Център на НПО
в Разград
Проект „ПРАВОСЪДИЕ БЛИЗО ДО ХОРАТА: втора фаза”
Изх. № Ц-53/31.05.2012 г.
ДО Г-ЖА ПЕНКА МАРИНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ “ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ
НА КОРУПЦИЯТА”
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ГРАД СОФИЯ
КОПИЕ:
Г-ЖА ДИАНА КОВАЧЕВА
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
ГРАД СОФИЯ
СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО
АНАЛИЗ НА ИЗВЕСТНИТЕ И ВЪЗМОЖНИТЕ РИСКОВЕ/МОДЕЛИ НА
ПОВЕДЕНИЕ И НА ФАКТОРИТЕ /ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ/, КОИТО
ОБУСЛАВЯТ ПРОЯВИ НА КОРУПЦИОННО/НЕЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА
МАГИСТРАТИ С МЕРКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ1
31 май 2012г.
Националната НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда2 и Центърът
на НПО в град Разград3 проучи внимателно анализа на ВСС, като прави следните
коментари и предложения.
ПРЕДИМСТВА И НОВОСТИ
За първи път темата за корупционно поведение е в дневния ред на Висшия
съдебен съвет. Необходимо е да се отбележи за положителен знак изготвянето на
първи публичен документ, с участието на специализирани неправителствени
организации, в който да се съдържа анализ и оценка на фактори, обуславящи
възникването на корупционни практики и проблеми с професионалната етика.
Анализът на ВСС показва, че има известна воля за постигане на
положителни, ефективни и реални резултати в борбата срещу корупцията в
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3
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съдебната система. Положително е, че ВСС признава проблема и предприема
мерки за отстраняване, но през призмата на гражданите (гражданите смятат…).


За първи път е направен опит да се използва експертиза на
неправителствени организации, които са работили по темата за
корупцията в съдебната система.



Документът се приема в средата на петата година на ВСС, няколко
месеца преди края на мандата му.



Заслужава подкрепа приетите мерки по 1.2.2. по фактор 1.2, които се
отнасят за осигуряване на щат за връзки с обществеността за всеки
съдебен окръг; въвеждането на ясни правила за връзка между служители
и граждани, въвеждането на единна деловодна програма за отделните
звена съд/прокуратура/следствие; най-прозрачната мярка, която е
споделена от нас препоръка – въвеждане на електронно правосъдие.

НЕДОСТАТЪЦИ И СЛАБОСТИ


Документът не е официално приет от Висш съдебен съвет, което показва
неговия символичен и незадължителен характер.



Целта на анализа не е прецизно изяснена, формулировката в заглавието е
неясна и объркваща, което може да означава липса на политики и
недостатъчна воля за промяна;



Основната цел на документа не може да бъде отговор на одитна
проверка, завършила през месец юни 2010г. В един широкомащабен
анализ по сериозен проблем за страната, трябва да се очертае основна
фундаментална цел, която да е посока за бъдещо развитие на
работата/процеса по неговото решаване.



Неопределяне на граници и фокус на анализа значително принизява
качеството на документа.



Липсва описание на методологията, която се използва за анализа.



Забелязваме преплитане на две самостоятелни теми за анализ, които
представляват отделни специфики – „рискове/модели” са два различни
термина, които според нас трябва да се разгледат отделно. По същия
начин „корупционно/неетично поведение” са две самостоятелни теми,
които се анализират отделно. Би следвало да се обособят две отделни
теми:
1. рискове и фактори, които обуславят прояви на корупционни
практики в съдебната система;
2. рискове и фактори, които обуславят модели на проблеми с етичното
поведение на магистрати.

Документът предполага да се структурира в три теми за анализ на рискове
и фактори за:
-

корупционни практики и поведение;
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-

конфликти на интереси;

-

професионалната етика на магистратите.

