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ДО ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ГРАД СОФИЯ

СТАНОВИЩЕ
за БОРЯНА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
кандидат за член на Висш съдебен съвет от квота на съдиите

Госпожа Боряна Ангелова Димитрова е професионален юрист с над 18
години стаж, като съдия в Бургаски съдебен район. През последните осем
години е председател на Окръжен съд – Бургас. Ние познаваме дейността на гжа Димитрова, като административен ръководител на съда, от съвместната ни
работа.
През 2013г. Окръжен съд – Бургас беше обект на гражданско наблюдение
в рамките на проект „Правосъдие близо до хората: втора фаза”, финансиран от
фондация „Америка за България”.
Гражданското наблюдение има за цел да установи основните тенденции
в прилагането на детското и младежко правосъдие в наблюдаваните шест
районни и три окръжни съдилища; каква е степента на отчетност, публичност и
прозрачност на съда; практиката на приложението на ЗПУКИ и КЕПБМ;
практиката на разпределението на делата на случаен принцип чрез
компютърна програма; публикуването на съдебните актове и дейността на
съдебната администрация, в това число и съдебните заседатели.
Ние сме впечатлени от професионализма и компетентността на
съдиите, както и от много добре организираната съдебна дейност в
Окръжен съд – Бургас, в резултат на гражданското наблюдение.
Според нас са важни изводите на наблюдаващия екип по основните
теми, които подкрепят положителното становище за кандидатурата на г-жа
Боряна Ангелова Димитрова:
„По темата за етично поведение и конфликт на интереси в Окръжен съд –
Бургас: Съществен напредък (4)
 Декларациите по ЗПУКИ на съдиите бяха публикувани на страницата
на Окръжен съд – Бургас, както и на интернет-страницата на ВСС.
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В медийното пространство няма изнесена информация за родови
връзки, приятелски отношения и бизнес интереси на съдиите.
Няма информация за икономическа обвързаност на съдии с търговски
дружества.
Има действаща Етична комисия, но няма публична информация за
поименния й състав и дейността й.
Има изградена кутия за подаване на сигнали за корупция.

По темата за отчетност, публичност и прозрачност в Окръжен съд –
Бургас: Сериозен напредък (5)
 Функциониращ информационен център с цел улесняване достъпа на
гражданите до информация.
 Поддържане на интернет страница на Окръжен съд – Бургас.
 Създадени са звукови версии в интернет-страницата на Окръжен съд
Бургас относно информация за връчване на призовки и съдебни
книжа; специфични особености в работата на съда; медиация –
способ за извънсъдебно решаване на спорове и публичен достъп до
тарифата на съдебните такси.
 Редовно се публикуват съдебните актове и кратка информация за
делата в интернет страницата на съда.
 Предоставена е възможност за електронно призоваване.
 През 2012 г. е договорено с Адвокатска колегия - Бургас, назначените
служебни защитници и особени представители да получават книжата
по електронен път, за да спестят време и средства за запознаване с
делата, възложени им за решаване. Сключено е споразумение.
 От началото на 2010 г. съдът подготвя „електронни дела“, т.е.
електронен образ на хартиените дела, за осигуряване на виртуален
достъп до делата, възможен от 01.11.2012 г.
 Чрез Информационния център е осигурена възможност гражданите
да получават призовки и съдебни книжа през целия ден от Окръжен
съд – Бургас и Районен съд – Бургас, с което съкращава сроковете за
призоваване.


От 29.10.2012г., по инициатива на председателя на Бургаския
окръжен съд с участието на медиатори от град Бургас, се проведе
„Месец на МЕДИАЦИЯТА“. Целта е създаване на нагласа у
обществото към по-широко използване на всички алтернативни
подходи за разрешаване на спорове и в частност медиацията, като
извънсъдебен способ. Формирането на култура на общуване чрез
ефективна комуникация за мирно разрешаване на спорове, по пътя на
споразумението, така че страните сами да осъзнаят приоритетите си и
да вземат самостоятелно решение.
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По темата за случайното разпределение на съдебни дела в Окръжен съд
– Бургас: Сериозен напредък (5)
 Използва програмата “Law Choice” за случайно разпределение на
съдебни дела.
 Приети са вътрешни правила за работа с програмен продукт за
случайно разпределение на делата.
 Съдебните заседатели са определени чрез жребий за участие в
съдебни състави при полагането на клетвата им.
 Достъп до параметритe, зададени в програмата, има само
системният администратор.
 Създаване копия от извършено разпределение на делата и
архивирането на процеса се извършва ежедневно на два различни
компютъра.
 Копия от съхраняваните електронни архиви от разпределението се
прави на CD, в първия работен ден на съответната календарна
година.
 В Окръжен съд Бургас, съдебният статистик всеки месец извършва
проверка, сравнявайки броя на разпределените дела и броя на
образуваните дела по опис на съда.” 1
От името на Сдружение „Център на НПО в Разград”, даваме
положително становище за г-жа Боряна Ангелова Димитрова, да бъде
избрана за член на Висш съдебен съвет, от квота на съдиите!

26.05.2017г.
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.

1

Тримесечен аналитичен доклад от гражданско наблюдение, „Граждански наблюдател 14”, октомври
2013г., http://watch.ngo-rz.org/bg/catalog/category4/item54.html
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