
 

Конференция "Правосъдие близо до хората 
 
 

Конференция "Правосъдие близо до хората" под патронажа на Маргарита 
Попова започва днес в Националния институт на правосъдието. Целта на 
форума е да се представи постигнатото в областта на съдебната реформа и 
резултатите от гражданско наблюдение на 20 съдилища в Северна България. 
Министър Маргарита Попова ще обяви резултатите от изпълнението на 
Стратегията за продължаване на реформата на съдебната система. Ще бъде 
представен и доклад за гражданското наблюдение по проект "Правосъдие 
близо до хората" с конкретни препоръки за улесняване достъпа до 

правосъдие на уязвими групи граждани и за приложението на важни закони. Проучването е 
извършено в периода февруари 2010 г. - април 2011г.  
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Близо ли е правосъдието до хората? 

Конференция на тема "Правосъдие близо до хората" ще се състои в София по 
инициатива на Националния институт на правосъдието. 
На форума ще бъдат представени постигнатото в областта на съдебната реформа 
и резултатите от гражданско наблюдение на 20 съдилища в Северна България. 
Министър Маргарита Попова ще представи резултатите от изпълнението на 
Стратегията за продължаване на реформата на съдебната система в условията 

на пълноправно членство в Европейския съюз. 
Гражданското наблюдение е осъществено в рамките на проекта "Правосъдие близо до хората" в 
периода февруари 2010 г. - април 2011 година. В доклада са описани 616 съдебни дела, в т. ч. 326 
граждански и 290 наказателни дела. Основна задача на гражданското наблюдение в рамките на този 
проект е и проучването как се спазват и прилагат новоприетите и изменени закони и кодекси. 
 

28.06.2011 бтв новините 
 

Чакаме добър доклад от Европейската комисия през юли 

Правосъдният министър Маргарита Попова заяви, че очаква добър доклад 
от Европейската комисия през юли. Тя участва в конференцията 
„Правосъдие близо до хората”, на която бяха представени резултатите от 
гражданско наблюдение на 20 съдилища в Северна България. Попова 
уточни, че след мисиите на евроекспертите у нас те са имали претенции за 
прозрачност в работата на Висшия съдебен съвет и отношението му с 
магистратите по места. 

Маргарита Попова коментира развоя на знаковото дело „Килърите”, по което подсъдимите бяха 
принудени да останат в съдебната зала с белезници, въпреки протестите на техните защитници. 
„Това не е прецедент и друг път се е случвало. Това е въпрос, по който трябва да се говори и 
коментира. Ако има голяма опасност, има дела, на които белезници не се свалят. Не само в 
България, но и в други страни”, обясни тя. 
Министърът изрази и позитивни очаквания за предстоящия годишен доклад на Брюксел за 
напредъка на страната ни в областите правосъдие и вътрешен ред. „Докладът щ4е бъде добър, в 
това няма съмнение. Като годишен доклад той ще се различава от междинните, защото ще направи 
една по-задълбочена картина във всички сектори на съдебната система. Те ще направят поредна 
забележка след междинните доклади затова, че трябва по места в съдилищата и в прокуратурата да 
се помисли много сериозно за по-качествено правоприлагане”, обясни министърът. 
Попова отново посочи, че не иска предсрочни избори заради реформите в съдебната система и 
изтъкна, че приказките за подобна възможност са несериозни неща. 
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Българските съдии крият обвързаността си 
 
