Център на НПО
в Разград

Проект „ПРАВОСЪДИЕ БЛИЗО ДО ХОРАТА: втора фаза”
Изх. № Ц-87/03.09.2012г.
ДО
НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ГРАД СОФИЯ

СТАНОВИЩЕ
за Надя Георгиева Пеловска-Дилкова
кандидат за изборен член на Висш съдебен съвет от квотата на Народното
събрание

Госпожа Надя Георгиева Пеловска-Дилкова е професионален юрист с над 15
години стаж като съдия във Врачански съдебен район. През последните седем години е
председател на Районен съд – Враца. Ние познаваме дейността на г-жа Пеловска като
административен ръководител от съвместната ни работа по проект.
През 2011г. Районен съд – Враца беше обект на гражданско наблюдение в
рамките на проект „Правосъдие близо до хората”, финансиран от фондация „Америка
за България”.
Главната задача на наблюдението беше да се проследи впечатлението, което
оставя у гражданите прилагането на новоприети и изменени закони и да се изследва
достъпът на уязвими групи до правосъдие. Местен партньор за наблюдението беше
Дом на науката и техниката – Враца, който подкрепя това становище.
В резултат на гражданското наблюдение ние сме впечатлени от
професионализма и компетентността на съдиите, както и от много добре
организираната съдебна дейност на различните служби в Районен съд - Враца.
Според нас са важни изводите на наблюдаващия екип по основните теми, които
подкрепят положителното ни становище за кандидатурата на г-жа Пеловска: 1


През тримесечния период е констатиран „Много добър напредък”. Не се
наблюдават случаи на пристрастност при гледане на делата. Разпределението на
делата между съдиите е равномерно, разпределението се осъществява чрез
електронна програма. Съдиите обявяват актовете си в срок. Магистратите,
прокурорите спазват изискванията за задължителните облекла тоги, адвокатите
невинаги. Съдът използва оповестителна система за чакащите пред съдебните
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Тримесечен аналитичен доклад от гражданскоо наблюдение, Граждански наблюдател 10, май 2011г.,
http://watch.ngo-rz.org/bg/catalog/category4/item13.html
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зали. В страницата на съда липсват имената на съдиите по вписванията и
държавните съдебни изпълнители.


През тримесечния период забелязваме „Много добър напредък”. Всички
представители на администрацията на съда са любезни и отзивчиви при
предоставяне на информация за наблюдаваните дела. Осигурени са нужните
удобства при запознаване на гражданите с техните дела. Съдебната
администрация е отзивчива към гражданите. В сградата не е поставена
информация за групите хора, освободени от заплащането на съдебните такси.



През тримесечния период констатираме „Много добър напредък”. Сградата
на съда е достъпна за хора с физически увреждания, има изградена рампа,
тоалетна и асансьор достъпни за хора, ползващи специални средства за
придвижване. Страницата на съда е лесно достъпна. За хора със зрителни
пробеми не е осигурена насочваща звукова сигнализация.

От името на Център на НПО в Разград и Дом на науката и техниката,
подкрепяме предложението г-жа Надя Георгиева Пеловска-Дилкова да бъде
избрана за член на ВСС от квотата на Народното събрание и смятаме, че
притежава необходимите високи морални и професионални качества за този пост!
3 септември 2012г.
град Разград
Георги Милков
Председател на УС

Евелина Васкова
Председател на УС

Центърът на НПО в Разград разработва и прилага пилотни програми в подкрепа на съдебната
реформа от 2004г. До момента са осъществени седем проекта за гражданско наблюдение на съда и
подкрепа на съдебната система в България. В момента реализира проект „Правосъдие близо до хората:
втора фаза”, подкрепен от Фондация „Америка за България”. Главната цел на проекта е да подобри
отчетността, прозрачността и етиката в съдебната система в България чрез механизъм за успешно
гражданско наблюдение на съда на национално ниво. Центърът на НПО в Разград създаде през 2007г.
Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда в България, в която участват над 50
неправителствени организации: www.watch.ngo-rz.org

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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