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СЪКРАЩЕНИЯ
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Министерство на правосъдието
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Висш съдебен съвет
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ОП ДУ

Оперативна програма „Добро управление“

ПРСР

Програма за развитие на селските райони
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Информационни и комуникационни технологии

РС

Районен съд

ОС

Окръжен съд

ВРС

Видински районен съд

ВОС

Видински окръжен съд

АС

Административен съд

АРРБЦ-Видин

Агенция за регионално развитие и Бизнес център – Видин

ИКТ

Информационни и комуникационни технологии

НПО

Неправителствена организация / Неправителствени организации

ОСИР

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
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РАЗДЕЛ І. УВОД
1.1. Цел на анализа
Настоящият анализ е част от дейностите по проект № BG05SFOP001-3.003-0102-C01
„Правосъдие и обществено доверие“, финансиран по Оперативна програма „Добро
управление” 2014-2020, съфинансиран от ЕСФ на ЕС, с бенефициент Сдружение „Агенция за
регионално развитие и Бизнес център – Видин“.
Анализът

цели

обективно

изследване

на

реалното

обществено

участие

в

правораздаването чрез института на съдебните заседатели във Видински съдебен окръг.
Правосъдието стои в основата на държавността според принципите, формирани още от
римското право – Justitia est fundamentum regnorum, като и до днес правосъдието е базисна
ценност за демократичните страни. Налагането на по-висок стандарт за ефективно, качествено
и независимо правосъдие е основна и приоритетна обществена задача за държавите от
Европейския съюз, като в нашата страна този въпрос добива голямо обществено значение в
последните години.
Целите пред съдебната система за реформиране в съответствие със съвременните
завишени критерии за правораздаване и повишаване ефективността от работа на съдилищата
зависи от много фактори, като: законодателни промени; състоянието на политическите и
икономическите отношения в държавата; дейност на Висшия съдебен съвет и не на последно
място - съдействието на гражданското общество.
Дейността, както и реформата на съдебната система подлежи на граждански
мониторинг относно своята ефективност и независимост. Като част от тази функция на
гражданското общество се разработи и настоящият анализ.
Анализът идентифицира предизвикателствата и проблемите, свързани с реалното
обществено участие в правораздаването чрез института на съдебните заседатели, както и
оценката на съдебните заседатели за публичността, прозрачността и безпристрастността на
съдебната система, в контекста на европейските и национални принципи за върховенство на
правото гарантиране правото на достъп до правосъдие на всички граждани.
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Анализът цели да постигне следните резултати:
- Определяне на работещите и неработещи мерки, които съдилищата прилагат в своята работа
за осигуряване на публичност и гарантиране правото на достъп до правосъдие на всички
граждани, предотвратяване конфликта на интереси и тяхното обобщено представяне.
- Открояване на систематичните проблеми пред ефикасността на работата на съдебния орган,
на съществуващите добри практики за публичност, прозрачност и отчетност, реализирани от
съдилищата в област Видин.
- Открояване на възможностите за допълнително повишаване на общественото участие и за
подобряване на ефективността на съдебната система.
- Принос за развитие и подобряване публичността и прозрачността на съдебния процес и
съдебните актове, подобряване на мерките, които се прилагат за равен достъп до правосъдие,
предотвратяване на конфликт на интереси, прозрачност и независимост на съдебната система,
както и за контрол от страна на обществеността върху публичността и прозрачността на самия
съдебен процес и съдебното производство и за върховенството на закона.
Направените обобщения и изводи са формирани въз основа на проучване, проведено
чрез анкетиране и интервю, както и в резултат на проведените в рамките на дейността дебати
за открояване на мерки и препоръки за повишаване на обществено участие в правораздаването
чрез института на съдебните заседатели.

1.2. Обект, предмет и обхват
Съдебният район, в който се проведе изследването съвпада с административнотериториалните граници на област Видин и обхваща 11 общини, разпределени в три съдебни
района, обслужвани от Районен съд гр. Видин, Районен съд гр. Белоградчик и Районен съд гр.
Кула. На територията действат още Окръжен съд – Видин и Административен съд – Видин.
Изследването е в съответствие с общата цел на Актуализираната стратегия за
продължаване на реформата в съдебната система:


Да осигури европейски стандарт на правосъдие на физическите и юридическите лица;
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Да превърне съдебната власт в ефективен гарант за върховенството на закона и
оздравяването на държавното управление и институциите в страната ни.
Предметът на проучването и анализа са съобразени с част от стратегическите цели на

Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, както следва:


Стратегическа цел 1: Гарантиране независимостта на съда и на другите органи на
съдебната власт чрез ефективни мерки срещу корупция, политически и икономически
натиск и други зависимости;



Стратегическа цел 5: Гаранции за върховенството на закона, защитата на правата на
човека, достъпа до правосъдие и хуманността на правосъдието;



Стратегическа цел 6: Повишаване на доверието към съдебната власт чрез обществено
участие и прозрачност.
Предметът на настоящия анализ е насочен към идентифицирането на проблеми,

отправянето на препоръки, включително и пренасяне на добри практики, които да допринесат
на посочените цели на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната
система и съответните към всяка от тях специфични цели.
Изследването се проведе по метода на пряката анкета и стандартизирано интервю,
което предполага бързо събиране на вярна и разнообразна информация.
Обект на изследването са 55 съдебни заседатели от съдилищата във Видински съдебен
район (Окръжен съд - Видин, Районен съд – Видин, Кула и Белоградчик), което е над 80% от
действащите към момента на проучването съдебни заседатели. Лицата са идентифицирани с
помощта на административните ръководители на четирите органа на съдебната власт с обмен
на информация за проекта и изследването, като са включени съдебни заседатели дали изрично
съгласие за участие в проучването.
По този начин чрез определения широк обхват на респондентите се постигна
максимална представителност на изследването.
Извадката за изследването се организира отделно за трите населени места, в които са
налице съдилища от Видински съдебен окръг, а именно: градовете Видин, Кула и Белоградчик.
Броят на анкетираните съдебни заседатели от всеки съд е определен, пропорционално на
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общият брой съдебни заседатели от съответното населено място, с оглед еднаква тежест на
извадката и на резултата.
В съответствие с поставената цел се подготви стандартизирана анкетна карта с 10
въпроса, с посочени минимум 3 възможни отговора и въпросник със 7 отворени въпроса. За
целите на анализа анкетата и интервюто не са анонимни.
На терен от експерти на бенефициента се проведе анкетирането и стандартизирано
интервю по въпросника с идентифицираните 55 лицата.
След проведеното анкетиране и интервю за събиране на данни се проведоха и два
дебата с участието на представители на бенефициента и на съдебните заседатели.
Следващият етап беше обобщаване и обработване на информацията и анализиране на
получените резултати.
Информацията се анализира общо на ниво област и сравнително на ниво районен съд и
окръжен съд, като се прави и сравнителен анализ между различните органи на съдебната власт,
с оглед спецификите им както като йерархично ниво, така и като големина на съда и
натовареност. Резултатите са илюстрирани в сравнителни таблици и графики.
За целите на анализа въпросите в анкетата и интервюто се групират в три типа.
На основата на първата група въпроси се получава картина на работещите и
неработещи мерки, които съдилищата в област Видин прилагат за осигуряване на прозрачност
и публичност в работата си, сътрудничеството с неправителствения сектор като форма за
гражданско участие в правораздаването и контрол от обществото. Тук се търси информация
прилагат ли се и достатъчно популярни ли са информационните и комуникационни
технологии за публичност и прозрачност в работата на съдебната система; удобни за ползване
и популярни ли са публично достъпните модули на интернет страниците на съдилищата;
оценка за сътрудничеството и взаимоотношенията на съдилищата с медиите; мнение за
гражданския контрол и сътрудничество с неправителствения сектор.
Втората група въпроси дават поле да се анализират нагласите и оценката на съдебните
заседатели относно независимостта в работата на магистратите, както и относно превенция и
предотвратяване на конфликт на интереси при магистрати и съдебни заседатели. Търси се
оценката им за работещите механизми и мерки за обективност и независимост в работата на
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магистратите. Изследват се наличието на индикации или опити за влияние и корупция в
системата; работещи ли са механизмите за контрол в съдебната система, в т.ч.; как виждат
респондентите общественото мнение за работата на съдебната система.
Третият тип въпроси, подпомагат анализа на достъпа до правораздаване и
натовареността на органите на съдебната власт във връзка с ефективността на работата на
системата. Изследва се гарантиран ли е достъп до правосъдие за всички граждани, в т.ч и за
хората от маргинализираните групи /с увреждания-зрителни, двигателни, ментални, социалнослаби, неграмотни и др./, оценката за натовареност на съответните съдилища и отражението й
върху качеството и ефективността на работата.
В рамките на интервюто към всяка група въпроси са поставени и отворени въпроси за
оценка на работещите мерки и механизми в сферата, както и възможности за предложения за
подобряването на дейността на съдебната система в конкретната обследвана област.
В цялост въпросите целят открояване на системните проблеми и постигнатите
достижения, с извеждане на добри практики за публичност, прозрачност и отчетност,
реализирани от съдилищата в област Видин. Търсят се препоръки и предложения за по добра
достъпност, публичност и прозрачност на съдебната система и за подобряване ефикасността
на правораздавателния процес.
При оформяне на обобщенията и изводите се взеха предвид и становищата на
участниците в проведените по проекта два дебата: първият на тема "Как оценявате
собственото си участие и какво предлагате за подобряване на съдебния процес", а вторият с
мото "Дебат за публичност и прозрачност на съдебния процес и съдебните актове".
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РАЗДЕЛ ІІ. МЕРКИ И МЕХАНИЗМИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ,
ПУБЛИЧНОСТ И ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ И
КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРАВОРАЗДАВАНЕТО
2.1. Ролята на прозрачността, публичността и гражданското
участие за подобряване работата на съдебната система
Прилагането на мерки за публичност и прозрачност става все по-актуално за
институциите, притежаващи и упражняващи власт или контрол върху гражданите, като една
от формите за повишаване на авторитета им в обществото и за подобряване на работата им.
Прозрачността е форма на контрол на гражданското общество над публичната власт.
Тя е едно от качествата на публичността и заедно с това принцип, който е основен в работата
на различни организации, поради факта, че организациите и обществото получават различни
ползи. Една от най-старите и популярни форми на публичност е медийната публичност, с
което се показва тяхното влияние в обществото. Изследователите на медийната публичност
приемат, че тя е форма на контрол на гражданското общество над публичната власт.
Публичното място са медиите, а публиката - цялото общество. Днес медиите се изменят,
публичното място е интернет, а публиката отново е цялото общество.
Функциите на публичността са представителни и контролни. Чрез тях се измерва
степента на демокрация в обществото. Счита се, че колкото по-развита е публичността,
толкова по-развито е обществото. Публичността е продиктувана от обществения интерес,
който повелява контролните дейности да се извършват за общественото благо - ефективност,
ефикасност. Публичността е резултат от взаимодействието на публичната власт и
гражданското общество.
Прозрачността е едно от качествата на публичността. Тя измерва дълбочината на
процесите, които се представят. Ползите от прозрачността са, че чрез нея се повишава
доверието между страните (институциите и общество), увеличава се комуникацията между
страните; повишава се доброто име на институциите; постига се по-висока обективност;
мотивират се служителите на институцията и обществото.
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Постигането на максимална прозрачност в работата на съдебната система е ключов
фактор, за провеждането на обективна, компетентна и точна информация, в отговор на
завишения обществен интерес към правораздаването и реформата в съдебната система.
Осигуряването на максимална публичност в дейността на съдилищата е средство за постигане
на по-голям авторитет на съдебната система, увеличаване на доверието на обществото към
органите на съдебната власт, както и една от формите за превенция на нежеланото влияние
върху магистратите по икономически или политически причини. В рамките на изследването
се потърси информация за оценката на съдебните заседатели относно ползването на различни
комуникационните канали за връзка с обществеността, като: взаимоотношения с медиите,
ползване на ИКТ в частност Интернет, както и взаимоотношенията с неправителствения
сектор, който е един от проводниците на общественото мнение и гражданския контрол върху
дейността на системата.
За целите на проучването в анкетната карта са конкретизирани термините „публичност
и прозрачност“, с оглед получаване на по-точна информация от респондентите, а именно:
„1. Прозрачност: информация относно политики за осигуряване на публичност и
прозрачност относно работата на съдилищата (публикувани документи, които дефинират
принципите, подходите и действията за осигуряване на публичност и прозрачност). 2.
Публичност: публикувани образци на формуляри, заявления за гражданите и фирмите;
регистри на съдебните актове; график на съдебните заседания; бърз достъп до
информация).“
Налице е право пропорционална зависимост между публичността и прозрачността на
една система и положителния ефект за нейното развитие и усъвършенстване, което се изразява
от една страна в улесняване комуникацията и работата на гражданите със съответната система
и повишаване имиджа на системата пред обществото, а от друга страна - води до осигуряване
на контрол и обратна връзка от обществеността, а от тук и до възможности за своевременни
корективни мерки при констатирани проблеми в работата.
Неправителствените организации са основна част от гражданското общество или т.нар.
трети сектор (след правителството и бизнеса). Ролята на тези организации за общественото
развитие е особено значима и тя се променя заедно с промяната на средата, в която
живеем. Гражданското общество може да бъде особено влиятелно върху решенията на
властимащите, най-вече, когато е добре организирано. Хората, които са в неправителствените
10
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организации, посвещават знанията и уменията си за разрешаването на различни социални
проблеми и това ги прави добре подготвени да водят диалог с властта (когато такъв е
възможен) или да изискват действия, адекватни на нуждите на хората.
Изследването включва една от дейностите на НПО, като следствие от публичността и
отварянето на съдебната система към обществеността, която допринася за постигане на
неговите цели, а именно: упражняването на т.нар. граждански контрол. Той се изразява в
сътрудничеството на съдебната система с НПО, и в упражняването на граждански контрол когато НПО изискват от институциите да са прозрачни, да отчитат дейността си по разбираем
за хората начин, да поемат и изпълняват ангажиментите си в полза на обществото.
Гражданските организации по принцип не са насочени срещу държавата, в частност срещу
съдебната система, а по-скоро я допълват или реализират интереси и цели, които не могат да
бъдат реализирани от нея, поради все по-сложните и бързо развиващи се обществени връзки.
Гражданските организации не само говорят за обществените проблеми, но и работят на
терен за разрешаването им. От една страна, това включва предоставяне на услуги в
образователната (всички форми на неформално образование), здравната (здравни медиатори,
пациентските организации), социалната сфера (като доставчици на съвременни социални
услуги), така че да се посрещат реалните нужди и да се намаляват държавните дефицити в тези
области. От друга страна, натрупаните знания и опит използват в диалога си с институциите
при формирането на политики и закони, като включват в процеса маргинализираните и найуязвими групи, или най-неудобните въпроси, и насърчават повече участие и ангажираност на
хората, които са засегнати от решенията. А в повечето случаи засегнати от политическите и
законодателни решения сме цялото общество. В тази връзка в изследването се търси и
оценката на респондентите – съдебни заседатели за участието на гражданското общество в
реформирането и контрола върху съдебната система.
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2.2. Анализ на оценката на мерките и механизмите за прозрачност
и публичност в работата на съдебната система и на
гражданското участие и контрол върху правораздаването
Изследването сред съдебните заседатели постави четири конкретни въпроса относими
към проявленията на публичност и прозрачност в работата на съдебната система и нейното
взаимодействие с гражданския сектор (НПО).
При провеждането на интервюто се поставиха въпроси, с които се дава възможност за
оценка на работещите и неработещите мерки в тази сфера, които се прилагат в съдебната
система, както и за предложения за подобряването и за прилагането на добри практики.
Въпросите, които поставихме за оценка на прозрачността, публичността и
гражданското участие за подобряване работата на съдебната система са:


Считате ли, че публично достъпните модули на интернет страниците на
съдилищата осигуряват необходимата публичност и прозрачност?



Каква е Вашата оценка за сътрудничеството и взаимоотношенията на
съдилищата с неправителствения сектор по въпроси отнасящи се до
съдебната система?



Каква е Вашата оценка за сътрудничеството и взаимоотношенията на
съдилищата с медиите?



Какви са съществуващите мерки и механизми, които Районните съдилища в
област Видин и Окръжен съд - Видин прилагат в своята работа за осигуряване
на прозрачност и публичност?

Констатира се позитивна оценка за осигуряване на необходимата публичност и
прозрачност чрез Интернет страниците на съдилищата, като 42 лица или 76% от съдебните
заседатели намират, че информацията е лесно достъпна и изчерпателна, следват съдебните
заседатели, които считат информацията за достъпна, но недостатъчно актуална, а най-нисък е
делът на анкетираните, които намират че информацията на сайтовете е трудно достъпна и
частична.
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Данните от анкетата общо и разпределението по видове съдилища се визуализират в
таблиците и графиките по-долу:
Публичност и прозрачност в съдебната система чрез интернет странниците на
съдилищата
Таблица 1
Въпрос 1. Считате ли, че публично достъпните модули на интернет страниците на съдилищата осигуряват необходимата публичност и
прозрачност?
отговор
предоставена е много добра информация на
гражданите и бизнеса по отношение на
публичност и прозрачност, като е лесно
достъпна
информацията е налична, лесно достъпна, но не
се актуализара своевременно, като
предоставените данни и формуляри не са
актуални или са не достатъчно ясни
информацията е частична, трудно достъпна,
публичността и прозрачността са формални
не мога да преценя
общо

оценка

Белоградчик и Кула

ОС ВИДИН

РС ВИДИН

общо

положителен

24

7

11

42

положителен

3

1

2

6

1
0
28

1
1
10

1
3
17

3
4
55

негативен
неутрален

Въпрос 1. Считате ли, че публично достъпните модули на интернет
страниците на съдилищата осигуряват необходимата публичност и прозрачност?
Графика 1

ОБЩО
предоставена е много добра информация на гражданите и бизнеса по отношение на публичност и
прозрачност, като е лесно достъпна
информацията е налична, лесно достъпна, но не се актуализара своевременно, като предоставените данни и
формуляри не са актуални или са не достатъчно ясни
информацията е частична, трудно достъпна, публичността и прозрачността са формални
не мога да преценя

6%7%
11%
76%
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Делът на респондентите, който нямат мнение и тези, които считат, че сайтовете не
осигуряват достатъчно публичност и прозрачност е почти еднакъв (под 10%). По данни на
анкетьорите, това са хора, които не работят достатъчно добре с Интернет и не са запознати с
информацията от сайтовете на съдилищата, която в действителност е подробна и лесно
достъпна. Тази оценка отразява и друг обективно съществуващ за област Видин проблем, а
именно: населението в област Видин е на едно от последните места в страната по умения за
работа с новите ИКТ и по достъп до Интернет. Това се обяснява както с обстоятелството, че
по данни на ЕВРОСТАТ Северозападна България е най-бедния регион в целия Европейски
съюз с най-лоши социално-демографски характеристики.
Разпределението по населени места и типове съдилища (Окръжен съд - Видин, Районен
съд – Видин (среден съд) и малки съдилища – РС в гр. Кула и Белоградчик, може да се
визуализира със следните графики:
Разпределение по типове съдилища и населени места
Въпрос 1. Считате ли, че публично достъпните модули на интернет страниците на
съдилищата осигуряват необходимата публичност и прозрачност?
Графика 2

ОС ВИДИН
предоставена е много добра информация на гражданите и бизнеса по отношение на публичност и
прозрачност, като е лесно достъпна
информацията е налична, лесно достъпна, но не се актуализара своевременно, като предоставените данни и
формуляри не са актуални или са не достатъчно ясни
информацията е частична, трудно достъпна, публичността и прозрачността са формални
не мога да преценя

10%
10%
10%
70%
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Графика 3

РС ВИДИН
предоставена е много добра информация на гражданите и бизнеса по отношение на публичност и
прозрачност, като е лесно достъпна
информацията е налична, лесно достъпна, но не се актуализара своевременно, като предоставените данни и
формуляри не са актуални или са не достатъчно ясни
информацията е частична, трудно достъпна, публичността и прозрачността са формални
не мога да преценя

17%
6%
12%

65%

Графика 4

РС БЕЛОГРАДЧИК И КУЛА
предоставена е много добра информация на гражданите и бизнеса по отношение на публичност и
прозрачност, като е лесно достъпна
информацията е налична, лесно достъпна, но не се актуализара своевременно, като предоставените данни и
формуляри не са актуални или са не достатъчно ясни
информацията е частична, трудно достъпна, публичността и прозрачността са формални
не мога да преценя

0%
11%3%

86%
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Видно от графиките съдебните заседатели в малките населени места дават по-висока
оценка на приноса на Интернет страниците за публичност на съдебната система. Като се вземе
предвид, че страниците на наблюдаваните съдилища носят информация, която е единна и
стандартна за съдебната система в страната, както и фактът, че се актуализират по еднакъв
начин, то тази оценка може да се обясни с обстоятелството, че в малките населени места хората
имат по-голям респект към ИКТ и отдават по-голямо значение на информацията чрез Интернет
от една страна, а от друга – на обстоятелството, че в тези населени места няма местни медии,
които да бъдат източник на информация, в т.ч. и за съдебната система.
Анкетираните лица дават висока оценка на сътрудничеството на съдебната система с
неправителствения сектор (НПО) и с медиите. Почти с една четвърт повече съдебни
заседатели дават по-висока оценка на комуникацията на съдебната система НПО, спрямо
комуникацията с медиите.
От общо анкетираните 55 лица, 42 лица считат, че отношенията на съдебната система
във Видинска област с НПО са „добри, налице е сътрудничество и взаимодействие“, като нито
един не дава отрицателно становище по този въпрос. Общо 6 лица считат, че двете системи
работят сами за себе си, което може да се причисли към неутрално отношение и почти толкова
– 7 лица нямат мнение по въпроса.
Оценка на сътрудничеството с НПО
Таблица 2
Въпрос 5. Каква е Вашата оценка за сътрудничеството и взаимоотношенията на съдилищата с неправителствения сектор по въпроси
отнасящи се до съдебната система:
отговор
добри, налице е сътрудничество и
взаимодействие
неутрални, всеки работи сам за себе си без
сътрудничество и взаимодействие
лоши, съдебната система работи в затворено
пространство и не допуска коректив и
публичност в правораздавателния процес

не мога да преценя
общо

оценка
положителен

Белоградчик и Кула ОС ВИДИН

РС ВИДИН

общо

24

7

11

42

неутрално

2

1

3

6

негативно
неутрално

0
2
28

0
2
10

0
3
17

0
7
55

Резултатът от анализа на анкетите, сочи на извода, че съдебните заседатели в област
Видин познават дейността на неправителствения сектор и приносът му за гражданския
контрол върху дейността на съдебната система и дават висока оценка на сътрудничеството
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между двете страни. Това може да обясни и с фактът, че най-често дейностите на НПО по
отношение на съдебната система са свързани с проекти, финансирани от Европейския съюз
чрез Оперативните програми и други външни източници на финансиране, при които
прилагането на методите за публичност и визуализация води до популяризиране на работата
им и взаимоотношенията с институциите на съдебната власт, а от тук и до нарастване на
общественото доверие и подобряване на имиджа на страните в този процес.
Оценката на анкетираните по този въпрос се визуализира със следните графики:
Взаимодействие с НПО
Въпрос 5. Каква е Вашата оценка за сътрудничеството и взаимоотношенията на
съдилищата с неправителствения сектор по въпроси отнасящи се до съдебната
система:
Графика 5

ОБЩО
добри, налице е сътрудничество и взаимодействие
неутрални, всеки работи сам за себе си без сътрудничество и взаимодействие
лоши, съдебната система работи в затворено пространство и не допуска коректив и публичност в
правораздавателния процес
не мога да преценя

13%
0%
11%
76%

Високата оценка на взаимодействието с НПО (76% от анкетираните) показва, че във
Видинска област сътрудничеството между съдебната система и неправителствения сектор
допринася за гражданския контрол върху дейността и реформата на съдебната система, както
и за подобряване имиджа на двете страни сред обществеността.
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Разпределението по типове съдилища и населени места се илюстрира в графиките подолу.

