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Стратегия за повишаване прозрачността и доверието в Добричкия окръжен съд бе 
обсъдена на работна среща 

На работна среща бе обсъдена стратегия за повишаване прозрачността и доверието на 
обществото в Добричкия окръжен съд, предаде кореспондентът на радио “Фокус” – Варна. В 
срещата участваха представители на съдебната система, на неправителствени организации и 
медиите. Бяха дискутирани въпроси за направеното до момента и възможностите за 
постигане на по-добра комуникация с гражданите. Добрич е един от градовете с разработена 
медийна стратегия, която притежава както общи, така и конкретни положения. На срещата 
бе подчертана обща за страната тенденция – липсата на рамка при създаването на интернет 
страници на съдилищата, което превръща тези сайтове в “добре подреден хаос”. Това заяви 
Георги Милков, председател на Център за НПО в Разград.  
Сред положителните резултати за Добрич бяха отчетени наличието на пресцентър в 
Окръжния съд, отговарящ за изграждането и функционирането на публичния образ на 
институцията, както и решаването на проблема с мястото за паркиране на колите с 
арестанти от гледна точка на обществената безопасност. Сред предложенията за 
подобряване дейността на стратегията са тези за обособяване на паркоместа за инвалиди, 
усъвършенстване на условията за достъп за хора с увреждания, като се въведат опции за 
ползване на брайлова азбука в специализирания асансьор, прилагане на звукова версия на 
сайта на съда за хора със зрителни затруднения. Предвид характеристиката на областта – 
пограничност и туристическа индустрия, е необходимо да се разработи чуждоезикова версия 
на интернет страницата на съда. Освен това трябва да се работи в посока на 
администриране на електронната поща и поддържане на всички рубрики в активна позиция 
през цялото време. 
В близки срокове предстои създаване на библиотека от закони и наръчници за съдебни 
заседатели и журналисти в пресцентъра, поставяне на мотивите по наказателни дела към 
постановени присъди на интернет страницата на съда, създаване на опция на сайта за 
търсене на решение или присъда на ДОС по номера и годината на делото, създаване на 
стандартизирани бланки за различните деловодства и видове актове и писма, възможност 
журналисти да ползват компютрите за адвокати като пресцентър. 
От гражданска организация бе предложено също да се провеждат тематични 
пресконференции, които да обясняват на широката общественост дадено съдебно решение, 
като се излезе от традиционния съдебен стил на изказ. 
 

12 юли 2010 Жулиета НИКОЛОВА, Радио "Фокус" – Варна 



2 
 

Положителни отзиви от общественото обсъждане на медийната политика на 
Добричкия окръжен съд 

 

22-ма журналисти и представители на неправителствени 

организации, на Адвокатска колегия – Добрич и на 

Окръжна прокуратура – Добрич, участваха в общественото 

обсъждане на медийната политика на Добричкия окръжен 

съд  днес. 

„Идеята за тази инициатива възникна при работата ни по Плана 
за подобряване на работата на съда – 2 на Програмата за 
развитие на съдебната система, продиктувана е от 

необходимостта да оценим и набележим актуални цели на Стратегията за повишаване на 
прозрачността и доверието на обществото в Добричкия окръжен съд и на Плана за 
повишаване на общественото доверие в периода 2008 – 2012 г., и на трето място от 
промените в съдебната система и законодателството. Поставили сме си за цел, да разширим 
контактите с обществото, затова освен към медиите, се обръщаме и към представителите на 
неправителствените организации”, акцентира в обръщението си към гостите председателят 
на Окръжен съд – Добрич, Енчо Енчев. 
 
„Няма традиция в тази област и постигнатото в Добричкия 
окръжен съд се дължи изцяло на дейността на председателя 
му и пресаташето. Големия проблем в съдената система е, че 
не всички съдилища имат служител за връзки с 
обществеността” коментира Георги Милков - председател на 
сдружение „Център на НПО в Разград”. Сред многобройните 
предложения, които той направи за подобряване на 
прозрачността и достъпа до съдебната дейност и информация, 
са създаване на езиков и звуков вариант на интернет-
страницата на ДОС. Председателят на Областния съюз на 

инвалидите Олег Темелков и директорът на ОС на БЧК д-р 
Артюн Еринозов предложиха да се обособи паркомясто за 
инвалиди и да се инициира законодателна промяна за 
освобождаване на хората с увреждания от съдебни такси. 
Председателят на Съюза на слепоглухите Калинка Ковачева 
направи предложения за подобряване на достъпа до 
архитектурната среда на съда. Енчо Липовански – 
председател на Занаятчийската камара в Добрич, поиска 
повече прозрачност при съдебни дела с публични личности. 
 