 „Ако не въведем контрол на безпристрастността, ще продължим да имаме правосъдие на две писти“, 
убедена е министър Маргарита Попова. 
Мнозинството от съдиите в България се възползват от „вратички“ в законите за съдебната власт и за 
конфликт на интереси, за да не съобщят пълната информация за обвързаностите си. 
Това сочат изводите от доклад на Националната мрежа за гражданско наблюдение на 20 съдилища в 
Северна България, представени днес на конференцията „Правосъдие близо до хората“, 
организирана под патронажа на министъра на правосъдието Маргарита Попова. 
В голяма част от декларациите на съдиите, подадени по Закона за предотвратяване и управление на 
конфликта на интереси, имената на свързаните лица се съобщават с инициалите им, а размерите на 
кредитите и финансиралите ги банки остават неназовани, се посочва в доклада. 
Като проблемна е констатирана практиката на съдилищата спрямо законите за защита на детето и 
защита от домашно насилие. Тя все още не е богата, а често се използват и стереотипи от минало 
време. 
Това създава практики, при които жертвите на домашно насилие не се чувстват защитени, тъй като 
остава възможността, след като предприемат съдебно преследване, да станат обект на повторен 
тормоз. 
Когато става въпрос за деца, лишени от родителски грижи, често съдиите предпочитат да постановят 
настаняване на детето в социално заведение, вместо възможността за налагане на приемна грижа 
или възлагане на родителски права на роднини. 
За дейността на съдебните заседатели все още не се забелязва напредък, се отбелязва в доклада. 
Продължава практиката те да се избират по квоти, формирани на партиен принцип. Резултатът е 
включване на хора, познати сред партиите, но невинаги с високо доверие сред обществото.  
Безпристрастността на магистратите и тяхната обективна преценка трябва да се контролират. 
Това заяви по-рано днес в интервю за БНТ министърът на правосъдието Маргарита Попова, но без да 
посочи какъв би могъл да е механизмът. Според министър Попова такъв механизъм „трябва да се 
намери“ и само така щяло да се повиши общественото доверие в съдебната система. 
Попова заяви, че не бива да продължава практиката един съдия да обяснява и оправдава присъдите, 
които е постановил, с лична преценка – „Аз така чета закона…“. 
„Не може прокурор и съдия да вземат едно решение и когато хората са недоволни, да отговарят – 
това е моето вътрешно убеждение. Това е изключително погрешно. 
Трябва да се проверява, да има вътрешен контрол, който да оценява тези актове. Ако не въведем 
подобен контрол на безпристрастността, ще продължим да имаме правосъдие на две писти“, 
категорично заяви Маргарита Попова. 
Тя е убедена, че има необходимост от подобряване на работата на Висшия съдебен съвет (ВСС), в 
посока на кадровата политика. Хората искат повече прозрачност, повече правила. 
Една от грешките на ВСС според нея е, че не се търси диалог с другата част от съдебната система – 
съдиите и прокурорите. 
По думите на правосъдния министър има три стъпки, които биха променили отношението на хората 
към съдебната система: по-добра работа на магистратите, промяна на облика на хората в съдебната 
система и тя да не бъде обругавана за всичко. 
Министър Попова е убедена, че в най-висока степен промяната на общественото мнение зависи от 
присъдите по т.нар. „знакови дела“. Според нея присъдите по тях трябва да са такива, че да 
удовлетворяват очакванията на хората. 
„Никой не е в състояние да каже какво да смятам“, с тези думи правосъдният министър коментира 
думите на вицепремиера Цветан Цветанов, който преди време й препоръча да се занимава с 
Търговския регистър и да не коментира действията на магистрати. 
Повод за тези думи на Цветанов стана мнението на министър Попова в хода на дискусиите около 
избора на Владимира Янева за председател на Софийския градски съд, че ако била на нейно място, 
би подала оставка. 
На конференцията министър Маргарита Попова заяви, че юлският доклад на Европейската комисия 
за напредъка на България в областта на правосъдието и вътрешния ред ще бъде добър. 
След мисиите на евроекспертите у нас Попова мисли, че те са имали претенции за прозрачността в 
работата на Висшия съдебен съвет, отношението му с магистратите по места, за да може да води 
една по-добра управленска политика. 
„Предполагам, че те ще направят поредна забележка за това, че трябва по места в съдилищата и 
прокуратурите да се помисли много сериозно за по-качествено правоприлагане, да бъдем по-близки 
до европейските стандарти“, посочи министърът. 
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Представиха резултатите от гражданското наблюдение на 20 съдилища, сред които е 
Районен съд - Ботевград 

Правосъдният министър Маргарита Попова заяви, че очаква добър доклад от Европейската комисия 
през юли. Тя участва в конференцията „Правосъдие близо до хората”, на която бяха представени 
резултатите от гражданско наблюдение на 20 съдилища в Северна България. Попова уточни, че след 
мисиите на евроекспертите у нас те са имали претенции за прозрачност в работата на Висшия 
съдебен съвет и отношението му с магистратите по места, съобщава Агенция “Фокус”. 
В конференцията участваха представители на Народното събрание, Министерския съвет, Висшия 
съдебен съвет, магистрати, адвокати, неправителствени организации, експерти,  медии.  
Гражданското наблюдение е осъществено в рамките на проект „Правосъдие близо до хората”, 
финансиран от Фондация „Америка за България”. 
Проучването е извършено в периода февруари 2010г. – април 2011г., като мониторингът обхваща 20 
съдилища в 16 съдебни окръга на Северна България. Екипът за гражданско наблюдение включва 40 
граждански наблюдатели, 20 анализаторски групи и 44 експерти. В доклада са описани 616 съдебни 
дела, в т. ч 326 граждански и 290 наказателни. 
Наблюдението обхваща съдилищата в градовете Варна, Разград (Районен и Окръжен съд), Шумен, 
Силистра, Търговище, Русе, Добрич, Попово, Кубрат, Велико Търново, Ловеч, Габрово, Плевен, 
Червен бряг, Левски, Враца, Ботевград, Монтана, Видин.  
Обхватът на наблюдението включва територия от общо 26990 кв.км., на които живеят общо 1472337 
човека. Описаната територия обхваща 16 административни области в Северна България.  
Основна задача на гражданското наблюдение в рамките на този проект е и проучването как се 
спазват и прилагат новоприетите и изменени закони и кодекси.   
Специално внимание е обърнато на прилагането на Закона за съдебната власт в съдилищата, Закона 
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и спазването на Кодекса за етично 
поведение на българските магистрати. Обект на наблюдението е и дейността на съдебните 
заседатели.  
 

