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Коментар относно Стратегията за повишаване доверието в съдебната система
на Окръжен съд – Добрич
12.07.2010г.
Нашето мнение е, че Стратегията за повишаване доверието в съдебната система
на Окръжен съд – Добрич е много добре разработена. Целта и задачите са добре
структурирани.
Необходимо е да се направи обективно измерима оценка и отчет за
изпълнението на Стратегията до момента, за последните 2 години, по заложените цели
и основни дейности в количествен и качествен план.
Добре е документът да не бъде много голям – например до 10 страници. От тази
гледна точка част от досегашния текст е удачно да бъде въведен в длъжностната
характеристика на служителя за връзки с обществеността. Друга част от документа да
бъде основата за разработване на план за действие към Стратегията с посочени
дейности, срокове и отговорници. Дефинициите на техниките за връзки с
обществеността могат да станат част от наръчник по темата.
Според нашата организация, задължително условие е да се прецени финансовия
технически и административен капацитет за осигуряване на стратегията и плана.
Препоръчваме приоритет в плана за работа по Стратегията да бъдат
информационните технологии. Особено внимание трябва да се обърне на интернетстраницата. Отчитаме, че поради липса на чуждоезикова версия, достъпът до
информацията на интернет-страницата за чужденци е затруднен. Предвид това, че
Добричка област е туристически регион, считаме, че е удачно интернет-страницата на
Окръжен съд да има и чуждоезикова версия.
Друга важна стъпка е администриране на електронната поща. Добре е да бъде
оповестена и достъпна до всички граждани, които имат въпроси или коментари по
определени теми.
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Считаме, че търсенето в сайта, като посочена възможност не е ефективно. Оказа
се, че при опит за търсене дори с името на административния ръководител на съда Енчо
Енчев резултатът е „няма намерени резултати”. В този смисъл препоръчваме да се
създаде възможност за търсене в сайта и по ключова дума.
Липсата на звукова версия на Интернет страницата на Окръжен съд – Добрич,
създава затруднения за лица със зрителни увреждания да се възползват от богатата
информация, която тя съдържа.
Съвместната работа с неправителствения сектор трябва да бъде една от насоките
в Плана за повишаване на обществено доверие в съдебната институция. Той би могъл
да има особено важна роля за подобряване на публичния облик на съда и подобряване
достъпа на гражданите, особено на уязвими групи, до правосъдие.
Може би е удачно да се работи в партньорство с неправителствените
организации на хората с увреждания, жертви на домашно насилие, ромски организации
и др. Гражданите могат да бъдат запознати със своите права и задължения, с
възможностите да получат правосъдие, в среда, по-близка до тях, преди да са влезли в
съдебната палата, където строгостта на обстановката може да ги стресира и подтисне.
След информационна кампания хората с увреждания могат да разберат могат ли и как
да влязат в сградата на съдебната палата и в съдебна зала с инвалидна количка, какъв е
редът да ползват асансьора, предвиден само за служители на съда и хора с увреждания,
как могат да имат достъп до по-високите етажи.

12.07.2010г.
Град Добрич

Георги Милков
Председател на УС
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Добрич 9300, ул.Д‐р К.Стоилов 7, тел. 058/ 652 029,
факс: 058/ 601 480; e‐mail: os_dobrich@abv.bg

ДО
Г-Н ГЕОРГИ МИЛКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СДРУЖЕНИЕ „ ЦЕНТЪР НА НПО В РАЗГРАД”
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СДРУЖЕНИЕ „ ЦЕНТЪР
НА НПО В РАЗГРАД”,
Бих искал да Ви поканя да участвате в работна среща за обсъждане на
„Стратегията за повишаване на прозрачността и доверието на обществото в Добричкия
окръжен съд в периода 2008 – 2012 г.” Тя ще се проведе на 12.07.2010 г. /понеделник/
от 10 ч. в Обучителната зала на Добричкия окръжен съд /вход от задната част на
Съдебната палата/.
Желанието ни е, да дискутираме направеното от нас и възможностите за подобра комуникация с обществото. Надявам се, Вие като представител на
неправителствена организация с богат и дългогодишен опит в работата със съдебната
система, да споделите своите впечатления и препоръки!
Пристъпваме към публично обсъждането на стратегията, след като през април тя
беше публикувана на интернет-страницата на съда www.dobrich.court-bg.org. На 14
април обявихме в медиите, а на 30 април изпратихме писма до 14 неправителствени
организации – представители на специфични граждански групи и съсловия, с покана да
се запознаят със стратегията. За получаване на предложения посочихме имейл адрес:
press_os_dobrich@abv.bg, или пресцентъра на съда.
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През юни публикувахме и Плана за повишаване на общественото доверие в
Добричкия окръжен съд.
Очакваме Вашето присъствие на работната среща на 12.07.2010 г. и разчитаме на
Вашата съпричастност, за да направим работата на Добричкия окръжен съд подостъпна и прозрачна и за тях.
Тази инициатива е една от мерките, които сме набелязали да изпълним в
следващите 4 години в рамките на нашата „Концепция за подобряване на работата на
съда”. Тя се реализира по проект на Програмата за развитие на съдебната система
„Усъвършенстване на работните процеси в съда”.
С уважение:
ЕНЧО ЕНЧЕВ
Председател на Добричкия окръжен съд
21.06.2010 г.
Гр. Добрич
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