Въпрос 5. Каква е Вашата оценка за сътрудничеството и взаимоотношенията на
съдилищата с НПО по въпроси отнасящи се до съдебната система:
Графика 6

ОС ВИДИН
да, декларират се от лицето, участник в органа при наличие на конфликт на интереси
да, но след подаден сигнал за неспазване на правилата за наличие конфликт на интереси
не, не се спазват
не мога да преценя

20%
0%
10%
70%

Съдебните заседатели от ВОС дават висока оценка на взаимодействието на съда с НПО
като 70% считат, че взаимоотношенията са добри и ползотворни, следват лицата без мнение
или с неутрална оценка. Прави впечатление, че нито едно лице не е дало лоша оценка. Същото
е съотношението на оценките в районните съдилища от областта.
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Най-висок е делът на анкетираните лица от малките населени места, които оценяват
високо ролята на неправителствения сектор в гражданския контрол върху съдебната система
и считат, че е налице сътрудничество и взаимодействие между двете страни. Това може да се
обясни не само с мерките за публичност при дейността на НПО със съдебната система, а и с
обстоятелството, че авторитетът и на съдебните институции и на неправителствените
организации в Кула и Белоградчик е висок, тъй като жителите на малките населени места
традиционно проявяват по-голямо уважение към институциите и поради наличието на послабо развит обществено политически живот и събития, оценяват по-високо всеки проект или
мероприятие, които се провеждат в тяхното населено място.
Оценката дадена от съдебните заседатели на Районните съдилища във Видински
съдебен окръг се илюстрира с графики 7 и 8.
Графика 7

РС ВИДИН
добри, налице е сътрудничество и взаимодействие

неутрални, всеки работи сам за себе си без сътрудничество и взаимодействие
лоши, съдебната система работи в затворено пространство и не допуска коректив и публичност в
правораздавателния процес
не мога да преценя

18%
0%
17%

65%
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Графика 8

РС БЕЛОГРАДЧИК И КУЛА
добри, налице е сътрудничество и взаимодействие
неутрални, всеки работи сам за себе си без сътрудничество и взаимодействие
лоши, съдебната система работи в затворено пространство и не допуска коректив и публичност в
правораздавателния процес
не мога да преценя

7%
0%
7%

86%

Налага се изводът, че независимо от йерархичното ниво на съответната съдебна
институция и териториалното й позициониране, в цялата област е налице положително
отношение

към

сътрудничеството

и

взаимодействието

между

съдилищата

и

неправителствените организации.
От общо анкетираните 55 лица, 35 лица считат, че отношенията на съдебната система
във Видинска област с медиите са „добри, налице е интерес и активност за информиране на
обществото от двете страни“. Като едностранни, по инициатива само на медиите отношенията
са оценени от 10 лица, 4 лица считат информацията в медиите за съдебната система като
непълна и неясна, а 5 лица не могат да преценят.
Прави впечатление, че са налице представители на съдебната система, които не могат
да преценят как медиите и съдебната система си сътрудничат и как се отразява дейността на
видинските съдилища в медийното пространство. Този показател говори негативно за
интересът на част от съдебните заседатели (въпреки, че делът им от общо анкетираните лица
е малък) към имиджа на съдебната система, част от която са самите те, както и, че не проявяват
характерната напоследък заинтересованост от реформата и дейността на съдебната система от
страна на обществото.
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Взаимодействие с медиите
Таблица 3
Въпрос 6. Каква е Вашата оценка за сътрудничеството и взаимоотношенията на съдилищата с медиите:
отговор
добри, налице е интерес и активност за
информиране на обществото от двете страни
едностранни, инициативата е само от медиите
лоши, информацията за обществеността е
непълна, неясна или недостатъчна
не мога да преценя
общо

оценка

Белоградчик и Кула ОС ВИДИН

РС ВИДИН

общо

положителен
негативен

19
6

6
2

11
2

36
10

негативен
неутрално

2
1
28

1
1
10

1
3
17

4
5
55

Над 80% от съдебните заседатели (общо 46 лица) в област Видин като цяло оценяват,
че е налице медиен интерес към работата на съдебната система, което е принос за обществен
контрол върху дейността на съдилищата. От тях 36 лица или 66% считат отношенията за
двустранни и ползотворни, а 10 лица или 18% от анкетираните считат, че инициативата при
отразяване на дейността на съдилищата е едностранна – само от медиите. Само 7% от общо
анкетираните са на мнение, че информацията в медиите за съдебната система е непълна,
неясна или недостатъчна. Въпреки популярността на медиите делът на лицата без мнение е 9
на сто или 5 души.
Оценката на анкетираните по този въпрос се визуализира със следната графика:
Графика 9

ОБЩО
добри, налице е интерес и активност за информиране на обществото от двете страни
едностранни, инициативата е само от медиите
лоши, информацията за обществеността е непълна, неясна или недостатъчна
не мога да преценя

7%

9%

18%
66%
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Разпределението на оценката на съдебните заседатели на взаимодействието с медиите
по съдебни райони и типове съдилища е показано в графики 10, 11 и 12:
Графика 10

ОС ВИДИН
добри, налице е интерес и активност за информиране на обществото от двете страни
едностранни, инициативата е само от медиите

лоши, информацията за обществеността е непълна, неясна или недостатъчна
не мога да преценя

10%
10%
20%

60%

Графика 11

РС ВИДИН
добри, налице е интерес и активност за информиране на обществото от двете страни
едностранни, инициативата е само от медиите
лоши, информацията за обществеността е непълна, неясна или недостатъчна

не мога да преценя

17%
6%
12%

65%
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Графика 12

РС БЕЛОГРАДЧИК И КУЛА
добри, налице е интерес и активност за информиране на обществото от двете страни
едностранни, инициативата е само от медиите
лоши, информацията за обществеността е непълна, неясна или недостатъчна
не мога да преценя

7%4%
21%
68%

Отново, както и на предходния въпрос, най-висок е делът на анкетираните лица от
малките населени места, които оценяват високо ролята на медиите в гражданския контрол
върху съдебната система и считат, че е налице сътрудничество и взаимодействие между двете
страни. Това се обяснява с фактът, че жителите на малките населени места традиционно
проявяват по-голям интерес към събитията в техните населени места, поради по-слабо развит
обществено-политически живот и традиционно оценяват по-високо ролята на медиите като
източник на информация. В случая това са областни и национални медии, които по традиция
в малките населени места се ползват с по-голям авторитет.
В рамките на интервюто съдебните заседатели бяха помолени да посочат в свободен
текст кои според тях са работещите мерки и механизми за публичност и прозрачност, като
беше зададен следния въпрос:


Какви са съществуващите мерки и механизми, които Районните съдилища в област
Видин и Окръжен съд - Видин прилагат в своята работа за осигуряване на
прозрачност и публичност?
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Получените отговори показват, че почти половината от интервюираните (24 лица), не
могат да преценят или нямат мнение по този актуален проблем.
Анализът на останалите отговори показва, че информацията от сайтовете на
съдилищата се счита за най-популярен източник на информация и е най-разпознаваемото
публично пространство за съдебната система, следва публичния достъп до съдебни заседания;
на следващо място са информацията до медиите и декларирането на имущество и спазване на
етичния кодекс от страна на магистратите.
Отговорите*, дадени по същество на въпроса, могат да бъдат систематизирани по
следния начин:


Осигурена публичност, чрез сайт на РС-Белоградчик, който е добре поддържан
и своевременно актуализиран, осигурен достъп до обществена информация – 2
бр.



Публичен достъп до всички годиш. отчети и доклади на съда.



Информация за дела-справки, графици на заседания – 2 бр.



Осигурена публичност, чрез сайт – 4 бр.



Добра -2 бр.



Информацията се публикува в медиите и телевизия Видин.



Отчетност, деклариране на имущество, наличие на етичен кодекс.



Сигурност, достъпност съобразно законоустановените правила.



Опресняване на предоставената информация пред населението, чрез
ежедневна поддръжка на ел. сайт на Районните съдилища в областта.



Наличие на сайтове към всички съдилища.



Достъп до залата на всеки гражданин.



Присъствието на съдебни заседатели осигуряват тази прозрачност, част от
съдебните процеси могат да бъдат гледани, ако са значими за гражданите - 2
бр.



Информацията е налична и лесно достъпна – 2 бр.
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*Забележка: Отговорите посочени по-горе, както и в целия текст на анализа, на които
не е посочен брой са дадени от едно интервюирано лице.
Според двама от интервюираните са налице проблеми в областта на публичността, като
едно лице счита, че „Липсва прозрачност и публичност в работата на съда в Кула.“, а едно
лице счита, че „Информация за делата не се публикува на публични пространства“. Тези
отговори се обясняват по-скоро с лично отношение, отколкото с обективна оценка, тъй като
всички наблюдавани съдилища публикуват информация на интернет страниците си, която
съдържа: графици на съдебни заседания, съдебни актове, отчети, справки и др.
Едно лице отбелязва, че наличието на публичност при публикуване на съдебните актове
засяга чувствителни лични данни относно здравния статус на страните, а именно: „Съдебните
дела се предоставят за справка на страните по тях или техните пълномощници, публикуват
се без мотиви съдебните актове по дела, които засягат здравния статус на лицето.“
Въпреки, че този проблем е поставен само от един съдебен заседател, той заслужава
внимание, тъй като се отнася до чувствителни лични данни. В контекста на изискванията на
Общия регламент относно защита на данните - Регламент (ЕС) 2016/679, считаме, че той може
да намери своето решение, що се отнася до публикуването на такава информация на сайтовете
на съдилищата, като същата се заличава. Относно достъпът на пълномощниците на страните
до съдебните дела и информацията по тях, то именно защото те са техни пълномощници е
налице законовото основание да разполагат и оперират с лични данни от всякакво естество по
делото.
Част от интервюираните лица, въпреки съдействието на анкетьорите и дадените
пояснения на понятията „публичност и прозрачност“, посочват мерки, които нямат отношение
към тях. Тези отговори няма да анализираме, но за пълнота на информацията ще посочим, а
именно:


Спазване на правилата за противоепидемичните мерки



Случайно разпределение на делата и съдебните заседатели - 2бр.