28 06 2011 botevgrad.com   Източник: Агенция "Фокус" 
 

Георги Милков: Хората трябва да знаят как и защо се взимат решенията в съдебната 
система 

 
София. В Националния институт на правосъдието ще се проведе конференция на 
тема „Правосъдие близо до хората”. Събитието се провежда под патронажа на 
министъра на правосъдието Маргарита Попова. Пред Радио „Фокус” Георги Милков – 
ръководител на проекта заяви, че процедурите по публичност и прозрачност в 
съдебната система трябва да се подобрят и да се развият. „На всички хора трябва 
да им е ясно как се взимат решенията в системата и защо се стига до подобни 
решения. Ние сме дали препоръки как да се развият интернет страниците 

специално на съдилищата, как да се развива Институтът на съдебните заседатели. Разбира се, много 
препоръки и известни критики имаме в посока развитие на етичното поведение и конфликта на 
интереси в системата, защото това е все още нова тема за България и независимо, че има регулация, 
няма натрупана практика”, посочи Георги Милков.  
Според него евентуална оставка на Висшия съдебен съвет (ВСС) не би довела до някакъв голям 
ефект. По думите му конструкцията на ВСС е неправилна, никой не поема отговорност в съвета. 
 

28 юни 2011  Агенция "Фокус"
 

М. Попова: Идеята за предсрочни избори е несериозна 
Вторник, 28 Юни 2011 

 
Добър доклад от Европейската комисия през юли очаква българския министър на 
правосъдието Маргарита Попова. 
Докладът ще бъде добър, в това няма съмнение. Като годишен доклад той ще се 
различава от междинните, защото ще направи една по-задълбочена картина във 
всички сектори на съдебната система. Това обясни министърът Попова, която 
участва днес в конференцията „Правосъдие близо до хората”, 



представяща резултатите от гражданско наблюдение на 20 съдилища в Северна България.  
Те уточни, че в него ще бъде направена поредна забележка след междинните доклади затова, че 
трябва по места в съдилищата и в прокуратурата да се помисли много сериозно за по-качествено 
правоприлагане.  
Попова изтъкна още, че след мисиите на евроекспертите у нас те са имали претенции за прозрачност 
в работата на Висшия съдебен съвет и отношението му с магистратите по места. 
Маргарита Попова коментира развоя на знаковото дело „Килърите”, по което подсъдимите бяха 
принудени да останат в съдебната зала с белезници, въпреки протестите на техните защитници. 
„Това не е прецедент и друг път се е случвало. Това е въпрос, по който трябва да се говори и 
коментира. Ако има голяма опасност, има дела, на които белезници не се свалят. Не само в 
България, но и в други страни”, обясни тя. 
Правосъдният министър не пропусна отново да подчертае, че не иска предсрочни избори заради 
реформите в съдебната система. По думите й приказките за подобна възможност са несериозни 
неща. 
 

28 юни 2011  frognews.bg
 

Правосъдие близо до хората 
 

На 28.06.2011г. от 9.30 ч. в Националния институт на 
правосъдието ще се проведе конференция „Правосъдие 
близо до хората” , която е под патронажа на 
министъра  на правосъдието Маргарита Попова 
Целта на конференцията е да се представи постигнатото 
в областта на съдебната реформа и резултатите от 
гражданско наблюдение на 20 съдилища в Северна 
България. 
Министър Маргарита Попова ще представи резултатите 
от изпълнението на Стратегията за продължаване на 
реформата на съдебната система. 

