подавани ли са декларации за нови обстоятелства по ЗПУКИ
и къде са публикувани? Декларираните автомобили случайно ли са на символична цена
или става дума за порочна практика в съдебните среди да се спестяват такси при
прехвърляне на собственост? Къде работят съпрузите на кандидатите?1
ВЪПРОСИ:
А) Моля, споделете защо смятате себе си за подходящ кандидат да
ръководите Районен съд – Свищов?

1

Използвана е явна информация по публикувани декларации за имотното състояние и произход на
средствата, подадени пред Сметна палата, http://vss.justice.bg/bg/start.htm
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Б) Ваши близки или роднини работят ли в съдебната система в съдебен
район на град Велико Търново, вкл. съдии, прокурори, следователи, съдебни
заседатели, нотариуси, адвокати, частни съдебни изпълнители, вещи лица?2
В) Моля, да посочите колко държавни такси са събрани в РС – Свищов през
2014г., 2013г. и 2012г.!
Г) Моля, посочете коя банка обслужва РС – Свищов?
Д) Моля, да споделите, Вие получавали ли сте заем, овърдрафт, кредитна
или дебитна карта от обслужващата банка на РС – Свищов? В какъв размер и при
какви лихвени условия/ГПР?3
Е) Към г-жа Пенка Йорданова: Моля, посочете къде са публикувани
задължителни декларации за променени обстоятелства по ЗПУКИ при
придобиване на гараж (2014г.), три имота без посочена цена (2009г.), дебитна
карта с над 7400 лв. (2014г.), два банкови влога (2014г.)?


Има ли други променени обстоятелства след 19.01.2009г., които не сте
декларирали по реда на ЗПУКИ и не е подадена декларация във ВСС?4

Ж) Към г-жа Диана Радева: Моля, посочете къде са публикувани
задължителни декларации за променени обстоятелства по ЗПУКИ при
придобиване на апартамент (2011г.), два имота без посочена цена (2009г.-2011г.),
закупуване на автомобил (2013г.), три банкови влога (2014г.)?


Има ли други променени обстоятелства след 08.01.2009г., които не сте
декларирали по реда на ЗПУКИ и не е подадена декларация във ВСС?5

1. По темата “Натовареност”:


Колко съдебни дела са били разпределени на Вас за разглеждане през
2014г.?



Какъв е бил процентът на личната Ви натовареност през 2013г. и какъв
през 2014г.?



Какъв процент от общия брой разгледани съдебни дела (през 2014г.) сте
приключили в тримесечен срок?



Колко на брой заповедни производства (чл.410 и 417 от ГПК) са
постъпили и колко са разгледани през 2014 г.? Какъв е техният процент
от общия брой дела за годината?

2

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.
3

ГПР – годишен размер на разходите.
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В Регистър на ВСС с декларации по ЗПУКИ на РС - Свищов, е налична една Ваша декларация
(19.01.2009г.), стр.5, http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm
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В Регистър на ВСС с декларации по ЗПУКИ на РС - Свищов, е налична една Ваша декларация
(08.01.2009г.), стр.4, http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm
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Каква е позицията Ви към съществуването на т.н. “бутикови”6
съдилища и прокуратури: например в градовете Кула, Карнобат,
Тетевен, Елена, Етрополе, Айтос, Момчилград, Средец, Елин Пелин,
Чирпан, Раднево, Свищов, Мадан, Мездра, Пирдоп, Поморие,
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 2014г.) в
Районен съд – Свищов не са обжалвани?



Колко от разглежданите от Вас съдебни дела, постъпили за
разглеждане през 2014г., все още не са приключили и какви са причините
за това?



Какъв процент от всички разгледани съдебни дела (за 2014г.) в Районен
съд – Свищов са завършили със споразумения/спогодби между
страните?

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


Вие член ли сте или сподвижник на тайни общества - масонски ложи,
рицарски ордени, благотворителни клубове, други?



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 непублични организации
(тайни общества) – ловни дружинки, 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 - Свищов? Има ли публична информация по
темата?



Моля, да споделите, Вие получавал ли сте заем от обслужващата банка
на Районен съд - Свищов? В какъв размер?
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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.
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Имате ли информация дали и кой от съдии или служители, е получавал
заеми от обслужващата банка на Районен съд - Свищов?



Моля, посочете колко е годишният бюджет на Районен съд - Свищов за
2014г. и съответно за 2015г.?



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 – Свищов за 2014г.?



Има ли целеви средства в Районен съд – Свищов за обучение и
квалификация на съдии и служители? Какъв е бил размера за 2014г. или
какъв процент е от общия бюджет?



Участвали ли сте в обучения и други квалификационни форми през
2014г.? Моля посочете общия брой и колко работни дни сте бил
ангажиран!



Ще организирате ли смяна на обслужващата банка на Районен съд Свищов 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 избрана за административен ръководител, как ще
разпределяте преписки сама на себе си - ще участвате ли в системата
за случайно разпределение?



Как се гарантира в Районен съд – Свищов приложението на чл.9, ал.1 от
Закона за съдебната власт за случайно разпределение на съдебни дела8?



Кой разпределя до момента Вашите съдебни дела? Моля, да посочите
име и длъжност!



Изпращат ли се протоколите от случайното разпределение в Районен
съд - Свищов 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”:
7

Ще публикувате ли договора с обслужващата банка, каквато препоръка има в Доклада за гражданско
наблюдение от 2013г.?
8

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
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Моля, да споделите
правосъдие”?



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



Бихте ли публикували на интернет-страницата на Районен съд - Свищов
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 Свищов?

какво,

според

Вас,

означава

“достъп до

Приложение:
1. Декларации по ЗПУКИ на съдиите от РС – Свищов, 6 страници, формат
pdf.
2. Декларации на кандидатите – 2 броя;

11 февруари 2015г.
град Разград
ГЕОРГИ МИЛКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
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