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УВАЖАЕМА Г-ЖО СТОЕВА,
Благодаря сърдечно за писмото Ви от 12.03.2013г.!
Ние сме впечатлени от задълбочения прочит на Междинния доклад за напредъка
на съда в Южна България, който е направен от членовете на Комисията.
За първи път Висш съдебен съвет обръща сериозно внимание на предложенията
и препоръките от неправителствени организации, като планира конкретни мерки за
преодоляване на недостатъци в съдебната дейност. Опита показва, че успешното
сътрудничество води до много положителни реални резултати, видими за обществото и
съдебната система.
Ние наблюдаваме приложението на случайния принцип при разпределението на
съдебните дела от няколко години, като граждански наблюдател чрез проверена в
практиката методика. Натрупания опит, експертиза и информация бихме споделили и
могат да бъдат полезни за подобряване на общия процес в съдебната система.
В тази връзка предлагаме на Комисията за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към ВСС да включи
представител на Сдружение „Център на НПО в Разград“ в работната група за
проверка на случайното разпределение в органите на съдебната власт.
Предложението ни кореспондира с нашите препоръки от гражданското
наблюдение актуализираните мерки за превенция на корупцията и конфликта на
интереси в органите на съдебната власт, поставени в Годишната програма за дейността
на Висшия съдебен съвет през 2013г. Според нас подобен механизъм значително ще
подобри практиките по приложението на ЗПУКИ и ще повиши доверието в съдебната
система.
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С интерес очакваме единната методика по приложението на принципа за
случайно разпределение на делата с цел отстраняване на недостатъците и пропуските
при прилагането на чл.9 от ЗСВ, която според нас е ефективна практика за мониторинг
и анализ на практики. Приложение на методика предполага обективност и
усъвършенстване на изпълнението на задачите за безпристрастност,
балансираност и честност.
Планираните проверки с участието на външни експерти – представители на
неправителствени организации, за прилагането на принципа на случайното
разпределение на делата във ВКС, ВАС и СГС, отговаря на нашата препоръка за
организиране на независима експертиза от външни за съдебната система експерти.
Подобна инициатива според нас, е необходима да се приложи в пълен
обхват върху 330 органа на съдебната власт - съдилища, прокуратура и следствени
отдели, в подкрепа на Инспектората на ВСС.
До момента опита в гражданското наблюдение на съда показва, че изводите и
препоръките по определени теми в докладите са изключително полезни за
ръководствата на съдилищата и Висшия съдебен съвет. Именно затова смятаме, че
участието на външни експерти – представители на НПО предполага качествено
изследване и ефективна помощ на ВСС.
Според нас планираните указания до органите на съдебната власт и
провеждането на регионални обучения по апелативни райони относно прилагането на
ЗПУКИ и превенция на конфликта на интереси, са много полезни подходи, но
недостатъчни.
За актуализиране на мерките за превенция на конфликта на интереси,
бихме предложили дългосрочна програма с анализ на практиките по
приложението на ЗПУКИ, провеждане на фокус-групи по съдебни райони,
обществени дискусии, кръгли маси, анкети за граждани и магистрати и широк
обществен дебат.
Планирания пакет от мерки биха довели до натрупване на база информация за
разработване на уникални качествени указания за приложение на ЗПУКИ и актуалност
на планираните мерки за превенция на конфликта на интереси.
За нас и нашите експерти категорично е установено, че съдиите и прокурорите
са публични личности и задължени лица по ЗПУКИ. В тези случаи не е приложимо да
се говори за лични данни и да се правят системни опити за прикриване на важна
информация за имущественото положение, членство в организации и различни връзки
на магистрати. Според нас ЗЗЛД не е приложим и за декларираните свързани лица,
чиято дейност е свързана с публични длъжности
Би могло въпросът с публикуване на декларациите да има и друг аспект. Ако се
приеме, че в съдебната система работят 4609 магистрати (2341 прокурори и 2268
съдии) и 9211 съдебни служители1, в колко от над 13 000 случая на подаване на
декларации Висш съдебен съвет е поискал писмено и е получил отговор дали са
съгласни или не да се публикуват т.нар. „личните данни“. Има ли това прво?
1