По време на конференцията ще бъде представен доклад за гражданското наблюдение по проект 
„Правосъдие близо до хората” с конкретни препоръки за улесняване достъпа до правосъдие на 
уязвими групи граждани и за приложението на важни закони. Очаква се да бъдат споделени важни 
констатации от гражданското наблюдение и препоръки за подобрение и напредък. 
За участие в конференцията са поканени представители на Народното събрание, Министерския 
съвет, Висшия съдебен съвет, магистрати, адвокати, неправителствени организации, 
експерти,  медии.. 
 Гражданското наблюдение е осъществено в рамките на проект „Правосъдие близо до хората”, 
финансиран от Фондация „Америка за България”. Проучването е извършено в периода февруари 
2010г. – април 2011г., като мониторингът обхваща 20 съдилища в 16 съдебни окръга на Северна 
България. Екипът за гражданско наблюдение включва 40 граждански наблюдатели, 20 
анализаторски групи и 44 експерти. В доклада са описани 616 съдебни дела, в т. ч 326 граждански и 
290 наказателни. 
    Наблюдението обхваща съдилищата в градовете Варна, Разград (Районен и Окръжен съд), Шумен, 
Силистра, Търговище, Русе, Добрич, Попово, Кубрат, Велико Търново, Ловеч, Габрово, Плевен, 
Червен бряг, Левски, Враца, Ботевград, Монтана, Видин. 
Обхватът на наблюдението включва територия от общо 26990 кв.км., на които живеят общо 1472337 
човека. Описаната територия обхваща 16 административни области в Северна България. 
Основна задача на гражданското наблюдение в рамките на този проект е и проучването как се 
спазват и прилагат новоприетите и изменени закони и кодекси.  
Специално внимание е обърнато на прилагането на Закона за съдебната власт в съдилищата, Закона 
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и спазването на Кодекса за етично 
поведение на българските магистрати.    Обект на наблюдението е и дейността на съдебните 
заседатели. 
 

27 юни 2011  Радио Алиса
 

 

 



Маргарита Попова се отчита за съдебната система 
 

 
Мониторингът обхваща 20 съдилища в Северна България  
Правосъдният министър Маргарита Попова ще представи днес 
резултатите от изпълнението на от изпълнението на Стратегията за 
продължаване на реформата на съдебната система. Това ще се 
случи на конференция "Правосъдие близо до хората".  
 
Целта на форума е да се представи постигнатото в областта на 
съдебната реформа и резултатите от гражданско наблюдение на 20 
съдилища в Северна България. Ще бъде представен и доклад за 
гражданското наблюдение по проект "Правосъдие близо до хората" 
с конкретни препоръки за улесняване достъпа до правосъдие на 

уязвими групи граждани и за приложението на важни закони.  
Гражданското наблюдение е в рамките на проект "Правосъдие близо до хората", финансиран от 
Фондация "Америка за България". Проучването е извършено в периода февруари 2010 г. - април 
2011г. Мониторингът обхваща 20 съдилища в 16 съдебни окръга на Северна България.  
 
Екипът за гражданско наблюдение включва 40 граждански наблюдатели, 20 анализаторски групи и 
44 експерти. В доклада са описани 616 съдебни дела, в т. ч 326 граждански и 290 наказателни. На 
конференцията са поканени представители на Народното събрание, Министерския съвет, Висшия 
съдебен съвет, магистрати, адвокати, неправителствени организации, експерти, медии.  
 
 
28 юни 2011  БЛИЦ
 
 

Без асансьори в съда 
Зоват ВСС да публикува в интернет CV-тата на кандидатите за административни 

ръководители в Темида 
 

Без асансьори в съдебните палати. Това предложение отправи 
Георги Милков, след като представи доклада за напредъка на 
Темида в Северна България на кръгла маса по проект “Правосъдие 
близо до хората”. По думите му на първите етажи в сградите могат 
да се изградят информационни центрове, които да обслужват 
гражданите и тази процедура ще бъде доста по-евтина, а пари за 
ремонти и без това нямало. В доклада си той й колегите му 
отправят критики към “архитектурната среда” на Темида. Общата 
констатация е , че малка част от българските съдилища, се 
помещават в сгради, строени специално за съдебни палати. “Има 
съдилища, които са разпределили службите си в две отделни 

сгради – като в Монтана. А други като в Червен бряг са настанени в къщи”, отбелязват 
анализаторите. Те са категорични в много от “домовете на Темида” недостигът на зали е хроничен. 
За пример дават Варна и Плевен. Все Милков и колегите отбелязват, че за една година в съдилищата 
са изградени рампи и подходи, които гарантират достъп до правосъдие на хората с увреждания. 
 
