Център на НПО
в Разград
Изх. № Ц-23/25.02.2015г.
ДО
Г-ЖА ВЕРГИНИЯ МИЧЕВА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР В
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ГРАД СОФИЯ

СТАНОВИЩЕ
ОТНОСНО: проект на документ „Мерки за реформа на системата за детско
правосъдие“.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИЧЕВА,
От името на Сдружение „Център на НПО в Разград“ и Национална НПО
мрежа за гражданско наблюдение на съда, предлагам становище за документ „Мерки
за реформа на системата за детско правосъдие“.
Право на Министъра на правосъдието е да определя политиките в сектор
Правосъдие, защото това е основна негова задача. Като политическо лице, именно затова,
Министърът носи политическа отговорност и има право на законодателна инициатива. 1
Ние приветстваме усилията на Министерство на правосъдието да изработи мерки
за реформа на системата за детско правосъдие. Подкрепяме инициативата да се
организира Кризисен щаб по темата, който предлагаме да се организира в работна група.
Сдружение „Център на НПО в Разград” подкрепя необходимостта от спешни
промени в НК и НПК. Смятаме за важно да се реформира съществуващата система за т.н.
„детско правосъдие” в България.
Нашите очаквания са Министерство на правосъдието да приеме (официализира)
предложените от Кризисния щаб дългосрочни и краткосрочни цели, които бяха обсъдени
на работна среща на 17.02.2015г.
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Вж Конституция на Р България: Чл. 87. (1) Право на законодателна инициатива имат всеки народен представител и
Министерският съвет.
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Подкрепяме съгласуваните от всички участници четири важни стъпки:
1. Актуализиране на целите и сроковете на Пътната карта в изпълнение на
Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за деца.
2. Анализ на ефекта от ЗБППМН и на отмяната му от гледна точка на
ефективност, финансиране и институционална рамка.
3. Отмяна на ЗБППМН и приемане на съответни изменения и допълнения на
ЗЗДет. и други релевантни актове.
4. Приемане на Концепция за нов закон за детско правосъдие и започване на

работа по подготовката му.
Смятаме за важни и отправни документи за обсъждане в Кризисния щаб
представените материали от Уницеф и ИСДП, които са професионално подготвени и
доказани в практиката.
Предлагаме отново настойчиво Министерство на правосъдието да проведе
консултации в Народното събрание за нагласите за приемане на специален закон.
Смятаме за необходимо предложението за създаване на детски съдилища в
България. Проведеното от нас гражданско наблюдение (www.watch.ngo-rz.org) в над 50
съдилища в България (2004-2013) показва, че е необходимо да се реформира съдебната
карта, като се редуцират броя институции (съдилища и прокуратури). В момента има 367
съдебни органи с общ бюджет 460 млн.лв.
Готови сме да предложим анализ по темата за съдебната карта и наличие на
„бутикови съдилища”2
ПРИМЕР: В момента в България има над 360 органа на съдебната власт,3 в които
работят около 2400 съдии, 2300 прокурори и следователи, и 9100 съдебни служители4….
ПРИМЕР: В радиус от 15 км има 4 съдилища в 3 съдебни окръга – Луковит, Червен Бряг,
Кнежа и Бяла Слатина. ПРИМЕР 2: на разстояние от 5 до 15 км. има няколко съдилища
и прокуратури в градове, като Велико Търново и Горна Оряховица; Гълъбово и Раднево;
Ловеч и Троян; Петрич и Сандански, Кърджали и Момчилград…
Предлагаме два актуални извода по темата, които са предоставени на Министъра на
правосъдието, като коментар към проекта за Актуализирана стратегия за съдебна реформа
(м.08.2014г.):


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.
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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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Страница на ВСС, рубрика Съдебна власт, http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm
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Страница на ВСС, рубрика Заседания на ВСС – подрубрика Приложения, 2013г. – Протокол 7.
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Тромава и бюрократична съдебна система с над 360 органа. Съдебната
система има огромен бюджет за 15000 служители и магистрати, които
струват на данъкоплатците 460 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.

Продължават да са актуални нашите препоръки от месец декември 2012г.:5
„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.
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.“

25.02.2015г.
Град Разград
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Георги Милков

Центърът на НПО в Разград 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 Разград създаде през 2007г. Национална НПО мрежа за гражданско
наблюдение на съда в България, в която участват над 65 неправителствени организации: www.watch.ngorz.org
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Вж Междинен доклад за напредъка на съда в Южна България, 2012г., Разград, с.7, http://watch.ngorz.org/bg/catalog/category4/item29.html
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