
Оценка “Много добър напредък” получи Районен съд Плевен 

 

Плевенският Районен съд получи днес оценка "Много 
добър напредък" по проекта "Правосъдие близо до хората". 
Новината оповести ръководителят на проекта Георги 
Милков. Инициативата е на национална НПО мрежа за 
гражданско наблюдение на съда и се осъществява с 
подкрепата на Висшия съдебен съвет. 

В Плевен гражданското наблюдение стартира през януари 
тази година и приключи през февруари. Наблюдавана е 
работата на 20 съдии от Районния съд, при това не в 
кабинетите им, а там, където реално правораздават - в 

залите, подчерта Милков. Главната задача на наблюдението е да се проследи впечатлението, 
което оставя у гражданите прилагането на новоприети и изменени закони и достъпа на уязвими 
групи до правосъдие. Следени са механизмите, които гарантират публичност, отчетност и 
прозрачност на дейността на съда, дали е достъпна архитектурната среда, има и констатации 
за работата на съдебните заседатели. 

В Районен съд Плевен се забелязва напредък в няколко посоки, уточни Георги Милков. На 
първо място, не са установени съществени пропуски по отношение приложението на двата 
основни процесуални кодекса - ГПК и НПК, което е много важно, защото това говори за начина, 
по който се водят съдебните процедури. Съдът показва голям напредък при постановяване и 
обявяване на съдебните актове на интернет страницата си, която е една от най-добрите от 
наблюдаваните по проекта 20 съдилища в страната. "Районен съд Плевен е един от малкото 
наблюдавани местни партньори по проекта, който се съобрази и обяви начини за 
освобождаване от държавни такси, което е много деликатна тема", според Милков. 

Това, което е много важно, е че в Плевен делата се разпределят със софтуер. Подобрение има 
и в архитектурната среда - достъпът на хора с трайни физически увреждания е значително 
подобрен, което обаче е до първия етаж. Направени са ремонти обаче и в последните няколко 
години са обновени и съдебните зали. 

Това, което даваме като препоръка, е да се прилага случайния подбор при избор на съдебни 
заседатели, каза още ръководителят на проекта "Правосъдие близо до хората". Според доклада 
от гражданското наблюдение, няма напредък по отношение дейността на съдебните заседатели, 
а като "добър" е записан напредъкът на Районен съд Плевен по отношение нивото на достъп до 
информация на хора с увреждания относно съда, неговата дейност, състав, администрация и 
т.н. 

Положително е, че има етична комисия, от месец февруари вече има и правила, които малко по 
малко започват да работят, подчерта Георги Милков. Чуйте го в звуковия файл. 

На 28 юни в София ще се състои национална работна среща по проекта, на която ще бъде 
представен и официалния обобщен доклад за страната. 
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