Сайтовете на съда достъпни за глухи и слепи 
Въпреки че инвалидите влизат по-лесно в съда, след като сградите една по една започват да бъдат 
ремонтирани, интернет страниците на Темида не са пригодени за хора със зрителни и слухови 
проблеми. Затова и експертите препоръчват на Висшия съдебен съвет да закупи софтуер, който да 
осигури слухови и езикови версии на интернет страниците на различните съдилища за хората с 
подобни здравословни проблеми. Докладът хвали съдебната администрация, като изтъква , че в 
наблюдаваните над 20 съдилища служителите приемат гражданите дори през обедната почивка и 
няма регистрирани случаи на грубо отношение към посетителите на съдебните палати. Въпреки 
напредъка на администрацията, анализаторите отбелязват, че е нужна корекция, която да позволи 
на гражданите да заплащат съдебните такси в брой, а не чрез банков превод. “Според нас 
незаконната посредническа дейност натоварва цената на един препис от 5 лева с допълнителни 
2.10, което е почти 50 процента оскъпяване”, пише в доклада. Те зоват още ВСС да публикува поне 
месец преди избора им CV-тата на кандидатите за ръководители в съдебната система, за да може 
обществото да се запознае с биографията и професионалните им качества. 
 
В доклада се препоръчва и съдебните заседатели да не се избират от партии 



Причината е, че те все още се избират от квота, формирана на партиен принцип, както и че 
включването им в съдебния процес не става на случаен принцип. В момента съдебните заседатели се 
избират от общинските съвети, които не са част от съдебната система, а единственото изискване, 
което е поставено е 20 процента от тях да са с педагогическо образование. Анализаторите 
препоръчват съдебните заседатели да се забрани участието им в избирателни комисии, както и по 
примера на съдиите да подават декларация за конфликт на интереси. “Участието на съдебни 
заседатели в делата е хаотично и лишено от ясни критерии за подбор”, пишат анализаторите и 
намекват, че е редно съдебните заседатели да минават курс на обучение. 
 
Децата, жертви на престъпления да се разпитват само в “сини стаи” 
В съдебните палати трябва да се обособят отделни помещения за изслушване на деца , жертви на 
престъпления. Към днешната дата “сини стаи” има в 4 града – Шумен, Пазарджик, София и Велико 
Търново. Целта им е детето да не бъде травмирано с разпит в съдебна зала, а да даде показания в 
уютна домашна обстановка, чрез рисунки или показно с куклите. Друга препоръка, която се отправя 
е, съдът да не праща децата , жертва на домашно насилие в домове, а да ги поверява на близки или 
на приемни родители. 
 
28 юни 2011  Десислава Георгиева, vsekiden.com 

 
 
 

Съдии крият конфликт на интереси заради вратички в закона 
 

Мнозинството от съдиите в България се възползват от "вратички" в 
законите за съдебната власт и за конфликт на интереси, за да не съобщят 
пълната информация за своя обвързаност. Това сочат изводите от доклад 
на Националната мрежа за гражданско наблюдение на 20 съдилища в 
Северна България. В голяма част от декларациите на съдиите, подадени по 
Закона за предотвратяване и управление на конфликта на интереси, 
имената на свързаните лица се съобщават с инициалите им, а размерите на 
кредитите и финансиралите ги банки остават неназовани, се посочва още в 
доклада. 
 
Безпристрастността на магистратите и тяхната обективна преценка трябва 
да се контролират, заяви пред БНТ министърът на правосъдието Маргарита 
Попова. Според нея, не може да продължава практиката един съдия да 
обяснява и оправдава присъдите, които е постановил, с лична преценка. 
Трябва да се проверява, да има вътрешен контрол, който да оценява тези 

актове. Според Попова има три стъпки, които биха променили отношението на хората към съдебната 
система: по-добра работа на магистратите, промяна на облика на хората в съдебната система и тя да 
не бъде обругавана за всичко. Тя е убедена, че в най-висока степен промяната на общественото 
мнение зависи от присъдите по т.нар. "знакови дела".  
 
"Никой не е в състояние да каже какво да смятам", обяви правосъдният министър в отговор на 
вицепремиера Цветан Цветанов, който преди време й препоръча да се занимава с Търговския 
регистър и да не коментира действията на магистрати. Цветанов нападна колегата си в кабинета 
заради коментара й, че би подала оставка, ако е на мястото на скандално избраната за шеф на СГС 
Владимира Янева. Експертите, които подготвят юлския доклад на ЕК, констатирали проблем с 
прозрачността в работата на Висшия съдебен съвет и с отношението му с магистратите по места, за 
да води една по-добра управленска политика. "Предполагам, че ще направят поредна забележка за 
това, че трябва по места в съдилищата и прокуратурите да се помисли много сериозно за по-
качествено правоприлагане, да бъдем по-близки до европейските стандарти", посочи министърът. 
 