Организира обучения за съдебни служители.

В обобщение можем да кажем, че оценката на публичността и прозрачността в работата
на съдилищата в област Видин е положителна.
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Анкетираните съдебни заседатели оценяват като най-работещи мерки и механизми за
публичност и прозрачност: Интернет страниците (сайтовете) на съответните органи на
съдебната власт, следва информацията чрез медиите и възможността за публичен достъп до
открити съдебни заседания.

РАЗДЕЛ III. АНАЛИЗ НА НАГЛАСИТЕ И ОЦЕНКАТА НА
СЪДЕБНИТЕ

ЗАСЕДАТЕЛИ

ОТНОСНО

НЕЗАВИСИМОСТТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА
3.1. Прилагането на мерки за превенция и предотвратяване на
конфликт на интереси и на корупционни практики – ключов
фактор за независимостта в работата на магистратите и за
подобряване работата на съдебната система
В проучването се обследва оценката на съдебните заседатели относно мерките и
механизмите за превенция и предотвратяване на конфликт на интереси и на корупционни
практики, които са ключов фактор за независимостта в работата на магистратите и за
подобряване работата на съдебната система.
Независимостта е основна ценност на съдебната власт, предпоставка за върховенството
на закона и гаранция за справедлив процес. Тя позволява на съдиите, да се произнасят
безпристрастно и справедливо, и ги предпазва от пряко влияние на страните по спора и
неправомерна намеса от органи на държавна власт, външни организации и физически лица.
Независимостта съществува в интерес на тези, които търсят или очакват правосъдие, защото
законосъобразното

и

обективно

разглеждане

на

наказателни,

граждански

или

административни дела е от съществено значение за едно мирно, проспериращо и
демократично общество.
Съдебната власт постига легитимност и печели уважението на гражданите с работа,
която води до правилни и обосновани решения, чрез отчетност, прозрачност и публичност,
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като дълг на всеки магистрат и съдебен служител е да избягва конфликт на интереси, опити за
влияние и да отстоява своята независимост и върховенство на правото.
Общото определение за конфликт на интереси, дадено от ОИСР е: „Конфликтът на
интереси се отнася до конфликта между обществените задължения и личните интереси на
държавните служители, където личният интерес на държавния служител може неправомерно
да

повлияе

върху

изпълнението

на

служебните

му

задължения.“

(Виж

http://www.ОИСР.org/dataОИСР/13/22/2957360.pdf). Това определение е напълно приложимо
и се отнася и до магистратите. Българското законодателство урежда въпросите свързани с
конфликта на интереси и корупцията в Закон за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси; Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество и др.
Според професор Мануел Вийория-Мендиета, конфликтът на интереси се отнася не
само до ситуациите, при които има фактически неприемлив конфликт между интересите на
съответния държавен служител като частно лице и професионалните му задължения, но също
и до ситуации на очевиден или потенциален конфликт на интереси. Обяснението на това
понятие се отнася и за всеки магистрат или друго властимащо лице.
Очевидният конфликт на интереси се отнася до ситуации, при които има личен интерес,
с основание считан от останалите, че може да повлияе на задълженията на държавния
служител, дори и ако това в действителност не оказва такова влияние. Вероятността за
възникване на съмнения относно почтеността на държавния служител или на институцията,
която той представлява, налага да се избягват ситуации на създаването на очевиден конфликт
на интереси.
Потенциалният конфликт на интереси може да съществува, когато служителят /
магистратът има лични интереси, които биха могли да предизвикат възникването на конфликт
на интереси в бъдеще.
Трябва да е ясно, че конфликтът на интереси и корупцията са две различни неща. В
някои случи може да съществува конфликт на интереси, без да има корупция, и обратно.
Например: даден държавен служител взема честно и законосъобразно решение по проблем,
имащ отношение към личните му интереси, и в този случай не става въпрос за корупция. В
други случаи държавен служител може да вземе подкуп (корупция) за решение, което той, така
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или иначе, би взел, без да става въпрос за какъвто и да е конфликт на интереси относно
неговите действия. От друга страна, истина е, че в повечето случаи на корупция тя се появата
тогава, когато действията на съответното властимащо лице са били предварително повлияни
от личен интерес. Това е причината превенцията на конфликта на интереси да се счита като
част от по-мащабна политика, свързана с превенцията и борбата с корупцията. В контекста на
казаното политиката относно конфликта на интереси е важен инструмент за изграждане на
почтено поведение в публичния сектор и в съдебната система и за защита и насърчаване на
демокрацията.
Политиките и стратегиите за превенция и борба с корупцията са много важни за
подобряване качеството на демокрацията и дори за защитата й от популизма, апатията и
разочарованието. Във връзка с това политиките относно конфликта на интереси също са важни
за усъвършенстването и утвърждаването на нашите европейски демокрации.
С оглед настоящият анализ да даде принос към демократичната реформа на съдебната
система изследвахме оценката на съдебните заседатели от Видинска област на ниво мерки и
механизми, които се прилагат в органите на съдебната система за превенция и борба с
конфликта на интереси и корупцията.
Считаме, че прилагането на работещи мерки в тази област е фундаментално за
изграждане на независимост, безпристрастност и обективност на магистратите, с оглед
съдебните институции да отговорят на завишения обществен интерес те да са отговорни,
ефективни и независими институции.

3.2. Анализ на нагласите и оценката на съдебните заседатели
относно независимостта в работата на магистратите и
мерките за превенция и предотвратяване на конфликт на
интереси и корупционни практики в съдебната система
Поради обществената значимост на темата за независимост и безпристрастност на
съдебната система, втората група въпроси е с най-голяма тежест в проведеното анкетиране и
интервю. Целта е да се даде максимално широко поле да се анализират нагласите и оценката
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на съдебните заседатели относно независимостта в работата на магистратите, както и относно
превенция и предотвратяване на конфликт на интереси при магистрати и съдебни заседатели.
Въпросите, които поставихме за оценка на прозрачността, публичността и
гражданското участие за подобряване работата на съдебната система са:


Спазват ли се правилата за деклариране и отстраняване конфликт на интереси и
отвод на магистрати, вещи лица и съдебни заседатели?



Налични ли са сигнали за корупция и/или опит за външно влияние върху органите на
съдебната власт и налице ли са от компетентните органи последващи действия с
информация за обществото?



Как оценявате съществуващите механизми за контрол в съдебната система?



Били ли сте свидетел на натиск или евентуално финансово предложение към съдебния
състав от страна на лица пряко или косвено засегнати от изхода на процеса?



Какви са съществуващите мерки и механизми, които Районните съдилища в област
Видин и Окръжен съд - Видин прилагат в своята работа за независимост в работата
на магистратите?



Какви са съществуващите мерки и механизми, които Районните съдилища в област
Видин и Окръжен съд - Видин прилагат в своята работа за предотвратяване на
конфликт на интереси при участниците в правораздавателния процес?

Въпросът с предотвратяване и превенция на конфликта на интереси се изследва с
въпрос относно спазването на правилата и законодателството в тази сфера с 4 възможни
отговора. Обобщено мнението, изразено в анкетата от съдебните заседатели по съдилища и
населени места е показано в Таблица 4 в абсолютен брой и в Графика 13 в относителен дял.
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Превенция на конфликта на интереси
Таблица 4
Въпрос 2. Спазват ли се правилата за деклариране и отстраняване конфликт на интереси и отвод на магистрати, вещи лица и съдебни
заседатели?
отговор
да, декларират се или се отвежда лицето,
участник в органа при наличие на конфликт на
интереси
да, но след подаден сигнал за неспазване на
правилата за наличие конфликт на интереси
не, не се спазват
не мога да преценя
общо

оценка

Белоградчик и Кула ОС ВИДИН

РС ВИДИН

общо

положителен

21

7

11

39

негативен
неутрален
неутрален

1
0
6
28

1
0
2
10

1
0
5
17

3
0
13
55

Графика 13

ОБЩО
да, декларират се от лицето, участник в органа при наличие на конфликт на интереси
да, но след подаден сигнал за неспазване на правилата за наличие конфликт на интереси
не, не се спазват

не мога да преценя

24%

0%
5%
71%

Според мнението на 71% (39 лица) от анкетираните лица магистратите, вещите лица и
съдебните заседатели спазват правилата за превенция и недопускане на конфликт на интереси,
като си дават отвод и го декларират (когато е приложимо), следват анкетираните, които не
могат да преценят – 13 лица или 24% и 3 лица или 5% са на мнение, че тези правила се спазват
само след подаден сигнал. Положителната оценка в тази област се подкрепя и от
обстоятелството, че нито едно лице не счита, че правилата не се спазват.
Разпределението по съдилища е показано в Графики 14, 15 и 16.
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Въпрос 2. Спазват ли се правилата за деклариране и отстраняване конфликт на
интереси и отвод на магистрати, вещи лица и съдебни заседатели?
Графика 14

ОС ВИДИН
да, декларират се от лицето, участник в органа при наличие на конфликт на интереси
да, но след подаден сигнал за неспазване на правилата за наличие конфликт на интереси

не, не се спазват
не мога да преценя

20%
0%
10%
70%

Графика 15

РС ВИДИН
да, декларират се от лицето, участник в органа при наличие на конфликт на интереси
да, но след подаден сигнал за неспазване на правилата за наличие конфликт на интереси
не, не се спазват

не мога да преценя

29%
0%
6%

65%
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Графика 16

РС БЕЛОГРАДЧИК И КУЛА
да, декларират се от лицето, участник в органа при наличие на конфликт на интереси
да, но след подаден сигнал за неспазване на правилата за наличие конфликт на интереси
не, не се спазват
не мога да преценя

21%
0%
4%
75%

Видно от резултатите, съдебните заседатели във съдилищата от област Видин не
идентифицират проблеми свързани с наличието на конфликт на интереси в институциите от
съдебната власт в региона.
Като работеща мярка в тази сфера съдебните заседатели открояват по време на
интервюто:


Възможността за отвеждане (отвод) на магистрати и съдебни заседатели от
разглеждане на конкретно дело при хипотези, които предполагат предубеденост по
случая.



Своевременните отводи на съдии, съдебни заседатели, съдебен състав или вещи лица,
в случаите на възможен конфликт на интереси или възможност за възникване на
съмнение за нарушаване на принципите на безпристрастност.



