
Шефът на съда в Разград – с грамота за развитието на институцията 
 

Грамота за принос в развитието на съдебната система на местно ниво и за 
партньорството с гражданските организации получи в сряда председателят на Окръжен 
съд-Разград Веселин Стоянов. Признанието му връчи ръководителят на проекта 
„Правосъдие близо до хората“ Георги Милков по време на представянето на доклада от 
проведеното гражданско наблюдение на съда.  

Общо 30 дела в Окръжен съд-Разград, от 
които 15 наказателни и 15 граждански, са 
били проследени по проект „Правосъдие 
близо до хората“ от септември до 
ноември 2010 г. Много добър напредък в 
прилагането на ГПК, НПК, Закона за 
съдебната власт и този за защитата от 
домашно насилие, както и на Указа за 
борба с дребното хулиганство отчитат 
наблюдателите по проекта. Ако 
гражданските дела се гледат 
експедитивно обаче, то наказателните 
често се отлагат заради нередовно 
призоваване на страните, сочи анализът.  

Въвеждането на озвучаване в съдебните зали и LCD-дисплеи с информация за делата в 
кулоарите са сред най-големите плюсове на Окръжен съд-Разград. Подобни модерни 
системи има само в няколко по-големи града на страната, поясни Георги Милков.  

От общо 19 наблюдавани съдилища в България, единствено в РОС делата се 
разпределят на съдиите на случаен принцип от специален софтуер, отбеляза още 
ръководителят на проекта. Принос за положителната оценка на наблюдателите има и 
това, че в Окръжния съд в Разград е обособена стая, в която адвокатите да обличат 
задължителните и за тях вече тоги.  

Една от препоръките в доклада за съда е да бъде подобрен достъпът на хора с 
увреждания до сградата, а магистратите да налагат глоби на неявилите се свидетели, за 
да се ограничи отлагането на делата. Критика има към работата на съдебните 
заседатели. Според гражданските наблюдатели те не участват активно в делата, а 
недостатък е това, че са избрани на партиен принцип и са на възраст от 40 до 60 г.  
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