 
28 юни 2011 В-к Сега 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
предложехме 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 06 2011 Телевизия „Европа” 
 
 

Конференция "Правосъдие близо до хората" под патронажа на 
Маргарита Попова започва утре в Националния институт на правосъдието  

 
 
Конференция "Правосъдие близо до хората" под патронажа на министър Маргарита Попова ще 
започне утре от 9.30 часа в Националния институт на правосъдието, съобщиха от пресцентъра на 
ресорното министерство. 
Целта на форума е да се представи постигнатото в областта на съдебната реформа и резултатите от 
гражданско наблюдение на 20 съдилища в Северна България. 
Министър Маргарита Попова ще обяви резултатите от изпълнението на Стратегията за продължаване 
на реформата на съдебната система. 
Ще бъде представен и доклад за гражданското наблюдение по проект "Правосъдие близо до хората" 
с конкретни препоръки за улесняване достъпа до правосъдие на уязвими групи граждани и за  
приложението на важни закони. 
Гражданското наблюдение е в рамките на проект "Правосъдие близо до хората", финансиран от 
Фондация "Америка за България". Проучването е извършено в периода февруари 2010 г. - април  
2011г. Мониторингът обхваща 20 съдилища в 16 съдебни окръга на Северна България. Екипът за 
гражданско наблюдение включва 40 граждански наблюдатели, 20 анализаторски групи и 44 
експерти. В доклада са описани 616 съдебни дела, в т. ч 326 граждански и 290 
наказателни.  
На конференцията са поканени представители на Народното събрание, Министерския съвет, Висшия 
съдебен съвет, магистрати, адвокати, неправителствени организации, експерти, медии. 
 
 
27 юни 2011 Лора Метанова, БТА 
 
 

Министър Попова организира конференция “Правосъдие близо до хората” 
 
На 28.06.2011г. от 9.30 ч. в Националния институт на правосъдието в град София ще се проведе 
конференция „Правосъдие близо до хората”, която е под патронажа на министъра  на правосъдието 
Маргарита Попова. 
Целта на конференцията е да се представи постигнатото в областта на съдебната реформа и 
резултатите от гражданско наблюдение на 20 съдилища в Северна България. 



Министър Маргарита Попова ще представи резултатите от изпълнението на Стратегията за 
продължаване на реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в 
Европейския съюз. 
По време на конференцията ще бъде представен доклад за гражданското наблюдение по проект 
„Правосъдие близо до хората” с конкретни препоръки за улесняване достъпа до правосъдие на 
уязвими групи граждани и за приложението на важни закони. Ще бъдат споделени важни 
констатации и изводи от гражданското наблюдение, като се отправят препоръки за подобрение и 
напредък. 
За участие в конференцията са поканени представители на Народното събрание, Министерския 
съвет, Висшия съдебен съвет, магистрати, адвокати, неправителствени организации, 
експерти,  медии.. 
Гражданското наблюдение е осъществено в рамките на проект „Правосъдие близо до хората”, 
финансиран от Фондация „Америка за България”. Проучването е извършено в периода февруари 
2010г. – април 2011г., като мониторингът обхваща 20 съдилища в 16 съдебни окръга на Северна 
България. 
Екипът за гражданско наблюдение включва 40 граждански наблюдатели, 20 анализаторски групи и 
44 експерти. В доклада са описани 616 съдебни дела, в т. ч 326 граждански и 290 наказателни. 
Наблюдението обхваща съдилищата в градовете Варна, Разград, Шумен, Силистра, Търговище, Русе, 
Добрич, Попово, Кубрат, Велико Търново, Ловеч, Габрово, Плевен, Червен бряг, Левски, Враца, 
Ботевград, Монтана, Видин. 
Обхватът на наблюдението включва територия от 26990 кв.км., на които живеят общо 1472337 
човека. Описаната територия обхваща 16 административни области в Северна България. 
Основна задача на гражданското наблюдение в рамките на този проект е и проучването как се 
спазват и прилагат новоприетите и изменени закони и кодекси. 
Специално внимание е обърнато на прилагането на Закона за съдебната власт в съдилищата, Закона 
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и спазването на Кодекса за етично 
поведение на българските магистрати.  Обект на наблюдението е и дейността на съдебните 
заседатели. 
На 28.06.2011г. от 9.30 ч. в Националния институт на правосъдието в град София ще се проведе 
конференция „Правосъдие близо до хората”, която е под патронажа на министъра  на правосъдието 
Маргарита Попова. Целта на конференцията е да се представи постигнатото в областта на съдебната 
реформа и резултатите от гражданско наблюдение на 20 съдилища в Северна България. Министър 
Маргарита Попова ще представи резултатите от изпълнението на Стратегията за продължаване на 
реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в Европейския съюз.По 
време на конференцията ще бъде представен доклад за гражданското наблюдение по проект 
„Правосъдие близо до хората” с конкретни препоръки за улесняване достъпа до правосъдие на 
уязвими групи граждани и за приложението на важни закони. Ще бъдат споделени важни 
констатации и изводи от гражданското наблюдение, като се отправят препоръки за подобрение и 
напредък. За участие в конференцията са поканени представители на Народното събрание, 
Министерския съвет, Висшия съдебен съвет, магистрати, адвокати, неправителствени организации, 
експерти,  медии..  Гражданското наблюдение е осъществено в рамките на проект „Правосъдие 
близо до хората”, финансиран от Фондация „Америка за България”. Проучването е извършено в 
периода февруари 2010г. – април 2011г., като мониторингът обхваща 20 съдилища в 16 съдебни 
окръга на Северна България. Екипът за гражданско наблюдение включва 40 граждански 
наблюдатели, 20 анализаторски групи и 44 експерти. В доклада са описани 616 съдебни дела, в т. ч 
326 граждански и 290 наказателни. Наблюдението обхваща съдилищата в градовете Варна, Разград, 
Шумен, Силистра, Търговище, Русе, Добрич, Попово, Кубрат, Велико Търново, Ловеч, Габрово, 
Плевен, Червен бряг, Левски, Враца, Ботевград, Монтана, Видин.  Обхватът на наблюдението 
включва територия от 26990 кв.км., на които живеят общо 1472337 човека. Описаната територия 
обхваща 16 административни области в Северна България.  Основна задача на гражданското 
наблюдение в рамките на този проект е и проучването как се спазват и прилагат новоприетите и 
изменени закони и кодекси.   Специално внимание е обърнато на прилагането на Закона за 
съдебната власт в съдилищата, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 
и спазването на Кодекса за етично поведение на българските магистрати.  Обект на наблюдението е 
и дейността на съдебните заседатели. 
 