Спазване на правилата за превенция, деклариране и отстраняване на конфликт на
интереси.
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С три въпроса се изследва наличието на корупционни практики и опити за влияние
върху независимостта на съдебната система, както и оценката на системите за вътрешен
контрол и контрол от обществеността.
Най-голям е броят на анкетираните, които считат че не са налични сигнали за опити за
влияние и корупция в съдилищата от област Видин, а именно 40 лица или 73% от общия брой
анкетирани, следват тези, на които е известно, че има такива сигнали, но са предприети
необходимите мерки и последващи действия в резултат на сигнала – 6 лица или 11% от
анкетираните, 4 лица (7%) считат, че сигналите са оставени без реакция от компетентните
органи, а 5 лица 9% нямат мнение.
Високият процент на лицата, които дават информация, че не са налични сигнали за
корупция и опити за влияние може да се отдаде сищо и на следните фактори: от една страна
на липсата на информация и прозрачност по този въпрос, а от друга на желанието на съдебните
заседатели, като представители на съдебната система да не оставят сянка за корупция и
зависимост върху институциите, част от които са самите те.
Данните по този въпрос са илюстрирани с Таблица 5 и Графики 17, 18, 19 и 20.
Опити за влияние, корупция и система за контрол
Таблица 5
Въпрос 4. Налични ли са сигнали за корупция и/или опит за външно влияние върху органите на съдебната власт и налице ли са от
компетентните органи последващи действия с информация за обществото?
отговор
налице са сигнали за корупция и/или опит за
външно влияние върху органите на съдебната
власт с последващи действия и обратна
информация за обществото при сигнал
налице са сигнали за корупция и/или опит за
външно влияние върху органите на съдебната
власт, но без последващи действия и обратна
информация за обществото
не са налични сигнали за корупция и/или опит
за външно влияние върху органите на
съдебната власт

не мога да преценя
общо

оценка

Белоградчик и Кула ОС ВИДИН

РС ВИДИН

общо

положително

5

0

1

6

негативно

1

2

1

4

21
1
28

8
0
10

11
4
17

40
5
55

положително
неутрално
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Графика 17

ОБЩО
налице са сигнали за корупция и/или опит за външно влияние върху органите на съдебната власт с
последващи действия и обратна информация за обществото при сигнал
налице са сигнали за корупция и/или опит за външно влияние върху органите на съдебната власт, но без
последващи действия и обратна информация за обществото
не са налични сигнали за корупция и/или опит за външно влияние върху органите на съдебната власт
не мога да преценя

9% 11%
7%

73%

Относителният дял на мненията и оценките по въпроса за опити за влияние върху
представителите на съдебната власт се запазва по видове съдилища от областта, което е видно
от графиките:
Графика 18

ОС ВИДИН
налице са сигнали за корупция и/или опит за външно влияние върху органите на съдебната власт с
последващи действия и обратна информация за обществото при сигнал
налице са сигнали за корупция и/или опит за външно влияние върху органите на съдебната власт, но без
последващи действия и обратна информация за обществото
не са налични сигнали за корупция и/или опит за външно влияние върху органите на съдебната власт
не мога да преценя

0% 20%

80%
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Графика 19

РС ВИДИН
налице са сигнали за корупция и/или опит за външно влияние върху органите на съдебната власт с
последващи действия и обратна информация за обществото при сигнал
налице са сигнали за корупция и/или опит за външно влияние върху органите на съдебната власт, но без
последващи действия и обратна информация за обществото
не са налични сигнали за корупция и/или опит за външно влияние върху органите на съдебната власт
не мога да преценя

23%

6%6%

65%

Графика 20

РС БЕЛОГРАДЧИК И КУЛА
налице са сигнали за корупция и/или опит за външно влияние върху органите на съдебната власт с
последващи действия и обратна информация за обществото при сигнал
налице са сигнали за корупция и/или опит за външно влияние върху органите на съдебната власт, но без
последващи действия и обратна информация за обществото
не са налични сигнали за корупция и/или опит за външно влияние върху органите на съдебната власт
не мога да преценя

4% 18%

3%
75%
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В обобщение можем да кажем, че данните от изследването сочат на положителни
изводи относно опитите за всияние върху магистратите и другите представители на съдебната
система в съдилищата от област Видин. Над 70% от анкетираните отричат наличието на
сигнали за корупция и опити за влияние в съдилищата от област Видин, следват анкетираните,
които утвърждават, че при наличие такива сигнали се реагира своевременно от компетентните
органи. Големият процент положителни оценки в тази сфера, показва и желанието на
съдебните заседатели да отстояват авторитет на системата, от която са част, като независима
и безпристрастна.
За детайлизиране на информацията по темата корупция и опит за влияние беше зададен
и контролен въпрос, а именно: „Били ли сте свидетел на натиск или евентуално финансово
предложение към съдебния състав от страна на лица пряко или косвено засегнати от изхода
на процеса?“. Получените отговори напълно подкрепят изводите от предходния въпрос, като
96% от анкетираните отричат да са били свидетели на опити за влияние или върху тях да е
оказвано влияние при изпълнение на задълженията им, а останалите 4% не могат да преценят.
Резултатите са визуализирани в Таблица 5 и Графика 21.
Таблица 5
Въпрос 8. Били ли сте свидетел на натиск или евентуално финансово предложение към съдебния състав от страна на
лица пряко или косвено засегнати от изхода на процеса?

отговор
да, бил съм пряк свидетел на опит за влияние
върху лица от съдебната система
да, конкретно върху мен е оказван подобен
натиск
не, не ми е оказван опит за влияние и не съм
бил свидетел на опит за влияние върху други
лица
не мога да преценя

общо

РС
Белоградчик
и Кула
ОС ВИДИН

РС ВИДИН

общо

0

0

0

0

0

0

0

0

27
1
28

10
0
10

16
1
17

53
2
55
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Графика 21

ОБЩО
да, бил съм пряк свидетел на опит за влияние върху лица от съдебната система
да, конкретно върху мен е оказван подобен натиск
не, не ми е оказван опит за влияние и не съм бил свидетел на опит за влияние върху други лица
не мога да преценя

0%
4%

96%

Потърсихме оценката на респондентите относно обществените нагласи за съдебната
система, в контекста на нейната независимост, като основната част от възможните отговори
отново се отнасяха до безпристрастността и професионализма на представителите й.
Зададеният въпрос даваше възможност за повече от един отговор, поради това сумата от
процентите е по-голяма от 100% и броят на отговорите надвишава 55.
Най-голямо доверие анкетираните дават на твърдението, че работещите в съдебната
система са професионалисти – 47% от отговорите, следва мнението, че съдебната система е
независима и не се влияе от политически натиск – 40%, както и независимост от корупционни
схеми – 24%.
Тази група отговори е в подкрепа на направените по-горе изводи, че оценката на
представителите на съдебните заседатели, е че като цяло съдилищата във Видински съдебен
район са независими и безпристрастни и не се поддават на политически или финансов натиск
и влияние, което е гаранция за върховенство на правото.
Макар и по-малък дял са отговорите, които показват и негативните обществени оценки
за съдебната система в района, а именно: 16% считат, че съдебната система е формално
независима, като често решенията са повлияни политически; следват мненията, че съдебната
система или някои нейни органи са лесно податливи на икономически натиск и корупция –
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13% и тези, че съдебната система не е достатъчно достъпна и прозрачна в работата си – 11%
от анкетираните. Най-нисък е делът на лицата, според които голяма част служителите в
системата не са достатъчно добре подготвени – 7% и само един анкетиран няма мнение.
Разпределението на оценката по съдилища е показано в Таблица 6.
Таблица 6
Въпрос 9. Кое от посочените по-долу твърдения, формиращи нагласата на общественото мнение за съдебната система смятате за вярно /възможен е повече от
един отговор/:
РС
Белоградчик и
Кула
ОС ВИДИН

отговор
съдебната система е формално независима, като често решения и действия са
повлияни политически
4
съдебната система или някои нейни органи са лесно податливи на икономически натиск и корупция
3
съдебната система не е достатъчно достъпна и прозрачна в работата си
2
голяма част служителите в системата не са достатъчно добре подготвени
2
по-голямата част служителите в системата са достатъчно добре подготвени
16
корупцията е системно изградена и поддържана в съдебната система или в
някои нейни органи
0
съдебната система е независима и не се влияе от политически натиск
13
съдебната система не се поддава на корупционни практики от финансово или
материално естество
9
нямам мнение
0

РС ВИДИН

общо

общо / 55

1
1
3
1
4

4
3
1
1
6

9
7
6
4
26

16%
13%
11%
7%
47%

0
4

0
5

0
22

0%
40%

2
0

2
1

13
1

24%
2%

В обобщение се налага изводът, че обществените нагласи във видинска област са
положителни по отношение независимостта и безпристрастността на съдебната система, като
доминира оценката на съдебните заседатели, които считат, че магистратите във Видински
съдебен район не се поддават на политическо и финансово влияние и притежават
необходимите професионални качества, което е гаранция за върховенство на правото.
Идентифицираните проблеми според анкетираните са:


съдебната система или някои нейни органи са лесно податливи на икономически натиск
и корупция;



съдебната система не е достатъчно достъпна и прозрачна в работата си;



голяма част служителите в системата не са достатъчно добре подготвени.
Разбира се, проблемът с опитите за влияние и корупция при длъжностни лица е

изключително сериозен, като същевременно е налице обществена нетърпимост към това
явление. По тази причина големият процент лица, които отричат да са били свидетели или
участници в подобно явление, може да се отдаде на нежеланието на анкетираните да бъдат
замесени в проблеми, макар да бяха наясно, че данните от анкетата ще послужат единствено
за целите на анализа.
38

ПРОЕКТ BG05SFOP001-3.003-0102-C01
„Правосъдие и обществено доверие“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Добро управление“
съфинансирана от ЕСФ на ЕС
www.eufunds.bg

В рамките на интервюто потърсихме кои са работещите мерки и механизми за
подобряване на ефективността и ефикасността на съдебната система, в контекста на
независимост и безпристрастност на магистратите с два отворени въпроса: „Какви са
съществуващите мерки и механизми, които Районните съдилища в област Видин и Окръжен
съд - Видин прилагат в своята работа за независимост в работата на магистратите?“ и
„Какви са съществуващите мерки и механизми, които Районните съдилища в област Видин
и Окръжен съд - Видин прилагат в своята работа за предотвратяване на конфликт на
интереси при участниците в правораздавателния процес?“.
Прави впечатление, че и по двата въпроса най-голям е делът на лицата (45% от
анкетираните), които не могат да преценят и не посочват нито една мярка/механизъм.
Като работещи мерки за независимост и предотвратяване на конфликт на интереси
останалите анкетирани лица са отделили следните мерки:


Високи заплати.



Случайно разпределение на делата и съдебните заседатели.



Своевременен отвод на съдии, съдебни заседатели, съдебен състав и вещи лица.



Откроява се и следното мнение: „Независимостта е основна ценност на съдебната
власт, предпоставка за върховенство на закона и гаранция за справедлив процес,
магистратите се ръководят от своята компетентност и вътрешно убеждение,
спазват етичния кодекс на българските магистрати и морално етичните норми на
поведение.“
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Обобщаването на получените отговори от респондентите е показано в Таблици 7 и 8.
Таблица 7
Въпрос 2. Какви са съществуващите мерки и механизми, които Районните съдилища в област Видин и Окръжен съд - Видин прилагат в своята работа за
независимост в работата на магистратите?
отговор

Не мога да преценя.
Дългогодишни установени практики на финансова/ бюджетна
самостоятелност на институцията, недопускане на външно влияние-полит.
натиск и корупционни намерения, спазване на правилата за конфликт на
интереси – деклариране и отстраняване, отвод на съдии, вещи лица и съд.
зас.
Случайно разпределение на делата и съдебните заседатели
Спазване на правилата за конфликт на интереси.
Стриктно придържане към правилата за работа и законите.
Високи заплати.
Не ограничено работно време
Не съм свидетел
Независимостта е основна ценност на съдебната власт, предпоставка за
върховенство на закона и гаранция за справедлив процес, магистратите се
ръководят от своята компетентност и вътрешно убеждение, спазват
етичния кодекс на българските магистрати и морално етичните норми на
Добра.
Всеки магистрат е независим в своята работа.
Дори и да има те са непопулярни в обществото.
Прозрачност и информативност.
Неприкосвеността на съдилищата.
Избор на магистрати на случаен принцип.
Съдебната система е назависима и служителите са добре подготвени.
Трябва да се прилага допълнителен контрол.