Трите взаимосвързани теми се регламентират от различни по вид
нормативни документи. Корупционните практики са застъпени в Наказателния
кодекс; Конфликтът на интереси е обект на специалния закон за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси; Етичното поведение е обект на Кодекса за
етично поведение на българските магистрати, приет от ВСС на основание ЗСВ.
Трите документа се прилагат и контролират от различни институции, което изисква
внимателен анализ и съпоставка. За съжаление е оскъдна практиката до момента по
темите за конфликт на интереси и етично поведение, заради липсата на достатъчна
обществена чувствителност и особености на българското общество. Съдебната
практика по тези теми не е устойчива и еднозначна.
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Качеството на документа може да се определи като спорно, на места
анализът не е обективен, констатациите са едностранчиви и не обхващат
всички аспекти на проблематиката по темите.



Липсата на обективни критерии за оценка на постигнат успех и напредък
поставя под съмнение достоверността на самооценката по темата,
направена от ВСС. Усещането се засилва от публични факти за отменени
дисциплинарни решения със съдебни актове4, пропуснати срокове за
образуване на проверки5, неуспехи и умишлено поведение на членове на
ВСС в противоречие с официалната политика на колективния орган за
борба с корупцията и постигане на високи нива на професионална етика.



Приетите в анализа мерки за противодействие по отделните рискови
зони не са ясно конкретизирани и прецизирани, технически приведени за
изпълнение. Според нас може да се очаква втора част от този анализ, в
който да се приведат технически и подробно конкретизирани тези
описани мерки.



Не отговаря на истината твърдението, че съществува Граждански
експертен съвет към Комисия „Професионална етика и превенция на
корупцията” на ВСС. Съветът беше структуриран през есента на 2008г. и
проведе само три заседания до лятото на 2009г., когато беше мълчаливо
разпуснат от ВСС. Необявената причина е категоричния отказ на
неправителствените организации да участват в предизборната кампания
на една нововъзникнала партия, която търсеше популярност и подкрепа
в съдебните среди.



Липсата на претенции за изчерпателност и приоритизиране на рискови
зони, каквото е посочено в забележката на стр. 2 показва неустойчивост
по прилагането на този важен и първи по рода си документ.

Случаят на съдия Веселин Пенгезов – Председател на АС - София
Случаят на Съдия Майа Банкова от РС - Пазарджик
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Tемите за етично поведение и конфликт на интереси са застъпени
оскъдно в анализа. Не са обективни тезите по отделните рискови
фактори.



По темата за етично поведение селектирано са подбрани само няколко
случая – поведението на съдиите от ВАС, по единия случай и
поведението на заместник-градския прокурор на София Роман Василев по другия случай. Известни са още много случаи в медиите, които
сигнализират тенденции за нарушения на Етичния кодекс от магистрати
и лоши практики по прилагането на ЗПУКИ.



Не е ефективна мярката по фактор 1.1 „Самосезиране на КПЕПК за
всички случаи на съобщения в средствата за масова информация при
прояви и действия на магистрати, нарушаващи етичните правила или
случаи на корупция” и използването на примера на модела за
корупционно поведение със случая със съдии от ВАС - Андрей
Икономов, Панайот Генков и Николай Урумов, Деница Урумова и
Веселин Пенгезов. ВАС приключи делото без наказания. 6

Корупцията в съдебната система в България е особено опасно явление,
което някои изследователи определят като пандемия. Липсата на работещи
механизми за обществен контрол, отчетност и публичност в дейността,
съчетана с повсеместна шуробаджанащина7, имунитети и несменяемост, са
благодатна почва да вирее и избуява корупцията.
Според нас рискови зони на корупционно/неетично поведение са:


Непотизъм или шуробаджанащина в много съдилища и прокуратури –
типичен пример са Благоевградски, Русенски и Разградски съдебен
окръг.8



Неспазване на принципа за случайно разпределение на съдебни дела;



Манипулиране на програмния продукт за случайно разпределение на
съдебни дела;



Непрозрачно управление бюджета на съдебната власт;



Слаба е практиката за приложение на специалния
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

закон

за
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http://www.mediapool.bg/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-news193483.html
7
Български израз за семейна обвързаност, свързани лица, приятели или роднини.
8
Доклад на ВСС от 2009г. по „случая Красимир Аршинков”; две публикации за семейни връзки и ловен излет на магистрати
и разследвани политици в Разград, медия http://vsekiden.com.
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Кодексът за етично поведение на българските мегистрати не се прилага
ефективно – липсва механизъм за противодействие на прояви на
неетично поведение на магистрати;



Недостатъчен капацитет на етичните комисии да реагират на сигнали и
да се самосезират;



Участие на съдии и прокурори в избирателни комисии;

I.