 
27 06 2011 vestnikstroitel.bg 
 
 
 
 
 
 
 



 
Безпристрастността на съдиите да се контролира 

Не може да има условни присъди при злоупотреби за милиони, смята правосъдният 
министър 

 
Безпристрастността на магистратите и тяхната обективна 
преценка трябва да се контролира. Това коментира вчера 
правосъдният министър Маргарита Попова пред БНТ и обясни, 
че трябва да се намери механизъм да се повиши общественото 
доверие към съдебната система. Не може един прокурор и един 
съдия да вземат едно решение и когато хората са недоволни, 
да отговаряш "това е моето вътрешно убеждение", допълни тя 
и уточни, че това е „изключително погрешно”. 
Според нея актовете на съдиите трябва да подлежат на 
обективна проверка и вътрешен контрол. Не може при 
злоупотреби за милиони да се присъждат условни присъди и 
хора, които са действали като престъпна група да живеят 

свободно, категорична бе Попова. По думите й, това би означавало, че има правосъдие на „две 
писти”. 
Според правосъдния министър, е нужно подобряване на работата на ВСС, по отношение на 
кадровата политика. Гражданите искат по-голяма прозрачност и повече правила, подчерта тя. 
Попова изрази мнение, че пикът и най-неприятното време за ВСС е бил през есента на 2009 г. около 
скандала „Красьо”. Именно тогава обществеността останала неудовлетворена, че във ВСС има хора, 
действащи не по правилата. 
Правосъдният министър коментира и критиките на МВР-шефа Цветан Цветанов към нея. “Както аз се 
концентрирам върху това, което се извършва в момента – борба с корупцията, организираната 
престъпност, то и Маргарита Попова трябва да се занимава с Търговския регистър, със 
Специализирания съд”, заяви Цветанов в понеделник. Попова коментира, че с Цветанов работят по 
важни проблеми, но бе категорична, че никой не е в състояние да влияе на мнението й. 
Междувременно шефката на Съюза на съдиите Нели Куцкова отхвърли твърденията на Цветан 
Цветанов, че съюзът е политически орган. По думите й, позициите на съюза са абсолютно 
професионални. Според Куцкова, недоволството от ВСС никога не е било толкова масово. Много 
важно е да се използва в момента това напрежение и тази криза, посочи отново Куцкова и допълни, 
че проблемът няма да се реши само с оставката на шефката на СГС Владимира Янева. “Все по-
сложно става положението, след като започват да критикуват и собствените си министри”, коментира 
Куцкова изявленията на Цветанов за работата на Маргарита Попова. 
 
Чакаме добър доклад от ЕК през юли 
 
Очакваме добър доклад от Еврокомисията през юли, заяви правосъдният министър по време на 
конференцията „Правосъдие близо до хората”. На нея бяха представени резултатите от гражданско 
наблюдение на 20 съдилища в Северна България. Евроекспертите са настоявали за прозрачност в 
работата на ВСС и отношението му с магистратите по места, уточни Попова. Министърът заяви, че се 
надява на също толкова добри отзиви и за годишния доклад на Брюксел относно напредъка на 
страната ни в областите правосъдие и вътрешен ред. 
„Докладът ще бъде добър, в това няма съмнение. Като годишен доклад той ще се различава от 
междинните, защото ще направи една по-задълбочена картина във всички сектори на съдебната 
система. Те ще направят поредна забележка след междинните доклади за това, че трябва по места в 
съдилищата и в прокуратурата да се помисли много сериозно за по-качествено правоприлагане”, 
обясни Попова. 
 