Белоградчик и
Кула
ОС ВИДИН
14

РС ВИДИН

общо

общо / 55

3

8

25

45%

1
2
2
1
5
2
0

0
0
0
0
2
0
1

0
2
0
0
0
0
0

1
4
2
1
7
2
1

2%
7%
4%
2%
13%
4%
2%

0
0
1
0
1
1
0
0
1

1
1
0
1
0
0
0
0
0

3

4
1
3
1
1
1
1
1
1

7%
2%
5%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

2
0
0
0
1
1
0

Таблица 8
Въпрос 4. Какви са съществуващите мерки и механизми, които Районните съдилища в област Видин и Окръжен съд - Видин прилагат в своята работа за
предотвратяване на конфликт на интереси при участниците в правораздавателния процес?
отговор

Белоградчик и Кула
ОС ВИДИН
13
1
2

Не мога да преценя.
Публикувани са необходимите образци и формуляри за граждани и фирми.
Спазване на правилата за деклариране и отстраняване на конфликт на интереси.
Своевременен отвод на съдии, съдебни заседатели, съдебен състав и вещи
лица.
Спазване на разпоредбите на закона.
Информацията е достъпна, но не се актуализира своевременно.
Запозната съм с правилата за конфликт на интереси и ги спазвам.
Била съм свидетел на отвод на магистрат поради конфликт на интереси.
Добра.
Съществуват само в нормативната база касаеща конфликт на интереси, но
на практика не се осъществяват и не работят ефективно.
Няма право да води дело срещу свои роднини отвод.
Всеки участник има право на отвод.
Навременни.
Не може да има конфликт на интереси.
Съдебната система е независима.
Напълно достатъчни и коректни.

РС ВИДИН

общо

общо / 55

3
1
0

9
0
0

25
2
2

45%
4%
4%

6
1
1
0
0
1

3
0
0
1
1
1

3
0
0
0
0
0

12
1
1
1
1
2

22%
2%
2%
2%
2%
4%

0
1
1
0
0
0
1

1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1

2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

Налага се изводът, че съдебните заседатели във Видински съдебен район нямат
достатъчно информация относно мерките и механизмите, които се прилагат в съдебната
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система, част от която са и самите те, по изключително важния въпрос за независимостта на
съдебната система. Като се вземе предвид, че независимостта, а от тук и ефективността на
съдебната система са едни от най-сериозните проблеми, идентифицирани от обществото,
които пряко се отразяват върху правото на достъп до правосъдие, липсата на отношение по
тази тема в съдебните заседатели, показва недостиг на ключови компетентности за
упражняване на дейността, за която са наети. Решение на този проблем може да се намери чрез
по-добър механизъм за подбор на съдебните заседатели, както и чрез провеждане на обучения.

РАЗДЕЛ

IV.

ДОСТЪП

ДО

ПРАВОСЪДИЕ

ВЪВ

ВИДИНСКА ОБЛАСТ
4.1. Достъпът до правосъдие – право на всеки гражданин
Правото на достъп до правосъдие е сред основните права на европейските граждани.
Член 47 от глава „Правосъдие“ от Хартата на основните права на Европейския съюз гарантира
правото на ефективен достъп до правосъдие.
Съгласно международното и европейското право в областта на правата на човека
държавите-членки на Европейския Съюз (ЕС) са задължени да гарантират на всеки, чиито
права са нарушени, правото да се обърне към съд или към орган за извънсъдебно разрешаване
на спорове, за да получи правна защита. Това е правото на достъп до правосъдие. Освен това
съгласно правото на ЕС всеки има право на ефективни правни средства за защита пред съд,
чрез които да се обезпечи упражняването на неговите права, гарантирани от правото на ЕС.
Важно е значението на антидискриминационното законодателство: законодателството на ЕС
забранява дискриминацията, основана на пол, раса или етнически произход, сексуална
ориентация, възраст, увреждане и религия или убеждения.
Без право на достъп до правосъдие лицето, чиито права са нарушени, не би могло да
получи защита на своите права или обезщетение за понесените вреди. Правото на достъп до
правосъдие може да се опише като състоящо се от няколко съставни елементи.
Всеки гражданин има право:
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на справедливо разглеждане на делото от независим и безпристрастен съд;



да получи правен съвет, да бъде защитаван и представляван по време на делото;



на правна помощ, когато не е в състояние да представлява себе си пред съда и не може
да заплати на адвокат;



неговото дело да бъде решено в разумен срок и да получи подходяща защита на правата
си.
Независимостта, ефективността и прозрачността на съдебната система са едни от най-

сериозните проблеми, идентифицирани от обществото, които пряко се отразяват върху
правото на достъп до правосъдие. В тази насока са и препоръките на Европейската комисия, в
чиито изследвания по показател „ефективност на съдебната система“ България традиционно е
на едно от последните места сред държавите членки. Ефективността е част от оценката за
качество на една система, като гражданите са особено чувствителни по отношение на достъпа
до правосъдие, който може да бъде измерен по различни показатели.
Предмет на настоящият анализ е достъпът до правосъдие в контекста на общественото
разбиране на това понятие, което се разглежда по критерии за физически достъп до органите
на съдебната власт; възможност всеки гражданин да познава правата си; наличието на бърз и
удобен начин за намиране на пътя, по които да потърси и получи информация от съдебната
система; възприятието и оценката за ефективността на системата и върховенство на правото в
случай на взаимоотношения със съдебната система. В контекста на това е и изследването за
оценката на анкетираните за натовареността на съдилищата в съдебния район, което има пряко
отражение върху ефективността, сроковете и качеството на правораздаването, а от тук и върху
достъпа до правосъдие и удовлетвореността на гражданите от съдебната система.

4.2. Достъпът до правосъдие във Видински съдебен район
Третата група въпроси в рамките на проучването се адресира именно към това основно
право на гражданите - достъпа до правораздаване, във връзка с натовареността на органите на
съдебната власт и ефективността на работата на системата. Изследва се гарантиран ли е достъп
до правосъдие за всички граждани, в т.ч. и за хората от маргинализираните групи /с
увреждания: зрителни, двигателни, ментални, социално-слаби, неграмотни лица и др./,
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оценката за натовареност на съответните съдилища и отражението й върху качеството и
ефективността на работата.
Тези въпроси бяха обвързани, поради обстоятелството, че в последно време найобсъжданите предложения на Висшия съдебен съвет за реформа на съдебната система се
отнасят до закриване или трансформиране на съдилищата в малките населени места, поради
слаба натовареност. Това от своя страна води до редица негативни обществени реакции,
продиктувани от страховете на населението в тези съдебни райони, че ще бъде с ограничен
достъп до правосъдие.
Регулирането на натовареността на магистратите е съществен проблем на съдебната
система. В продължение на десетилетия административното и териториално разпределение на
органите на съдебната власт не съответства на социално-икономическото развитие и нуждата
от уреждане на обществените отношения чрез правораздаване. Към момента се налице
положителни въведения в тази сфера, а именно: Правила за измерване на натовареността на
прокуратурите и на индивидуалната натовареност на всеки прокурор и следовател с
утвърждаването на съответна норма на натовареност, както и постоянна комисия към ВСС –
Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“. Факт е, че все още е налице
неефективно регулиране на натовареността на магистратите.
Натовареността на органите на съдебната власт в района е определена на първо
място като голяма и с достатъчен ресурс – 36% от общия брой, следва неутралната оценка за
степен на натовареност, но със съответстващ на това ресурс – 29% и на трето място е мнението,
че натовареността на съдебната система в региона е голяма, а ресурсите не са достатъчни –
21% от анкетираните. От общия брой анкетирани 11% не могат да преценят, а само 3% считат,
че натовареността на правораздавателните органи е слаба (под средната за страната).
Тази оценка се визуализира с Таблица 9 и Графики 22, 23, 24 и 25.
Таблица 9
Въпрос 3. Как оценяване степента на натовареност на правораздавателните органи в област Видин?
Белоградчик и
отговор
Кула
ОС ВИДИН
РС ВИДИН
голяма натовареност с достатъчен ресурс
10
1
голяма натовареност с недостатъчен ресурс
6
4
слаба натовареност (под средната за страната) с неизползван ресурс
1
0
натовареността съответства на наличния ресурс
8
3
не мога да преценя
3
2
общо
28
10

общо
3
3
0
7
4
17

14
13
1
18
9
55
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Натовареност на съдебната система във Видински съдебен район
Графика 22

ОБЩО
голяма натовареност с достатъчен ресурс

голяма натовареност с недостатъчен ресурс
слаба натовареност (под средната за страната) с неизползван ресурс
натовареността съответства на наличния ресурс

не мога да преценя

16%

25%

33%
2%

24%

В обобщение натовареността на органите на съдебната власт във видински съдебен
район е определена от повече от половината анкетирани като голяма, независимо дали считат,
че е обезпечена с достатъчен ресурс (36% от общия брой) или ресурсите са недостатъчни (21%
от анкетираните). Това мнение на съдебните заседатели в района не съответства на критериите
за оценка на натовареност в съдебната система на ВСС, според които нивото на натовареност
на съдилищата във видински съдебен район е под средното за страната.
Официалната информация в тази сфера е по данни от комисия към ВСС - „Съдебна
карта, натовареност и съдебна статистика“ и анализът от 2021 г., изготвен чрез количествено
изследване на информацията за постъпили, разгледани и свършени дела по вид и структура и
брой съдии, разгледали и приключили делата. Изчислената средна стойност на всяко ниво съд,
въз основа на която е определена степента на натовареност на съдилищата показва
натовареност на съдилищата във област Видин под средното ниво за страната.
Налага се изводът, че субективното възприятие на натовареността на съдебната система
у съдебните заседатели не съответства на критериите за оценка наложени в самата система.
Това от една страна се обяснява с факта, че съдебните заседатели не работят със методите на
ВСС при оценяването на натовареността, а от друга – с обстоятелството, че наблюдават от
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близо дейността на съдилищата и формират мнението си на база собствените усилия и
усилията на магистратите в работните процеси и процедури и състоянието на организацията
на трудовата дейност в съответния съд.
Причината за различието в оценката на натовареността на съдебвната система, дадена
от съдебните заседатели и тази от компетентния орган – ВСС може да се намери и в
обстоятелството, че методиката за определяне на натовареността на съдиите се базира само на
количествени показатели. Налага се изводът, че при сравнението на натовареността на съдиите
в различните нива следва да се отчита разликата във вида, спецификата и сложността на делата
в отделните видове и инстанционни съдилища, като се заложат като измерител в работата на
съдилищата и магистратите качествени критерии.
Този извод се подкрепя и от разпределението на оценката по типове съдилища от
региона, от която се вижда, че съдебните заседатели оценяват по различен начин
обезпечеността с ресурси в районен и окръжен съд от една страна, като за ниво Окръжен съд
– Видин 40% от анкетираните считат, че системата е с високо ниво на натовареност и не
притежава достатъчно ресурсна обезпеченост.
Графика 23

ОС ВИДИН
голяма натовареност с достатъчен ресурс
голяма натовареност с недостатъчен ресурс
слаба натовареност (под средната за страната) с неизползван ресурс
натовареността съответства на наличния ресурс
не мога да преценя

20% 10%
40%

30%
0%
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Графика 24

РС ВИДИН
голяма натовареност с достатъчен ресурс
голяма натовареност с недостатъчен ресурс
слаба натовареност (под средната за страната) с неизползван ресурс
натовареността съответства на наличния ресурс
не мога да преценя

