Център на НПО
в Разград
Изх. №Ц-27/21.02.2017г.
ДО ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ГРАД СОФИЯ
СТАНОВИЩА И ВЪПРОСИ
КЪМ КАНДИДАТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - РАЗГРАД
1. Тихомир Косев Тодоров - заместник на административния ръководителзаместник-окръжен прокурор на ОП Разград;
2. Сезгин Сеидов Османов - прокурор в ОП Разград;
3. Любомир Манолов Георгиев - административен ръководител-районен

прокурор на РП Разград;
Дата на събеседване: 1 март 2017г.
На основание чл.194а (6) от ЗСВ и чл.7 от Правила за избор на
административни ръководители на органите на съдебна власт по чл. 167, ал.1,
т.2-4 от ЗСВ.

СПЕЦИФИЧНИ ВЪПРОСИ:
A) Моля, коментирайте предложението на досегашния окръжен прокурор
Огнян Дамянов да бъдат закрити районните прокуратури в градовете Исперих и
Кубрат!
Б) Моля, да споделите, как смятате да подберете двама заместникокръжни прокурори на град Разград?
В) Какъв е действителния размер на спестяванията на Вашето семейство
за периода (2011-2016г.)?
Г) Колко ПОС устройства са монтирани и работят в ОП – Разград? Как
гражданите могат да заплащат лесно такси в прокуратурата?
Д) Ваши близки или роднини работят ли в съдебната система в съдебен
район на град Разград, вкл. съдии, прокурори, следователи, съдебни заседатели,
нотариуси, адвокати, частни съдебни изпълнители, вещи лица?1
Е) Моля, да посочите колко държавни такси са събрани в Окръжна
прокуратура- Разград през 2016г., 2015г. и 2014г.!
1

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.
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Ж) Коя банка обслужва Окръжна прокуратура- Разград - от същата банка
ли са получени кредити?
З) Ако да – при какви лихвени условия са отпуснати заемите?
ВЪПРОСИ КЪМ КАНДИДАТА ТИХОМИР ТОДОРОВ:
1. Смятате ли себе си за почтен гражданин с безукорна репутация? Защо?
2. Моля, коментирайте Вашата намеса при текущо разследване на
действащия кмет на село Дянково, община Разград, който незаконно е
разрушил съседен имот! Как мотивирате действията си, като сте иззел
преписката от РП Разград? Вярно ли е твърдението, че сте оказвал натиск
на прокурори от РП Разград по този случай?
ОБЩИ ВЪПРОСИ
1. По темата “Натовареност”:


Какъв е бил процентът на личната Ви натовареност през 2016г.?



Колко преписки/досъдебни производства са били разпределени на Вас за
разглеждане през 2016г.?



Какъв процент от всички разгледани внесени обвинителни актове в съда
от ОП – Разград (за 2016г.) са завършили със съдебно споразумение?



Какъв процент от общия брой досъдебни производства (през 2016г.) в
ОП – Разград са внесени с обвинтелен акт в съда и е произнесена
присъда?



Какъв процент от общия брой разгледани съдебни дела (през 2016г.) в
Окръжна прокуратура- Разград не са обжалвани?



Колко от разглежданите от Вас съдебни дела, постъпили за
разглеждане през 2015 и 2016г., все още не са приключили и какви са
причините за това?



Каква е позицията Ви към съществуването на т.н. “бутикови”2
съдилища и прокуратури: например в градовете Кула, Карнобат,
Етрополе, Айтос, Момчилград, Средец, Елин Пелин, Чирпан, Раднево,
Мадан, Мездра, Пирдоп, Поморие, Тополовград, Малко Търново,
Белоградчик, Ардино, Брезник, Гълъбово, Девня, Дулово, Елхово,
Ихтиман, Кнежа, Костинброд, Луковит, Царево и други?

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


Приемате ли за допустимо магистрати, които са съпрузи да работят в
един съдебен орган/район (на районно, окръжно, апелативно и върховно
ниво) и/или да се явяват по съдебни дела? Моля, обосновете отговора си!

2

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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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 тайни общества масонски ложи, рицарски ордени; да ходят на ловни излети (лов и
риболов) с политици и бизнесмени със съмнителна репутация?



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?

3. По темата “Бюджет, финансиране и кариерно развитие”:


Има ли целеви средства в Окръжна прокуратура- Разград за обучение и
квалификация на прокурори и служители? Какъв е бил размера за 2016г.
или какъв процент е от общия бюджет на ОП Разград?



Участвали ли сте в обучения и други квалификационни форми през
2016г.? Моля посочете общия брой и колко работни дни сте бил
ангажиран!



Моля, посочете колко е годишният бюджет на ОП - Разград за 2016г.?



Моля, да посочите как гражданите могат да се информират за
бюджета на ОП - Разград? Има ли публична информация по темата?



Моля, да споделите, Вие получавал ли сте заем от обслужващата банка
на ОП - Разград? В какъв размер?



Имате ли информация дали и кой от прокурори или служители, е
получавал заеми/кредити от обслужващата банка на ОП - Разград?



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 прокурор/служител в
Окръжна прокуратура- Разград за 2016г.?



Ще организирате ли смяна на обслужващата банка на ОП - Разград или
ще предоговорите условията на договора?3

4. По темата “Случайното разпределение на постъпилите съдебни дела и
публикуване на съдебните актове на електронните страници на
съдилищата”:

3

Ще публикувате ли договора с обслужващата банка, каквато препоръка има в Доклада за гражданско
наблюдение от 2013г.?
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Ако бъдете избран за административен ръководител, как ще
разпределяте преписки (ДП) сам на себе си - ще участвате ли в
системата за случайно разпределение?



Как се гарантира в Окръжна прокуратура- Разград приложението на
чл.9, ал.1 от Закона за съдебната власт за случайно разпределение на
съдебни дела4?



Изпращат ли се протоколите от случайното разпределение в ОП Разград към сървъра на ВСС?5 Моля, посочете как протича
технологично процесът!



Според Вас, как системата за случайно
преписките/делата регулира натовареността
прокурорите?

разпределение на
на съдиите и

5. По темата “Отчетност, публичност и прозрачност”:


Моля, да споделите
правосъдие”?



Според Вас, защо всички съдилища имат интернет-страница, а
прокуратурите нямат все още?



Смятате ли за подходящо да се публикуват на страницата на
прокуратурата актове на Инспектората към ВСС за извършени
проверки в ОП Разград?



Бихте ли споделили идеи за подобряване политиката за връзки с
обществеността на ОП - Разград?

какво,

според

Вас,

означава

“достъп до

21.02.2017г.
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>.

4

Разпределението на делата/преписките се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно
разпределяне съобразно поредността на постъпването им
5

„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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