По информация от страницата на Висш съдебен съвет, http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm, рубрика
Заседания на ВСС – Приложения, към 31.01.2013г.
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Има ли събрана информация на хартиен носител във ВСС относно изрично
съгласие или несъгласие за публикуване на информацията по ЗПУКИ?
Въпросът и лансираната версия за личните данни са доста спекулативни и
опорочават философията за публичност на обявените данни по ЗПУКИ.
Според нас липсва категорично ясно решение относно публичността на
обявените данни по ЗПУКИ. Ние ще информираме за липсата на решение по казуса с
информацията в декларациите по ЗПУКИ и обсега на ЗЗЛД новоизбраното Народното
събрание и Президента на България г-н Росен Плевнелиев. Решени сме да се обърнем за
съдействие и към Омбудсмана на България г-н Константин Пенчев.
Запитването на ВСС до Комисията за защита на личните данни според нас е
поредния опит да се избяга от приложението на Закона с процедурни похвати.
Подобни практики бихме определили като липса и слаб напредък по темите за етично
поведение, конфликт на интереси, отчетност, публичност и прозрачност на съда и
съдебната система.
Бих желал да Ви информирам, че Центърът на НПО в Разград и Националната
НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда в България ще продължат сериозно да
наблюдават прилагането на принципа на случайния подбор на делата (чл.9 от ЗСВ) и
практиките по приложенията на ЗПУКИ и КЕПБМ.
Нашите изводи, констатации и препоръки ще издаваме в специални доклади,
които да информират заинтересованите институции за всички аспекти на процеса за
случайно разпределение на съдебните дела.
Ние ще наблюдаваме как се прилага специалният закон и как ВСС прилага
правомощията си на орган по назначаването и на управляващ съдебната система.
Заради важния обществен интерес към темата, ключово значение за
спазване на принципа за интегритет на магистрата и етичните правила и
стандарти, ние ще се обърнем официално с писма до Комисията за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Комисията за защита
на личните данни.
За да потвърдим нашата увереност в правотата на каузата ни за законност, ние
сме решени да подадем официален сигнал до Европейската комисия, Венецианската
комисия и Посолството на САЩ по повод липсата на напредък и решение за
практиките за подаване на декларациите по ЗПУКИ на магистратите.
За да се разсеят съмнения за липса на решимост, бихме предложили всички
25 членове на Висш съдебен съвет да дадат личен пример и да попълнят коректно
декларациите си по ЗПУКИ и те да бъдат публикувани.
Според нас ВСС не може и няма право да приема решение, с което да тълкува
ЗПУКИ – да се съставят нови декларации за публикуване в интернет. Ако това беше
наистина позволено и приемливо за обществото, законодателят щеше да запише
изрично специален текст в самия закон.
Има ли право ВСС сам да тълкува Закона за защита на личните данни и на
какво основание?
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Защо ВСС предприема рисковани действия да търси мнимо тълкуване на
ЗПУКИ с необоснована цел? Подобно поведение не създава ли у гражданите
впечатление за опит да се укрие от обществото важна информация с финансов,
икономически, семеен и емоционален характер?
Не бихме могли да се съгласим с твърдението, че органите на съдебната власт не
разполагат с информация за броя на подадените декларации от магистрати.
ВСС е кадрови орган и има достатъчно гарантирани права и администрация,
която го подпомага (над 60 експерти).
ВСС трябва да събира, обработва и съхранява цялата информация по
приложение на ЗПУКИ. ВСС е орган по назначаването и не може да пренебрегва
сам този факт.
Информация за дейността на Центъра на НПО и местните партньори в областта
на гражданското наблюдение на съда можете да намерите на нашата интернетстраница: www.watch.ngo-rz.org

8 април 2013г.
град Разград

С уважение:
Георги Милков
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 65 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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