ЗА КОРУПЦИОННИ ПРАКТИКИ И ПОВЕДЕНИЕ

Липсата на предвидимост у съдебните актове създава условия за корупция.
Българското право не е прецедентно и всеки съдия от най-малкия съд в град Царево
до ВКС може да си решава само по вътрешно убеждение, каквото е решил или в
зависимост от настроението му. Българския съд е непредвидим и снизходителен.
При сериозни престъпления може да се очаква да наложи условни присъди или да
одобри съдебно споразумение.
Възможността да се сключват съдебни споразумения увеличи многократно
корупционния елемент сред прокурорите, които директно се договарят с
адвокатите.
Влиятелни местни фамилии и бизнекръгове създават силни местни
формирования и управляват големи територии. В България е много актуален
изразът: „гаван гарвану око не вади”. Съдебната система строго пази своите
членове – липсва реакция дори да стане известно нарушение или някой магистрат
да бъде уличен в престъпление (корупция, ПТП с убит пешеходец, валутни
престъпления, сексуални престъпления, наркотици).
Неформалните срещи на публични места на адвокати, съдии, прокурори,
следователи и полицаи създава усещане за предварително уговаряне на резултатите
от съдебните дела. Подобно поведение е в разрез с основни принципи в правилата
за етично поведение на тези професии. За гражданите е неприемливо да се
демонстрират близки отношения извън съдебните зали, като се създават съмнения
за независимостта, морала, обективността и корупционни практики:9
СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДЕБНИ ДЕЛА
1. Липсва надежден механизъм за наблюдение и контрол на процеса, като
се следи електронния архив;
2. Не се прилага само една програма с доказани качества и оперативност,
собственост на ВСС;
3. Съществува бутон „протокол на word” в “Law Choice”, като възможност
за техническа манипулация на протокола за избор на съдия;

9

http://www.razgrad.court-bg.org/index.php?im=54 – Правила за етично поведение на съдиите в
България
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4. Няма централен сървър за архивиране на базата данни от всички органи
на съдебната власт, където се извършва случайно разпределение на
съдебни дела, преписки и книжа.
II.

ЗА КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ

Брачното съжителство, бизнесотношенията, политическата ангажираност,
когато са налице между магистрати (публични личности) в една общност, създават
конфликт на интереси. Те трудно могат да бъдат избегнати, ако към тях се отправят
подозрения за пристрастност, необективност и неморалност.
Слаба практика по приложението на специалния закон за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси. Специалният закон не се прилага реално
в съдебната система, с което конфликтите на интереси трайно ерозират
усилията за реформи.
Съществуват много конфликти на интереси на местно ниво при
наблюдаваните дела – много семейни двойки; съжителства; бизнесотношения;
съмнителни обвързаности. Честа практика е в малките населени места да се явяват
заедно по дела съдии и адвокати, които са в роднински отношения и това
опорочава принципите за обективност и безпристрастност. Една немалка част от
съдиите и прокурорите не си правят задължително отвод, когато са налице
роднински, икономически, бизнес или други предпоставки или обвързаности.
Липсва реална публичност и възможност за достъп до декларациите за
конфликт на интереси. Не съществува задължителна норма за санкция (наказание),
ако не се публикуват декларациите за конфликт на интереси в интернет-страниците
на институциите.
Липсва прозрачност на съдебните дела, в които между страните има
конфликт на интереси, основан на семейни, икономически или други предпоставки,
в съответствие със законите и Правилника за работа на съдебната администрация.
„Скандално” и неприемливо е публикуване на декларациите за
конфликт на интереси на магистратите само с инициали на имената им на
електронната страница на ВСС. По мнение на много съдии ВСС е редактирал
произволно подадените декларации, като е злепоставил деклараторите.
Голяма част от магистратите не са декларирали размера на поетите парични
задължения и заеми. ВСС не използва правата си да провери и изиска всички
задължени магистрати да декларират необходимите данни според изискванията на
закона.
Немалка част от магистратите не са декларирали възможни конфликти на
интереси със свои близки, роднини, приятели и свързани лица, които работят в
съдебната система, като магистрати, съдии по вписвания, държавни съдебни
изпълнители, адвокати, съдебни заседатели, вещи лица, служители или експерти.
Благоевградски съдебен район е най-яркия пример за “семейно
правосъдие”. Обичайна практика е съпрузи да работят заедно като съдии на
различни нива; семейни двойки са в съда и прокуратурата; има семейни
6

