
Търновският районен съд похвален след проект за гражданско наблюдение 

Ръководителят Георги Милков: „Ще има и други участия, които се финансират от фондация 
„Америка за България” 

РАЙОННИЯТ СЪД ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО Е С МНОГО ДОБРА 
ОЦЕНКА СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ на проект за гражданско 
наблюдение на определен вид дела, който се финансира от 
фондация „Америка за България” и е на стойност 75 000 долара. 
Проектът обхваща 20 съдилища в страната и е с 
продължителност 18 месеца. 
 
Темида в старата столица бе обследвана три месеца, в които 
бяха наблюдавани от двама доброволци от Центъра по медиация 
30 дела - 17 наказателни и 13 граждански. Проектът 
„Правосъдие близо до хората” е фокусиран върху дела по 
законите за защита от домашно насилие и за закрила на детето, 
Семейния кодекс, делата по Указа за борба с дребното 

хулиганство и определен вид наказателни дела от общ и частен характер.  
 
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА Е ГЕОРГИ МИЛКОВ ОТ РАЗГРАД, който от години управлява 
Националната неправителствена мрежа. „Тепърва съдилищата във Велико Търново ще бъдат 
фокусирани и по други проекти на фондацията, но все още не мога да кажа кога ще стане това”, 
посочи вчера за „Борба” Георги Милков, който е носител на куп награди по теми за прозрачността 
на съдебната система. Идеята на реализираните проекти е съдът у нас да бъде показан през 
погледа на гражданите чрез техни представители. 
 
НА КАКВО СЕ ДЪЛЖИ МНОГО ДОБРАТА ОБЩА ОЦЕНКА НА ВТРС? Съдебните дела започват в точното 
време и се водят по установената процедура, се казва с доклада по проекта. Отлаганите дела са 
поради отсъствие на свидетели или нужда от допълнителни доказателства, а понякога обвиняемите 
са неграмотни и не могат дори да разберат за какво са дадени на съд. По време на заседание 
магистратите винаги са облечени в тоги и запознават участниците с правата им, но трябва да 
изискват и адвокатите да влизат в съда с тоги - задължително.  
 
Членовете на съдийската колегия са попълнили имотни декларации, но някои от тях са некоректни 
и в тях не не винаги са посочени размерите на теглените банкови кредити, имена на кредитните 
институции, свързаните с декларатора лица. В някои декларации магистратите са изписали своите 
имена само с инициали, но те са публични личности и е редно да попълват пълните си имена, е 
заключението на комисията по една от точките на проекта. 
 
Електронната страница на Районен съд - Велико Търново, дава пълна информация и е отворена за 
всички интересуващи се от делата граждани. Тя обаче не е достъпна за хора със зрителни 
увреждания или нарушен слух поради липса на специализирана програма от рода на Speech Wap. 
 
Практиката за общо оповестяване на съдебните актове затруднява потребителите на съдебна 
информация, защото конкретни дела не могат да бъдат търсени по ключова дума, се казва обаче в 
препоръките към съда. Липсата на членовете на етичната комисия и нейната дейност в сайта на 
ВТРС е също забележка за промяна. Да има място за изслушване на деца или тъй наречената „синя 
стая”, е също пожелателна констатация за реформа. Децата да не се настаняват приоритетно в 
социални домове, а да се използва възможността за приемната грижа, делата за домашно насилие 
да се гледат бързо, за да няма натиск върху жертвите, полицаите да бъдат обучени за контакти с 
неправителствени организации, за да бъдат адекватни помощници в съдебния процес, са още само 
малка част от препоръките, които се дават, редом с похвалите за работата на търновския съд, но те 
така или иначе не се отнасят само за него, а за системата като цяло. 
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