 
28 06 2011 Novinar.bg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Гражданско сдружение и Съюзът на съдиите искат Темида без тайни 
Вадят на светло масоните в тоги 

Питат магистратите в кой спортен клуб и ловна дружинка участват 
 
 

Подготвя се пореден опит да се извадят на светло 
масоните в Темида, заявиха пред "Стандарт" 
топмагистрати. Формален повод за това ще бъдат 
препоръките на националната неправителствена 
организация "Мрежа за гражданско наблюдение на 
съда". Очаква се идеята да получи подкрепа от екипа на 
правосъдната министърка Маргарита Попова.  
"Членството на съдиите в организации и клубове, които 
могат да поставят по съмнение тяхната 
безпристрастност, да излезе на светло", гласи една от 
препоръките в доклада на гражданската организация. 
Според експертите магистратите трябва да огласят 
своето участие в ловни дружинки, спортни клубове, 

благотворителни организации като Rotary club, Lions club и тайни общества като масонски ложи и 
рицарски ордени. В тези клубове и сдружения се вземат много важни решения, които могат да 
повлияят на поведението на съдиите смята редакторът на доклада Георги Милков. 
Дебатът за Темида и масонството у нас не е нов. Още през 2007 г. се стигна до бурни обществени 
дискусии по повод поредните поправки в Закона за съдебната власт. Тогава се лансира идея да се 
въведе пълна забрана за магистратите да членуват в тайни общества. Конкретният повод беше 
огласеното участие на водещи съдии и прокурори в родните ложи. "Как един магистрат ще бъде 
обективен, когато насреща като подсъдим е негов брат по ложа", бе аргументът на лобито, което се 
опита да извади масоните в тоги на светло. В крайна сметка обаче този опит удари на камък, след 
като кабинетът на тройната коалиция не прие идеята.  
През миналата година от Съюза на съдиите предложиха всички магистрати да декларират участието 
си в различни тайни общества. Това становище по проекта за изменение на Закона за съдебната 
власт бе изпратено в Министерството на правосъдието. "Във Великобритания е прието 
компромисното положение магистратите да декларират членството си в масонски и други тайни 
общества, за да може този факт да бъде публично известен и при необходимост да бъде подложен 
на наблюдение и контрол бе записано в становището на Съюза на съдиите. 
"Най-вероятно и сега ще се вдигне малко шум, но в крайна сметка масоните ще бъдат оставени 
намира. Все пак те имат достатъчно свои хора във всички партии, включително и в ГЕРБ. А и 
практиката е показала, че който е тръгнал на нож с ложите, винаги е губел", коментираха пред 
"Стандарт" висши магистрати и депутати. 
Мнозинството от съдиите се възползват от "вратички" в законите, за да не съобщят пълната 
информация за обвързаностите си, е друг извод в доклада на сдружението за граждански контрол на 
съда. "В голяма част от декларациите на съдиите, подадени по Закона за предотвратяване и 
управление на конфликта на интереси, имената на свързаните лица се съобщават с инициалите им, 
а размерите на кредитите и финансиралите ги банки остават  неназовани", се посочва в документа. 
Имало дори и куриозни случаи на подадени декларации с инициали, които са на починал магистрат.  
 
 
28 06 2011 Антония Кюмюрджиева, в-к Стандарт 
 
 

Конференция "Правосъдие близо до хората" 
 
Конференция "Правосъдие близо до хората" под патронажа на министър Маргарита Попова ще се 
проведе в Националния институт на правосъдието. Целта на форума е да се представи постигнатото 
в областта на съдебната реформа и резултатите от гражданско наблюдение на 20 съдилища в 
Северна България. 
Министърът на правосъдието ще обяви резултатите от изпълнението на Стратегията за 
продължаване на реформата на съдебната система. Ще бъде представен и доклад за гражданското 
наблюдение по проект "Правосъдие близо до хората" с конкретни препоръки за улесняване достъпа 
до правосъдие на уязвими групи граждани и за приложението на важни закони. 
Проучването е извършено от февруари 2010 г. до април, тази година. Мониторингът обхваща 20 
съдилища в 16 съдебни окръга на Северна България. В доклада са описани над 600 граждански и 
наказателни съдебни дела.  
 
28 06 2011 Гриша Табаков, БНТ 
 


