
Добър 4 за Районния съд в Русе 
 

Оценка „Добър 4“ получи русенският Районен съд в 
доклад от гражданския мониторинг, извършен от 
Националната НПО мрежа за гражданско 
наблюдение на съда. Анализът е подготвен по 
проект „Правосъдие близо до хората“, финансиран 
от Фондация „Америка за България“ и подкрепен от 
ВСС. 
Мониторингът се извършва в 20 съдилища в цялата 
страна, докладите за осем от които вече са готови. 
В Районния съд в Русе за три месеца са 
наблюдавани общо 30 дела – 19 граждански и 11 
наказателни. 

 
Идеята на докладите е да покаже как хората възприемат съда като институция, а не да се 
дава оценка на водените дела и взетите решения, обясни Георги Милков, ръководител на 
проекта. 
Една от основните констатации, направени в доклада на неправителствената организация, 
е че сградата на Районния съд е недостъпна за хора с увреждания. Липсват рампи и 
парапети, а тоалетната е в приземния етаж. Това налагало често хората с увреждания да 
бъдат представлявани от свои пълномощници. 
Указателните табели и стрелки трудно се 
забелязват.  
Сред препоръките в доклада е и необходимостта от 
информационен център, в който гражданите да 
могат да получат информация за интересуващите ги 
дела. Съдебните зали трябвало да бъдат 
озвучавани, интернет-страницата да съдържа по-
пълна информация. В хода на дискусиите с 
присъстващите в залата медии стана ясно, че е 
необходимо институцията да разполага със 
специалист или магистрат, отговарящ за връзките с обществеността, който да „превежда“ 
на разбираем за неспециалистите в правната терминология език, решенията от делата. В 
анализа се казва още, че „съдът в Русе работи ефективно и се стреми да бъде независим и 
безпристрастен, да осъществява справедлив и публичен процес“. 
Председателят на Районния съд Венцислав Василев обясни, че отправените препоръки и 
забележки приема по-скоро като добронамерени. Отначало идеята за наблюдение и 
цялостното разкриване на ръководената от него институция му се е сторила стряскаща. 
Сега обаче приема доклада като „добронамерена, външна, независима експертиза“. „Не е 
редно съдът да общува с хората само с актовете“, беше категоричен Венцислав Василев. 
Що се отнася до липсата на достъпност, председателят припомни, че сградата се 
стопанисва от окръжния съд. Освен това тя е и паметник на културата и за изграждането 
на съоръжения за хора с увреждания е необходимо разрешение от Института за 
паметниците на културата. Исканията към Института обаче засега оставали 
безрезултатни.  
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