Център на НПО
в Разград
Изх. № Ц-123/29.08.2014г.
ДО
Г-Н ХРИСТО ИВАНОВ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
ГРАД СОФИЯ

СТАНОВИЩЕ
ОТНОСНО: Предложения за промени в Стратегията за продължаване на
реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в
Европейския съюз.

I.

ОБЩ АНАЛИЗ:

Критично ниско е общественото доверие в съдебната система и хората не
вярват във върховенството на закона. Широко е разпространено усещането за
обреченост, безнадежност и безнаказаност. Съдебната практика е противоречива и
няма предвидимост в съдебните решения. Липсва възмездие и обществото не е
доволно от работата на правораздавателната система. Съдебната система (не) се
отчита формално пред Народното събрание; има самостоятен бюджет, който ВСС
не управлява прозрачно.
Продължават да са актуални нашите препоръки от месец декември 2012г.:1
„От наблюдаваните четири теми по проекта се очертават три важни
предизвикателства пред Висшия съдебен съвет:
1. Да се преразгледат границите на съдебните райони - "съдебна география".
2. Да се оптимизира броя на съдилища и прокуратури;
3. Да се определят критерии за натовареност на магистратите.
Трите мерки са леснопостижими в рамките на действащото законодателство
и ще имат видим положителен ефект. Необходимо е съгласие по тези мерки между
Министъра на правосъдието и Висш съдебен съвет, за да се случат бързо и навреме
очакваните промени.
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Липсата на решимост ще задълбочи усещането у гражданите за корупция в
съдебната система, проблеми с професионалната етика и сериозни конфликти на
интереси.
Съдебната система в България трябва да се реформира бързо и качествено.
Необходими са няколко важни стъпки за повишаване на ефективността, намаляване
на бюрокрацията и корупцията. Подобряването на оперативността на съдебната
система е само първа крачка към постигане на ефективно правосъдие с лице към
хората и бизнеса.“

ПРИОРИТЕТИ НА СЪДЕБНАТА РЕФОРМА
А) Съдебна карта и оптимизиране броя на съдебните органи, които в
момента са над 360 единици – намален брой и нови граници на съдебни райони;
Липсва решимост в действията на ВСС да оптимизира съдебната система, като
увеличи нейната ефективност чрез нова структура и мобилност. Необходимо е да се
организират нови, модерни и ефективни съдебни институции с компетентни
ръководители и магистрати. Необходими са промени в закона за съдебната власт.
Б) Тромава и бюрократична съдебна система с над 350 органа. Съдебната
система има огромен бюджет за 15000 служители и магистрати, които струват
на данъкоплатците 440 милиона лева.
Няма измерими качествени индикатори за резултатите от съдебната дейност.
Има проблем със съдебната статистика и натовареността. Липсва обективна методика
за измерване. Натовареността се измерва в количество само на брой съдебни дела или
преписки.
В) Прозрачност на решенията за финансиране на съдебната система и
разпределение на ресурси в съда, прокуратурата и следствието;
ВСС не публикува достъпна информация за изразходването на бюджета на ВСС,
възнагражденията на магистратите, промените в бюджета на различните съдебни
органи. Липсва сериозна аргументация защо ВСС увеличи собствената си
администрация с 30 човека за 1 година. Необходими са промени в закона за
съдебната власт.
Г) Управление на бюджета на съдебната власт – програмен бюджет на
принцип „бюджет срещу реформи“. Избор на обслужващи банки в съдебната
система;
Бюджетът на съдебната власт все още не е програмно ориентиран. Около 90% от
него се изразходват само за заплати и осигуровки. Бюджетът на планира важни и
необходими реформи.2 Констатираме спорни действия на магистрати, които са
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получили изгодни заеми от обслужващите банки на съда/прокуратурата. До момента
ВСС отказва да подобри процеса на селекция на банковите институции на съдебната
система. Същевременно ВСС нарушава собствените си правила и избира без ясни
критерии и процедура обслужващи банки на съдилища.3 Необходими са промени в
закона за съдебната власт.
Д) Ревизия на Процедурни правила за избор на кандидати за председател на
Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и
главен прокурор;4
Необходимо е “тримата големи” в съдебната система да бъде избрани по
безупречна и прозрачна съдебна процедура, която да гарантира върховенството на
закона, висок професионализъм и безупречен морал. Необходими са промени в
закона за съдебната власт.
Е) Обособяване на две колегии във ВСС – една за съда и една – за прокурори и
следователи.
Подкрепяме инициативата и смятаме за важно да се търси решение с участието
на всички заинтересовани страни. Необходими са промени в Закона за съдебната
власт и смели политически действия.
Ж) Достъп до правосъдие - въвеждане на електронно правосъдие;
Електронното правосъдие е основен инструмент за подобряване на бързината и
ефективността на правораздаването, като се улесняват всички участници и се спестяват
значителни средства. След наблюдавания тласък на процеса по въвеждане на еправосъдие през 2012-2013г., натрупаната енергия не беше използвана и устремът
замря. В момента не се работи активно по тази тема. ВСС не проявява активност по
въвеждане на безкасово заплащане на такси чрез ПОС устройства.5 Необходими са
промени в закона за съдебната власт.
З) Повишено усещане за корупция, конфликти на интереси и проблеми с
етичното поведение на съдиите и проекурорите. Превенция на корупцията корупционна практика „непотизъм“ и семейственост в съдебната система;
Независимо от всички стратегии и доклади по темата положението е
драматично. Съдебната система се е превърнала в бастион на “семейно правосъдие” –
има усещане за кланова обвързаност и мафия. Наблюдава се концентрация на много
семейства и роднини, които работят в един съдебен окръг. 6 Масово се наблюдава
корупционната практика “непотизъм” на всички съдебни нива. ВСС насърчава
фамилната обвързаност и продължава да назначава семейства на възлови
административни постове. Необходими са промени в закона за съдебната власт.
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И) Етично поведение и превенция на конфликт на интереси;
Липсва проактивност в дейността на ВСС по двете важни теми. Етичната
комисия не действа превантивно, но се намесва инцидентно в спорни случаи (публични
скандали), прикрива факти и разследвания.7 Комисията за конфликт на интереси е
започнала работа, но липсват видими резултати.
Й) Ревизия на Правила за избор на административни ръководители на
органите на съдебната власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗСВ;8
Важно е да се подобряват регламентите за администриране на съдебната власт,
като се включват и представители на гражданското общество. ВСС прие промени в
Правилата9 без да консултира текстовете с Гражданския съвет, което е пропусната
възможност за експертно мнение и подкрепа.
К) Дискусия с Главния прокурор, Председателите на ВКС и ВАС за
приоритетите в дейността, обсъждане на годишните доклади, коментари по
Плана за действие към Функционален анализ на прокуратурата10;
Необходимо е да започнат разговори с председателите на двете върховни
съдилища и главния прокурор по основните теми на съдебната реформа.
Предложението към Главния прокурор съответства на препоръката в последния
мониторингов доклад на Европейската комисия:11 „Да даде пълна гласност на
функционалния одит на прокуратурите, извършен от главния прокурор, както и на
плана за действие, и да организира обществена консултация по плана за действие.“
Л) Публичност на дейността и вземаните решения от Висшия съдебен
съвет по процедури за избор на административни ръководители в органите на
съдебната власт.
Налице е привидна публичност, защото липсва сериозна конкуренция и
мотивация за обикновените магистрати да участват в конкурси за съдебни началници.
Създава се усещане за нова съдебна номенклатура, която чрез ротация заема само
административни постове и взаимно се подкрепя с активното участие на ВСС.
М) Публикуване на всички решения на ВСС, постоянните комисии и
приложения;
ВСС не публикува всички свои решения и мотивите към тях в нарушение на
ЗСВ (чл.30 ал.1 т.15). Обикновено се спестява информация за финансиране, щатно
осигуряване, одитни доклади и случайно разпределение на делата (чл.9 от ЗСВ).
Наблюдава се трайна практика за този състав на ВСС да ограничава достъпа до
публична информация.