Събраните предложения ще бъдат включени в предстоящата актуализация на медийната 
политика на Добричкия окръжен съд. Протоколът от срещата ще бъде качен на страницата 
на съда.   
 
12.07.2010 Добрич инфо 
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Окръжният съд - отворен към медии и неправителствения сектор 
 
Висока оценка за работата на добричкия 

съд Окръжният съд започва обсъждане на 
медийната си стратегия 
 
Журналисти и представители на 
неправителствени организации, на 
Адвокатска колегия - Добрич и на Окръжна 
прокуратура - Добрич участваха в 
общественото обсъждане на медийната политика 
на Добричкия окръжен съд. 
„Поставили сме си за цел да разширим 
контактите с обществото, затова освен към 

медиите, се обръщаме и към представителите на неправителствените организации",  
акцентира в обръщението си към гостите председателят на Окръжен съд - Добрич Енчо 
Енчев. 
„Големият проблем в съдебната система е, че не всички съдилища имат служители за връзки 
с обществеността" коментира Георги Милков - председател на сдружение „Център на НПО в 
Разград". Сред предложенията, които той направи за подобряване на прозрачността и 
достъпа до съдебната дейност и информация, са създаване на езиков и звуков вариант на 
интернет-страницата на Добричкия окръжен съд. 
Председателят на Областния съюз на инвалидите Олег Темелков и директорът на Областния 
Съвет на БЧК д-р Артюн Еринозов предложиха да се обособи паркомясто за инвалиди и да се 
инициира законодателна промяна за освобождаване на хората с увреждания от съдебни 
такси. Председателят на Съюза на слепоглухите Калинка Ковачева направи предложения за 
достъпна  архитектурната среда до съда. Енчо Липовански - председател на Занаятчийската 
камара в Добрич поиска повече прозрачност при съдебни дела с публични личности. 
Събраните предложения ще бъдат включени в предстоящата актуализация на медийната 
политика на Добричкия окръжен съд.   
 
 
12 юли 2010 Дарик Добрич 
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Обществено обсъждане на медийната политика на Добричкия окръжен съд 
 
22-ма журналисти и представители на 
неправителствени организации, на 
Адвокатска колегия – Добрич и на 
Окръжна прокуратура – Добрич, 
участваха в общественото обсъждане на 
медийната политика на Добричкия 
окръжен съд. „Идеята за тази 
инициатива възникна при работата ни 
по Плана за подобряване на работата на 
съда – 2 на Програмата за развитие на 
съдебната система, продиктувана е от 

необходимостта да оценим и набележим актуални цели на Стратегията за повишаване на 
прозрачността и доверието на обществото в Добричкия окръжен съд и на Плана за 
повишаване на общественото доверие в периода 2008 – 2012 г., и на трето място от 
промените в съдебната система и законодателството. Поставили сме си за цел, да разширим 
контактите с обществото, затова освен към медиите, се обръщаме и към представителите на 
неправителствените организации”, акцентира в обръщението си към гостите председателят 
на Окръжен съд – Добрич Енчо Енчев 
„Няма традиция в тази област и постигнатото в Добричкия окръжен съд се дължи изцяло на 
дейността на председателя му и пресаташето. Големия проблем в съдената система е, че не 
всички съдилища имат служител за връзки с обществеността” коментира Георги Милков – 
председател на сдружение „Център на НПО в Разград”. Сред многобройните предложения, 
които той направи за подобряване на прозрачността и достъпа до съдебната дейност и 
информация, са създаване на чуждоезиков и звуков вариант на интернет-страницата на 
Добричкия Окръжен съд. Председателят на Областния съюз на инвалидите Олег Темелков и 
директорът на БЧК-Добрич д-р Артюн Еринозов предложиха да се обособи паркомясто за 
инвалиди и да се инициира законодателна промяна за освобождаване на хората с 
увреждания от съдебни такси. Председателят на Съюза на слепоглухите Калинка Ковачева 
направи предложения за подобряване на достъпа до архитектурната среда на съда. Енчо 
Липовански – председател на Занаятчийската камара в Добрич, поиска повече прозрачност 
при съдебни дела с публични личности. 
Събраните предложения ще бъдат включени в предстоящата актуализация на медийната 
политика на Добричкия окръжен съд.  
 
 
12 юли 2010 Добрич онлайн 
 
 


