
Декларирането на имуществени придобивки и "топли връзки" 
 

Представители на трите власти се сбраха: министърът на правосъдието Маргарита 
Попова, депутатът Екатерина Михайлова, зам.-председателят на ВКС Марио 
Бобатинов и зам.-главният прокурор Галина Тонева. Снимка Хачик Румян  
 
"Правосъдие близо до хората" бе темата на конференцията, 
проведена на 28 юни в НИП (Националния институт на 
правосъдието), на която бе изнесен доклад от едногодишен 
мониторинг на съдилищата в Северна България, проведен от 
Националната мрежа за гражданско наблюдение на съда. 
Проектът е финансиран от Фондация "Америка за България" със 
задача да проучи и анализира развитието на съда в работата му 

по проблемите свързани с достъпа на гражданите до правосъдие. 
 
Впечатляващо бе, че присъстваха представители и на трите власти. Министърът на правосъдието 
Маргарита Попова бе в екип с всички заместник министри; законодателят бе представен от 
Екатерина Михайлова, а съдебната власт от зам.-председателя на ВКС Марио Бобатинов и зам.-
главния прокурор Галина Тонева. Присъстваха и повече от половината членове на Висшия съдебен 
съвет(ВСС). В дискусията отношение взе и заместник посланикът на САЩ у нас г-жа Сюзан Сатън. 
 
Докладът бе представен от Георги Милков - председател на Център на НПО в Разград. За изготвянето 
му са участвали 44 експерти, които в периода февруари 2010 г. – април 2011 г. са извършили 
наблюдение на дейността на 20 съдилища в Северна България (Варна, Разград, Шумен, Силистра, 
Търговище, Добрич, Русе, Попово, Кубрат, Велико Търново, Ловеч, Габрово, Плевен, Червен бряг, 
Левски, Враца, Ботевград, Монтана, Видин). Проследили са 616 съдебни дела – 326 граждански и 
290 наказателни. 
 
Генералният извод от мониторинга е, че е преодолян недостатъкът свързан с темповете на 
правораздаване, който е бил основен проблем при предишното проучване преди 7 години. 90% от 
наблюдаваните дела са били приключени в тримесечния законов срок, но проблемът с 
призоваването все още не е решен на места. Важен акцент бе поставен върху обстоятелството, че 
обикновените хора много често не разбират какво се случва в съдебната зала по дела, свързани с 
тях. И така изпускат сроковете и възможността да обжалват. 
 
Като най-сериозен проблем бе отчетена липсата на прозрачност и публичност на личността на 
съдиите във връзка със Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси (ЗПУКИ). И 
по-специално, че декларациите на магистратите не са публикувани на интернет страниците на 
съответните съдилища с оправдание, че данните ги имало на сайта на ВСС. "Ситуацията показва 
отказ от истинска публичност", е становището на авторите на доклада. Като пример Георги Милков 
посочи, че синът на председателката на Окръжния съд в Русе е съдия в районния съд в града. Така 
подоопечните на административния ръководител се произнасят по жалбите и протестите срещу 
актовете на сина й. 
 
Препоръката на авторите на мониторинга е да се създаде регламент, така че декларациите на 
съдиите по ЗПУКИ да са достъпни на сайтовете на всеки регионален съд, както и да се завиши 
контролът за тяхното своевременно допълване с нови обстоятелства. Те са категорични, че подобно 
изискване трябва да бъде въведено и за съдебните заседатели, които реално са фактор в процеса на 
правораздаването. Но незнайно защо контролът за техен конфликт на интереси е изпуснат от 
законодателя. Наблегнато бе, че съдебната реформа е немислима, ако не се възвърне доверието на 
гражданите към съдебните заседатели, което не би било възможно, ако продължава практиката да се 
избират по квоти, формирани на партиен принцип и гласувани от общинските съвети. 
 
По повод конфликта на интереси на съдиите, авторите на доклада препоръчват в списъка на 
декларацията да бъдат включени и всички участия в неправителствени организации, ордени, ловни 
дружинки и пр., тъй като се оказвало, че на "неформалните" сбирки на подобни организации се 
решавала съдбата на немалко конфликтни съдебни спорове!? 
 
Целия Доклад за напредъка на съда в Северна България 2010-2011 г., може да прочетете на адреса 
на Център на НПО в Разград  www.watch.ngo-rz.org в рубрика Дейности.   
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Георги Милков: Не законът е крив, а този, който го прилага 

 

Съдебните такси до 15 000 лева могат да бъдат плащани и в брой. Над тази сума вече хората трябва 
да отидат да внесат парите по банков път, обясни в предаването „Под лупа” на ТВ "Европа" 
ръководителят на проекта „Правосъдие близо до хората” Георги Милков. Според него обаче не 
законът е крив, а този, който го прилага. 

"Хората трябва да знаят, че законът им позволява да плащат и в брой съдебни такси до определена 
сума. В противен случая съдът нарушава собствените си закони", коментира Милков. 
 
“Един от аргументите на хората, които не приемат нашата теза, е, че трябва да се ограничи 
плащането в брой. Наистина е така – има и европейска директива, приеха и специален закон, но ако 
погледнем закона, който приеха депутатите януари месец – там таванът е над 15 000 задължително 
по банков път. А до 15 000 са основните плащания. Освен това ние предложихме днес най-масовите 
съдебни такси, които се плащат в съда – до 50 лв., да могат само те в брой, а другите – нека да са 
по банков път”, каза още той. 
 
По думите му се наблюдава напредък в работата на 20-те съдилища, които са наблюдавали в 
периода февруари 2010 г. – април 2011-а. В сравнение с преди 4 години вече няма забавяне на 
делата в провинцията. 
 
“В повечето съдилища, в които ние сме наблюдавали, на повечето места съдиите работят по 1 в 
кабинет. Елате да видите в СРС как работят по трима, четирима, по петима и едно е да напишеш 5 
дела на месец, друго е да напишеш 80, да напишеш 120. Това се отразява в много голяма степен на 
качеството на съдебния акт”, изтъкна Милков. 
 
Георги Милков е убеден, че са необходими драконовски мерки, преди някой да започне работа в 
съда. Хората, които не са проверени, няма как да работят там, заключи той. 

 

28 юни 2011 ekipnews.com 
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Съдиите трябва да декларират участието си в организации и клубове 

Съдиите да декларират участието си в организации и клубове, които могат да поставят по съмнение 
тяхната безпристрастност. Това е една от препоръките в Докладът на Национална НПО мрежа за 
гражданско наблюдение на съда, представен от Георги Милков. 

Докладът, в който са отправени около 100 препоръките беше представен на конференция 
"Правосъдие близо до хората". Някои от препоръките, като тази за съдиите се предлагат не за първи 
път. Според единият от редакторите на доклада – Георги Милков обаче се оказва, че в тези клубове 
се вземат много важни решения. Затова и авторите на доклада за пореден път настояват съдиите да 
декларират такова участие в организации, които могат да поставят "под съмнение тяхната 
безпристрастност, приятелка или друга обвързаност, като ловни дружинки, спортни клубове, 
благотворителни организации. Тази препоръка е направена към прилагане на Кодекса за етично 
поведение на българските магистрати. Друга препоръка е делата с обществени интерес да се 
разглеждат в друг съдебен окръг.  
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