23%

18%
18%

41%

0%

Графика 25

БЕЛОГРАДЧИК И КУЛА
голяма натовареност с достатъчен ресурс

голяма натовареност с недостатъчен ресурс
слаба натовареност (под средната за страната) с неизползван ресурс
натовареността съответства на наличния ресурс
не мога да преценя

11%
36%
29%
3% 21%
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Противоречието на оценките на натовареност от настоящето изследване, с тези на
самата съдебна система, данните от анализите на редица неправителствени организации в тази
сфера, както и обстоятелството, че нито един от предложените модели за реформа от страна
на ВСС не се прие положително както от магистратите, така и от обществеността показват, че
е налице необходимост от реформирането на критериите за оценка по този показател и на
сегашния модел на натовареност на съдилищата и действащата система за отчетност. Липсата
на такива съществени реформи би задълбочила проблемът с демотивацията вътре в съдебната
система и общественото доверие в съдебната система.
Този извод се потвърждава и от мнението на анкетираните лица относно достъпа до
правораздаване, който разглеждаме по-долу.
С поставения в тази сфера въпрос се търсят както факторите влияещи върху достъпа до
правораздаване, които зависят от съдебната система (в настоящият анализ ще ги наречем
вътрешни), така и външните фактори, които не зависят от съдебната система.
По отношение на вътрешните пречки пред свободния достъп до правораздаване найголям е делът на анкетираните (24% от общия брой), които считат, че основно ограничение за
достъпът до правораздаване е „местонахождението на органите на съдебната власт и липса на
достатъчно обществен транспорт до тях“. Високият дял на оценката по този показател се
дължи именно на представителите от малките населени места - гр. Белоградчик и гр. Кула.
Дори при сегашното териториално разпределение на съдебните органи и наличието на
районни съдилища в тези населени места е налице оценка, че достъпът до правораздаване е
ограничен на териториален принцип. Същевременно те могат да попаднат под ударите на
предстоящата реформа, тъй като според действащите критерии за оценка са „малки и не
натоварени съдилища“. Това още веднъж поставя остро въпроса за актуализиране на
критериите за оценка на натовареност и методите за реформиране на съдебната система по
този показател.
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Данните се визуализират със следващата таблица 10:
Таблица 10
Въпрос 10. Коя според вас е причината за ограничаване достъпа до правораздаване на отделни хора или групи от населението /възможен е повече от един
отговор/:
РС Кула и
отговор
Белоградчик ОС ВИДИН
РС ВИДИН
общо
общо / 55
липса на образование или елементарни познания за съдебната система
13
4
8
25
45%
тромава бюрократична процедура в съдебната система
5
3
1
9
16%
липса на координация между отделните органи, като полиция, прокуратура, съд
4
3
2
9
16%
недоверие в работата на съдебната система и личен отказ от правораздаване
2
3
4
9
16%
недостъпна среда за хора с увреждания
5
2
2
9
16%
местонахождението на органите на съдебната власт и липса на достатъчно
обществен транспорт до тях
10
2
1
13
24%
не мога да преценя
1
0
2
3
5%
еднакъв достъп за всички
1
0
0
1
2%

Пречките пред достъпа до правораздаване от вътрешен характер, поставени на второ
място отразяват важни проблеми, чието решаване зависи от съдебната система. По 16% от
общо анкетираните считат, че ограниченият достъп до правораздаване се дължи на:


тромава бюрократична процедура в съдебната система;



липса на координация между отделните органи, като полиция, прокуратура, съд;



недостъпна среда за хора с увреждания.
Следва да се отбележи, че в общият дял на идентифицираните пречки най-голяма

тежест анкетираните съдебни заседатели придават на външен фактор за съдебната система, а
именно: 45% считат, че „липса на образование или елементарни познания за съдебната
система са основна причина за ограничаване достъпа до правораздаване“, следва „недоверие
в работата на съдебната система и личен отказ от правораздаване“.
Причините за това се дължат от една страна на социално-демографските
характеристики на региона, който е с най-голям процент застаряващо население и хора с ниска
степен на образование и социален статус от една страна, а от друга на все по-негативните
обществени нагласи към съдебната система, които достигат до хората чрез медиите. Макар, че
видимо тези фактори са външни за съдебната система, тяхното преодоляване отново зависи от
нея.
Налага се изводът, че е необходимо реформата на съдебната система да се насочи към
максимална публичност, прозрачност и ефективност в работата, като и към разширяване на
комуникацията с обществеността и популяризиране на правото на достъп до правораздаване,
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с оглед повишаване авторитета на съдебната система и улесняване достъпа на гражданите до
нея. В противен случай хората в неравностойно положение ще продължават да изпитват
ограничения в достъпа до правораздаване и съмнения в справедливостта и стабилността на
съдебната система.
С открит въпрос относно мерките и механизмите прилагани за гарантиране достъпа до
правораздаване, потърсихме мнението на съдебните заседатели за работещите и неработещи
мерки в тази сфера.
Значението на работещите мерки за гарантиране на достъп до правосъдие на всички
граждани във видински съдебен регион е изведено по значимост, както следва:


Осигуряване на служебна защита, адвокат, асистенти – 14% от анкетираните;

и с равна тежест - по 2% за следните мерки:


Съдът има добра политика за достъпност, която не допуска дискриминиране на
гражданите.



За достъп до съда на хора с увреждания има изграден асансьор (Този отговор е
посочен от представител на ОС – Видин и не е посочен от РС – Видин, въпреки че се
намират в една сграда. Очевидно се взема предвид наличния в сградата асансьор,
който се ползва в случай на необходимост.).



Търпение, човечност.



Съгласно вътрешния ред.



Оказва се помощ.



Налице е интерес и активност за информиране на обществото.
Проблеми пред равния достъп до правосъдие се намират в следното:



Достъп за хора с увреждания е ограничен.



Дори и да има мерки за гарантиране на достъп, те не са популярни.
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Разпределението на мненията е групирано по съдилища и е показано в Таблица 11.
Таблица 11
Въпрос 3. Какви са съществуващите мерки и механизми, които Районните съдилища и Окръжен съд - Видин прилагат в своята работа за гарантиране на достъп до
правосъдие за всички граждани в т.ч. за хората от маргинализираните групи /с увреждания-зрителни, двигателни, ментални, социално-слаби, неграмотни и др./?
Белоградчик и
отговор
Кула
ОС ВИДИН
РС ВИДИН
общо
общо / 55
Не мога да преценя
12
3
6
21
38%
Достъп за хора с увреждане е ограничен.
7
0
1
8
15%
Всички хора имат равен достъп до правосъдие.
5
2
6
13
24%

Съдът има добра политика за достъпност, която не допуска
дискраминиране на гражданите.
Осигуряване на служебна защита, адвокат, асистенти.
За достъп до съда на хора с увреж. има изграден специализиран асансьор.
Добра.
Дори и да има те не са популярни
Търпение, човечност.
Съгласно вътрешния ред.
Оказва се помощ.
Налице е интерес и активност за информиране на обществото.

1
6
0
0
0
1
1
0
0

0
1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
1
1

1
7
1
2
1
1
1
1
1

2%
13%
2%
4%
2%
2%
2%
2%
2%

Отново констатираме негативно съотношение между анкетираните, които имат мнение
и отношение по актуалната тема за достъп до правосъдие и тези, които нямат мнение и не
могат да преценят. Тук както и при другите открити въпроси най-голям е делът на лицата,
които нямат мнение или не могат да преценят – 38% от анкетираните, следват респондентите,
които твърдят, че всички имат равен достъп до правораздаване, без да извеждат мерки за това
– 24%, т.е. над 50% от анкетираните съдебните заседатели в област Видин нямат необходимото
отношение и не могат да преценят работата на съдебната система по отношение едно от
основните права на гражданите, което също е важна функция на съдебната система, а именно
правораздаването да е достъпно и еднакво за всички хора.

РАЗДЕЛ V. ОБОБЩЕНИЯ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
Сред основните начала на съвременната демократична държава е принципът на
разделението на властите. Съгласно този принцип държавната власт се разделя на
законодателна,

изпълнителна

и

съдебна.

Водещи

положения

в

тази

връзка

са

сътрудничеството и функционалното взаимодействие, както и взаимният контрол между
властите.

50

ПРОЕКТ BG05SFOP001-3.003-0102-C01
„Правосъдие и обществено доверие“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Добро управление“
съфинансирана от ЕСФ на ЕС
www.eufunds.bg

Днес в условията на парламентарна демокрация, политически плурализъм и свободна
стопанска инициатива съдебната власт е един от стълбовете на демократичния правов ред,
гарант за развитието на свободно и жизнеспособно гражданско общество.
Съдебната власт като гарант на правовия ред е обект на уредба на първо място във
върховния закон – Конституцията на Република България. Въз основа на конституционната
регламентация се създават и действат съответни устройствени закони и се отделят финансови
средства и материална база за обезпечаване на правосъдната дейност. Също така се учредена
и действа независима институция за ръководство на съдебната власт – Висш съдебен съвет,
който е постоянно действащ органът за самоуправление на независимата съдебна власт. В
страната действа Национален институт на правосъдието с функции по отношение
повишаването на квалификацията на магистратите и съдебните служители и обучение в
областта на правото.
След приемането на Република България в Европейския съюз съдебната система се
поставя под особения надзор на върховните ръководни органи на Европейския съюз. С
оглед напредъка на България в постигането на специфични цели в областите на съдебната
реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност с решение на
Европейската комисията е първоначално е създаден т.нар. Механизъм за сътрудничество и
проверка, а понастоящем реформите в България в области като правосъдието и корупцията се
проследяват в рамките на Механизма за върховенството на закона. Резултатите от този
мониторинг се обективират в ежегодни доклади. Оценката за напредъка на реформите се
формира въз основа на няколко индикативни показателя, сред които се открояват следните:
реформа на съдебната власт в насока подобряване на професионализма, отчетността и
ефикасността; провеждане на безпристрастни разследвания на твърдения за корупция по
високите етажи на властта; предприемане на мерки за предотвратяване и борба с корупцията,
и по-специално на границите и на равнище местно управление; изработване и прилагане на
стратегия за борба с организираната престъпност и др.
Понастоящем са налице необходимите базови предпоставки за организацията и
функционирането на ефективна и независима съдебна система. В същото време през годините
на демократично развитие в съдебната система се очертаха редица нерешени проблеми, които
стават все по-наболели и обществено значими с времето. Очакванията на гражданското
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общество се сблъскват с реалност, която не съответства на завишените критерии за развитие
на съдебната система.
До голяма степен проблеми в съдебната система могат да се решат с реализирането
на определени неотложни мерки за нейното реформиране, но и до днес стратегия за реформа
в съдебната система не намира своето приложение в практиката, а обществено-политическия
дебат в тази сфера се изостря все повече. Тази негативна тенденция се потвърждава и от
Докладът относно върховенството на закона за 2021 г., Ситуация в областта на
върховенството на закона в Европейския съюз.
Пред нашата държава стоят сериозни предизвикателства по отношение реформата в
съдебната система. Гражданският сектор е този, който има правото, но и задължението да даде
принос за утвърждаването на демократичното развитие на нашата страна, като работи активно
за идентифицирането на проблемите пред обществото и съдебната система и търсенето на
тяхното решение, с оглед утвърждаване на върховенството на закона и правото на достъп до
ефективно и справедливо правораздаване на всеки гражданин.
С настоящето проучване и анализ и последващите мерки и механизми, които ще се
разработят по проект №BG05SFOP001-3.003-0102-C01, „Правосъдие и обществено доверие“,
финансиран от Оперативна програма „Добро управление” целим да дадем своя принос за
обществена подкрепа с оглед повишаване на доверието в правосъдието, и издигане на
авторитета на съдебната власт.
Анализът на данните от направеното проучване сочи на следните обобщения и
изводи:
1. Най-голям принос за постигане на публичност и прозрачност в съдилищата от област
Видин имат Интернет страниците на съдилищата, като 42 лица или 76% от съдебните
заседатели намират, че информацията в тях е лесно достъпна и изчерпателна.
2. Високо е оценен и приносът на сътрудничеството на съдилищата с НПО и медиите за
постигане на публичност и прозрачност в работата. От общо анкетираните 55 лица, 42 лица
или 76% считат, че отношенията на съдебната система във Видинска област с НПО са
„добри, налице е сътрудничество и взаимодействие“, като нито един не дава отрицателно
становище по този въпрос.

