Изх. №Ц-68/23.05.2017г.
ДО ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ГРАД СОФИЯ
ВЪПРОСИ
КЪМ 27 КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ОТ КВОТА НА СЪДИИТЕ
На основание чл.29и, ал.2 от Закон за съдебната власт.

Уважаеми кандидати за членове на Висш съдебен съвет от квота на
съдите,
Обръщаме се с въпроси относно заявено желание да бъдете избрани за
членове на ВСС, с молба да отговорите писмено на всички питания. Отговорите
Ви ще дадат възможност на Вашите колеги да се запознаят с мнението Ви по
важни въпроси от съдебната реформа и ще увеличи тяхната информираност,
преди да направят своя избор и предпочитания.
За представителите на обществеността и гражданите е важно да знаем
какви личности ще бъдат избрани за членове на новия Висш съдебен съвет,
който е натоварен с много очаквания.
1. Кои три важни стъпки е необходимо да бъдат направени в България,
за да се повиши доверието на гражданите в правосъдието и
усещането за справедливост, като се наложи истинско върховенство
на закона?
2. Споделете Вашето разбиране за независима съдебна система и в
какво се изразява това.
3. Моля, посочете три важни причини да се отстоява пълна съдебна
независимост от държавата, при положение, че гражданите плащат на
100% всички разходи за правосъдие (565 млн. лв. е бюджетът за
2017г.)!
4. Как, според Вас, е необходимо да се (ре)организира структурата и
броя на съдилища и прокуратури, за да отговаря на обществените
очаквания за справедливо правосъдие? В момента в България има
повече от 360 съдилища и прокуратури (от районно до върховно
ниво), в които работят 4500 магистрати и 9000 служители.
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5. Бихте ли приели за свой личен ангажимент да отстоявате да бъдат
включени за приоритети в бюджета на съдебната власт за 2018г.: 1)
преразглеждане границите на съдебните райони - съдебна география;
2) оптимизиране броя на съдилищата и прокуратурите - съдебна
карта; 3) въвеждане на електронно правосъдие; 4) намаляване на
административните разходи и ограничаване на разхищенията.
6. Как бихте опровергали твърдението за българската съдебна система:
„Повишено усещане за корупция, конфликти на интереси и
проблеми с етичното поведение на магистратите. Независимо от
всички стратегии и доклади по темата положението е
драматично. Съдебната система се е превърнала в бастион на
семейно правосъдие – усещане за мафия. Наблюдава се
корупционната практика “непотизъм” на всички нива. Много
семейства и роднини работят в един съдебен окръг.”
7. Защо, според Вас, Кодексът за етично поведение на българските
магистрати, не регулира етиката и публичното поведение на съдии и
прокурори; не е възпиращ фактор за разстеж на корупцията в
съдебната система?
8. Необходимо ли е да се оцени ролята на следствените органи в
съдебната система на България за последните 10 години? Защо?
9. Смятате ли са правилно следователите в България да имат
самостоятелна квота във ВСС (само те да избират свой представител
за член), след като следствието е част от прокуратурата (от 2007г.)?
Защо?
10. Как бихте оценили дейността на административните съдилища в
България, 10 години след създаването им (2007г.)?
11. Необходимо ли е, според Вас, административните съдии да имат
самостоятелна квота във ВСС, по модела на следователите? Защо?
12. Смятате ли за правилно решение ВСС да има самостоятелна и
„независима” политика в международните отношения, без да има
съгласуване и координация с Министъра на правосъдието? Защо?
23.05.2017г.
град Разград
ГЕОРГИ МИЛКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
Сдружение „Център на НПО в Разград” управлява Консултативен център по проблемите на домашното насилие в Разград, като иновативна социална услуга в
общността. Прилагат се Възстановителна програма за жертви и Специализирана програма за извършители на домашно насилие (от 2004г.), като важна част от
процеса на превенция на домашното насилие <www.ngo-rz.org>. Центърът на НПО в Разград разработва и прилага пилотни програми в подкрепа на съдебната
реформа. Осъществени са осем проекта за гражданско наблюдение на съда и подкрепа на съдебната система в България. Администрира Център за работа с
доброволци, част от мрежата на Национален алианс за работа с доброволци. Центърът на НПО в Разград създаде Национална НПО мрежа за гражданско
наблюдение на съда в България (2007г.), в която участват над 65 неправителствени организации <www.watch.ngo-rz.org>. Сдружение „Център на НПО в
Разград” е член на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за реформа в съдебната система към Министерски съвет на Република България.
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