7
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Н) Осъществявани външни проекти12 от ВСС и приоритети за работа;
ВСС осъществява седем проекта на обща стойност 4 366 555 лв.13 извън рамките
на гласувания бюджет от Народното събрание. Според нашия анализ, в голямата си
част проектите дублират основната дейност на колективния съдебен орган (чл.30 и 30а
от ЗСВ), което поставя под съмнение ефективността на работа.
О) Публикуване на съдебните актове - срокове и форма;
Продължава да бъде проблем публичността на съдебните актове - съдебните
решения не се публикуват в универсален стандарт и незабавно според ЗСВ (вж чл.64).
Независимо от гаранциите за право на информация за работата на съдебната власт (чл.5
от ЗСВ), процесът на публикуване е формален и ВСС не го следи ефективно.
П) Прозрачност в дейността, структура и функции на прокуратура и
следствието;
Българското общество все още познава недостатъчно добре спецификата на
държавното обвинение. Авторитетният функционален анализ на прокуратурата (20072012) не успя да достигне до широк кръг от граждани. ВСС не е активен участник в
процеса за отваряне на прокуратурата към обществото. Необходими са промени в
закона за съдебната власт.
Р) Състав и структура на администрацията в съдебните органи;
Липсва последователност в работата на ВСС относно съдебната администрация.
Подходящ пример е закриването на няколко военни съдилища и прокуратури, което е
100% трансформация и устройване на всички заети в други съдебни органи. ВСС не
убеди обществото защо се закриха едни, а не други съдилища и прокуратури.
Необходими са промени в закона за съдебната власт.
С) Структура и функции на администрацията на ВСС.
ВСС не обяви публично проведения функционален анализ на своята
администрация, но методично увеличи нейния брой с 30 нови служители.
Същевременно ВСС поиска от Правителството 44 млн. лв допълнително14 към
съдебния бюджет, като не даде публичен отчет как управлява гласуваните 440 млн. лв.
за 2014г. Необходими са промени в закона за съдебната власт.

29 август 2014г.
град Разград
Георги Милков
Председател на УС
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Изпълнявани проекти с финансиране от ОПАК, Норвежки финансов механизъм и други финансиращи
организации извън регламентирания държавен бюджет, определен от Народното събрание.
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25 млн. лв. за увеличване на заплатите и осигуровките, 19 млн. лв. - за издръжка.
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