комбинации между съдии, полицаи и следователи. “Случаят Аршинков” доби
печална национална известност през 2009г. заради създадените спорни практики
между председателя на Oкръжния съд в Благоевград, неговата съпруга адвокат и
назначени за окръжни съдии бивши колеги на съпругата му.
В момента в Русенски съдебен район има над 30 семейни двойки и роднини.
В Окръжен съд – Благоевград работят двама съпрузи (семейство Узунови), като
същото се случва и в Районен съд – Шумен (семейство Ангелови).
Съдия Таня Дамянова е заместник-председател на Административен съд Разград и съпруга на окръжния прокурор Огнян Дамянов10. Като заместникадминистративен ръководител съдия Таня Дамянова може да влияе на
разпределението на делата и на съдебните решения.
Препоръки за прилагане на Закон за предотвратяване и установяване
конфликт на интереси (ЗПУКИ)11


Публикуваните декларации на електронната страница на Висшия
съдебен съвет да бъдат на отделни файлове, за да може да се улесни
търсенето и прочитането им. Всяка декларация да бъде на отделен файл,
за да се отваря конкретен документ, а не обща разпечатка, съдържаща
данните на всички съдии у нас.



Висшият съдебен съвет, като колективен орган за назначаване, да
създаде надежден механизъм за наблюдение и контрол на съответствието
на подадените данни в декларациите на магистратите с фактическата
действителност.



При настъпили промени в обстоятелствата, те да се отразяват веднага в
декларациите на магистратите и служителите. Всички последващи
декларации да бъдат публикувани на интернет-страниците на съда и
ВСС.



Да се актуализира своевременно информацията от електронната
страница на съда, както и декларациите на съдиите в страницата на ВСС.



На интернет-страницата на всеки съд да се публикуват декларациите по
ЗПУКИ на работещите съдии.



Съдиите и съдебните служители да изпълняват стриктно задълженията
си да декларират всички задължителни данни, включително трите си
имена, длъжност, размер на кредити, имена на банки, имена на свързани
лица.



Всички действащи съдебни заседатели, държавни съдебни изпълнители и
съдии по вписванията от Районен съд да публикуват декларации за
наличие или липса на конфликт на интереси по реда на закона.
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Обстоятелство е декларирано от двамата съпрузи в редактираните декларации по ЗПРКИ,
публикувани на страницата на Висш съдебен съвет.
11
Пак там.

7



Съдии, прокурори, държавни съдебни изпълнители и съдии по
вписванията да подават винаги декларации при настъпили нови
обстоятелства, както повелява законът.



Декларациите за конфликт на интереси да се подават всяка година.

III.

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА НА МАГИСТРАТИТЕ

Нашият анализ сочи, че е необходимо Висшият съдебен съвет да създаде
механизъм за контрол, който да следи ефективно спазват ли магистратите Кодекса
за етично поведение, приет и одобрен от самите тях. Етичните комисии да бъдат
насърчавани да приключват проверките по всеки конкретен случай с ясно изразена
публична позиция. Нашето мнение е, че магистратите трябва да бъдат задължавани
всяка година да подават декларации за конфликт на интереси. По този начин ще се
ограничат възможностите да създават нерегламентирани контакти с лица, които
биха опорочили механизмите на справедливо правораздаване.12
Препоръки за прилагане на Кодекса за етично поведение на
българските магистрати13


Да се подобри капацитета на етичните комисии, натоварени да следят за
спазването на Кодекса, като членовете им преминат обучение по
проблема. На интернет-страницата на всеки съд да се публикува състава
на местната съдийска комисия по професионална етика, както и нейните
решения, свързани с постъпилите и разгледани сигнали



Съдиите да декларират участие в организации и клубове, които могат да
поставят под съмнение тяхната безпристрастност, приятелска или друга
обвързаност, като ловни дружинки, спортни клубове, благотворителни
организации (Rotary club, Lions club, Орден на Тамплиерите), други.



Комисията по професионална етика и превенция на корупцията към ВСС
да следи системно спазва ли се Кодексът за етично поведение от
магистратите – да предприема необходимите действия в случаи на
нарушения.



Делата с голям обществен интерес да бъдат разглеждани в друг съдебен
окръг, където съдиите нямат обвързаност с участниците.

Кодексът за етично поведение на българските магистрати е сравнително
нова норма за българската практика. Кодексът има задачата да играе ролята на
вътрешен регулатор, който да рамкира етичното поведение на магистратския
12

Доклад „Граждански наблюдател6” – стр.11 - http://watch.ngorz.org/bg/catalog/category4/item13.html
13
Доклад за напредъка на съда в Северна България, юни 2011г. - http://watch.ngorz.org/bg/catalog/category4/item13.html
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корпус, да гарантира, че жреците на Темида ще спазват неписаните в закона
правила за морална чистота и безпристрастност.
Кодексът допуска всяка съдийска колегия сама да избира свои
представители, които да членуват в регулаторния й орган и на местно ниво да се
определят правилата и механизмите, по които ще работи той.
Мониторингът установи, че и тук всички формални критерии за прилагането
на Кодекса са спазени, както и при Закона за предотвратяване и установяване
конфликта на интереси. Във всички съдилища има създадени регулаторни комисии,
натоварени да следят за етичното поведение на съдийското съсловие. Никъде обаче
не са публично обявени правилата, по които ще действа тази комисия. След нашия
доклад за наблюдението на първа и втора група градове в много от страниците на
съдилищата са публикувани правилата за работа на тези комисии.
Не са заявени пред обществото механизмите, по които съответната комисия
може да бъде алармирана със сигнал, жалба или друг вид оплакване. Независимо,
че Кодексът действа вече две години (от м.май2009г.),14 в нито един съд специално
работещата по него комисия не е заседавала, нито е излязла с решение, становище,
наказание или поощрение на отделен магистрат. В същото време в публичното
пространство у нас са обсъждани десетки случаи на съдийски практики, отделни
постъпки на съдии, действия на съдебни администрации, които обществото
оценява като неприемливи от морална гледна точка. Липсва информация дали тези
събития, факти или обстоятелства не са станали предмет на вътрешно обсъждане в
колегията. Не се наблюдава прозрачност при заседанията на въпросните комисии –
липсва информация относно обекта на обсъждане. Нашето мнение е, че специално
създадените етични комисии не функционират.
В нито един от 20 наблюдавани съдилища етичната комисия не е поискала
декларациите по ЗПУКИ на колегията да се огласят на местно ниво, което показва
пасивността на местните органи, натоварени да следят за етиката и морала на
магистратите. Лоша практика е, че декларациите на съдиите ги има само в
страницата на Висшия съдебен съвет, а не са публикувани в интернет-страниците
на съдилищата. Затруднява се търсенето на декларация на конкретен магистрат в
огромния масив от информация, публикуван от ВСС. Той предизвиква и въпроси
дали зад това не се крие стремеж да се спестят истини и неудобни въпроси.
Нежеланието на съдийските колегии относно прекия обществен контрол, само
потвърждава констатацията ни, че опитът да се въведат законови норми и правила
за контрол върху поведението им няма да донесе очакваните резултати.
Необходимо е те да осъзнаят нуждата от промяна, за да бъде улеснена и съдебната
реформа.15
IV.

ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ

14

Б.а. Докладът е издаден през месец юни 2011г.
www.watch.ngo-rz.org/files/deinosti/gn8.pdf, Тримесечен аналитичен доклад от гражданското
наблюдение на съдилища във Велико Търново, Кубрат, Ловеч и Разград, януари 2011г., стр. 9.
15
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Нов подход за райониране на съдебните граници на райони – ВСС да
изпълни задължението си съгласно Закона за съдебната власт и да
балансира системата съобразно местните нужди и реалности. Средно
лесен за изпълнение и ще увеличи ефективността на системата. Ще
срещне силна съпротива на магистратите и кметовете, защото всеки кмет
“иска да има” съдия, прокурор и полицай, да го пази.



Оптимизиране на системата – реформиране (закриване) на част от
съдилищата и прокуратурите; трансформиране на административните
съдилища към окръжните, като самостоятелни отделения – средно
труден за изпълнение, но е необходима воля и последователност. Няма
да се приеме добре от част от съдебната система, особено от малките
звена, но ще бъде подкрепен от десните партии и гражданите. Висок
финансов ефект и икономии;



Определяне на критерии за натовареност – силножелан от голямата
част от съдиите, но нежелан от прокурорите и следователите. Този
подход ще засили разделението вътре в системата межди съдии и други,
защото съдът е носител на съдебната власт съгласно Решение на КС от
2005г. Среднотруден за изпълнение, но необходим предвид бюджета,
броя на кадрите и качеството на съдебните актове. Средновисок
финансов ефект и икономии;



Въвеждане на строги изисквания за подбор, деклариране, контрол и
отчетност на имуществото и финансите на магистратите. Строго
законодателство към нарушителите – отнемане на имущество и забрана
за упражняване на професията. Много ефективна мярка, но липсва воля
и желание u политиците да я наложат. Очаква се много силна съпротива
от магистратския корпус и олигархията - много трудно ще се осъществи
тази мярка;



Въвеждане на граждански контрол и периодична отчетност. Да се
промени Конституцията в частта за съдебната власт, като прокуратурата
бъде независим орган или част от изпълнителната власт. Парламентът да
осъществява периодичен контрол върху магистратурата. Трудно за
осъществяване решение заради изискване за Велико народно събрание.
Очаква се много силна съпротива от всички страни – магистрати,
политици, олигархия. Висок финансов ефект и икономии;



Забрана в един съдебен окръг да работят роднини до четвърта степен
и до трета по сватовство, особено недопустимо е да бъдат
административни ръководители. Може да се постигне лесно с промяна в
ЗСВ и ЗПУКИ, но ще има силна съпротива от магистратите заради
правото им на труд; политиците и бизнеса искат да имат удобни
магистрати на всички нива. Мярката ще бъде подкрепена от гражданите.
Висок финансов ефект и икономии;



Въвеждане на принципа за равенство и премахване на привилегиите
– функционален имунитет и несменяемост; Много труден за изпълнение
10

и ще има силна съпротива от магистратите и левите партии, които
крепят статуквото от 1991г. Ще бъде подкрепен от гражданите и
бизнеса.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
В краткосрочен план могат: 1. да се преразгледат границите на съдебните
райони; 2.да се оптимизира броя на съдилища и прокуратури и 3. да се определят
критерии за натовареност. Трите мерки са леснопостижими в рамките на
действащото законодателство и ще дадат бърз и видим положителен ефект.
Необходимо е да има съгласие по тези мерки между министъра на правосъдието и
Висш съдебен съвет, за да се случат бързо и навреме.
Останалите мерки могат да се реализират в средносрочен и дългосрочен
план, което задълбочава проблема с корупцията, професионалната етика и
конфликти на интереси в съдебната система.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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.
31.05.2012г.
Град Разград
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Георги Милков

С подкрепата на Фондация „Америка за България”
Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в
полза на свободна и демократична България. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник
на Българо‐американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез
Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за
България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между
народите на САЩ и България.
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