От общо анкетираните 55 лица, 35 лица или 66% считат, че
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отношенията на съдебната система във Видинска област с медиите са „добри, налице е
интерес и активност за информиране на обществото от двете страни“.
3. Независимо от йерархичното ниво на съответната съдебна институция и териториалното й
позициониране, в цялата област Видин е налице положително отношение към
сътрудничеството и взаимодействието между съдилищата и неправителствените
организации, медиите и към публичността, която се постига със сайтовете на съдилищата.
4. Като действащи и полезни мерки и механизми, които Районните съдилища в област Видин
и Окръжен съд - Видин прилагат в своята работа за осигуряване на прозрачност и
публичност се отделят:


Публичен достъп до всички годишни отчети и доклади на съда чрез сайтовете на
съдилищата.



Информация за дела-справки, графици на заседания чрез интернет страниците



Присъствието на съдебни заседатели



Възможността за публичен достъп до открити съдебни заседания.

5. Констатира се, че при публикуване на съдебните актове понякога се засягат чувствителни
лични данни относно здравния статус на страните. Този проблем заслужава внимание, тъй
като се отнася до чувствителни лични данни. В контекста на изискванията на Общия
регламент относно защита на данните - Регламент (ЕС) 2016/679, считаме, че той може да
намери своето решение, що се отнася до публикуването на такава информация на сайтовете
на съдилищата, като същата се заличава.
6. Оценката на съдебните заседатели относно независимостта на съдиите и съдебните
служители в област Видин е много висока, което се потвърждава от данните, че:


Съдебните заседатели във съдилищата от област Видин не идентифицират проблеми
свързани с наличието на конфликт на интереси в институциите от съдебната власт в
региона.



Над 70% от анкетираните отричат наличието на сигнали за корупция и опити за влияние
в съдилищата от област Видин, следват анкетираните, които утвърждават, че при
наличие такива сигнали се реагира своевременно от компетентните органи.
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7. Като работеща мярка, гарантираща независимост и безпристрастност на правораздаването
съдебните заседатели открояват по време на интервюто:


Възможността за отвеждане (отвод) на магистрати и съдебни заседатели от
разглеждане на конкретно дело при хипотези, които предполагат предубеденост по
случая.



Своевременните отводи на съдии, съдебни заседатели, съдебен състав или вещи лица,
в случаите на възможен конфликт на интереси или възможност за възникване на
съмнение за нарушаване на принципите на безпристрастност.



Спазване на правилата за превенция, деклариране и отстраняване на конфликт на
интереси.



Висок професионализъм на магистратите и съдебните служители.

8. Налага се изводът, че обществените нагласи във видинска област са положителни по
отношение независимостта и безпристрастността на съдебната система, като доминира
оценката на съдебните заседатели, които считат, че магистратите във Видински съдебен
район не се поддават на политическо и финансово влияние и притежават необходимите
професионални качества, което е гаранция за върховенство на правото.
9. Идентифицираните проблеми пред независимостта на съдилищата от региона са:


съдебната система или някои нейни органи са лесно податливи на икономически
натиск и корупция;



съдебната система не е достатъчно достъпна и прозрачна в работата си;



голяма част служителите в системата не са достатъчно добре подготвени.

10. Като работещи мерки за независимост и предотвратяване на конфликт на интереси
анкетирани лица са отделили следните мерки:


Високи заплати.



Случайно разпределение на делата и съдебните заседатели.



Своевременен отвод на съдии, съдебни заседатели, съдебен състав и вещи лица.
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Откроява се и следното мнение: „Независимостта е основна ценност на съдебната
власт, предпоставка за върховенство на закона и гаранция за справедлив процес,
магистратите се ръководят от своята компетентност и вътрешно убеждение,
спазват етичния кодекс на българските магистрати и морално етичните норми на
поведение.“

11. В обобщение натовареността на органите на съдебната власт във видински съдебен район
е определена от повече от половината анкетирани като голяма, независимо дали считат, че
е обезпечена с достатъчен ресурс (36% от общия брой) или ресурсите са недостатъчни (21%
от анкетираните). Това мнение на съдебните заседатели в района не съответства на
критериите за оценка на натовареност в съдебната система на ВСС, според които нивото
на натовареност на съдилищата във видински съдебен район е под средното за страната.
12. Налага се изводът, че субективното възприятие на натовареността на съдебната система у
съдебните заседатели не съответства на критериите за оценка наложени в самата система.
Това от една страна се обяснява с факта, че съдебните заседатели не работят със методите
на ВСС при оценяването на натовареността, а от друга – с обстоятелството, че наблюдават
от близо дейността на съдилищата и формират мнението си на база собствените усилия и
усилията на магистратите в работните процеси и процедури и състоянието на
организацията на трудовата дейност в съответния съд. Причината за различието в оценката
на натовареността на съдебната система, дадена от съдебните заседатели и тази от
компетентния орган – ВСС може да се намери и в обстоятелството, че методиката за
определяне на натовареността на съдиите се базира само на количествени показатели.
13. Необходимо е при сравнението на натовареността на съдиите в различните нива на
съдебната система да се отчита разликата във вида, спецификата и сложността на делата в
отделните видове и инстанционни съдилища, като в критериите за оценка по този
показател на ВСС се заложат като измерител в работата на съдилищата и магистратите
качествени критерии.
14. Противоречието на оценките на натовареност от настоящето изследване, с тези на самата
съдебна система, данните от анализите на редица неправителствени организации в тази
сфера, както и обстоятелството, че нито един от предложените модели за реформа от
страна на ВСС не се прие положително както от магистратите, така и от обществеността
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показват, че е налице необходимост от реформирането на критериите за оценка по този
показател и на сегашния модел на натовареност на съдилищата и действащата система за
отчетност. Липсата на такива съществени реформи би задълбочила проблемът с
демотивацията вътре в съдебната система и общественото доверие в съдебната система.
15. Пред гражданите от област Видин стоят следните пречки за свободен достъп до
правораздаване:


тромава бюрократична процедура в съдебната система;



липса на координация между отделните органи, като полиция, прокуратура, съд;



недостъпна среда за хора с увреждания.



местонахождението на органите на съдебната власт и липса на достатъчно
обществен транспорт до тях.



липса на образование или елементарни познания за съдебната система са основна
причина за ограничаване достъпа до правораздаване



недоверие в работата на съдебната система и личен отказ от правораздаване.

16. Налага се изводът, че е необходимо реформата на съдебната система да се насочи към
максимална публичност, прозрачност и ефективност в работата, като и към разширяване
на комуникацията с обществеността и популяризиране на правото на достъп до
правораздаване, с оглед повишаване авторитета на съдебната система и улесняване
достъпа на гражданите до нея. В противен случай хората в неравностойно положение ще
продължават да изпитват ограничения в достъпа до правораздаване и съмнения в
справедливостта и стабилността на съдебната система.
17. Работещите мерки за гарантиране на достъп до правосъдие на всички граждани във
видински съдебен регион са изведени по значимост, както следва:


Осигуряване на служебна защита, адвокат, асистенти.



Съдът има добра политика за достъпност, която не допуска дискриминиране на
гражданите.



Търпение, човечност.



Съгласно вътрешния ред.
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Оказва се помощ.



Налице е интерес и активност за информиране на обществото.

18. Част от анкетираните виждат проблеми пред равния достъп до правосъдие в следното:


Достъпът за хора с увреждания е ограничен.



Дори и да има мерки за гарантиране на достъп, те не са популярни.

19. По малко от половина от съдебните заседатели имат предложения и препоръки по
изследваните сфери, които са обобщени в Таблица 12.
Таблица 12
Въпрос 7. Моля, напишете Вашите препоръки и предложения за: по добра достъпност, публичност и прозрачност на съдебната система и за подобряване
ефикасността на правораздавателния процес?
отговор

Белоградчик и Кула
ОС ВИДИН
19

Нямам никакви препоръки.
Промяна на нормативни актове касаещи подбора на съд. засед. Тяхната
ефективност в правораздавателният процес ще се увеличи многократно ако
са подбрани от магистрати,а не от общинските съветници, които през
последните години все повече губят своя авторитет в обществото.
Осигуряване на публичност на делата не само на решенията и графиците.
Прозрачността за корупция би трябвало да са на фокус, препоръки могат
да се дават от компетентни лица работещи в съдебната система и по- добре
запознати със законите.
Много добре са описани стига да се спазват от всички.
Изнасяне на график за делата, които имат гражданско значение.

РС ВИДИН

общо

общо / 55

4

9

32

58%

1
1

0
0

0
0

1
1

2%
2%

1
1
1

0
0
0

0
0
0

1
1
1

2%
2%
2%

1

2%

1

2%

1

2%

1
1
3
1
2

2%
2%
5%
2%
4%

1
1
1

2%
2%
2%

1

2%

1

2%

1

2%

По-голяма експедитивност и съкращаване на времето за приключване на
определено дело, по-голяма независимост на съд.система от
политическите сили, прозрачност и връзка с медиите при всеки приключил
случай, особено към прокуратурата –обръщане внимание на всеки случай
без да се определят като маловажни и с ниски финансови загуби на
потърпевшия, кражба за 5,00лв и за 5000лв да се третират еднакво:
0
1
0
Приоритет е изграждането на добре функционираща и прозрачна съдебна
система, която да гарантира ефективно прилагане на законите, да дава
сигурност на гражданите и да защитава спазването на техните права и
свободи, реформата в тази сфера трябва да е насочена към постигането на
равен достъп до правосъдие и на европейски стандарти в областта на
правна помощ, защитата на пострадалите от престъпления, съдебното
изпълнение и алтернативното разрешаване на спорове.
0
1
0
По-добра координация между всички участници в съдебния процес,
МВР,съд, прокуратура и подбор на кадри.
0
1
0
Обратна връзка и по-ефективна комуникация с общността, да има диалог,
необходимо е да има дни на отворени врати.
0
1
0
Съдебната система работи на пълни обороти
0
1
0
Да бъде изградена рампа за трудно подвижни хора или подвижен елеватор.
2
0
1
Ежедневно опресняване на информацията на ел. сайт-публикуване на последната информация
1
за деня относно
0
дела, решения
0
и др.
По-високо заплащане на съдебните заседатели.
1
0
1
По бързо правосъдие, да се намерят съответните механизми които да
позволяват решаване на делата в по-кратки срокове, достъп до правосъдие
на бедни и социално слаби хора.
0
0
1
Всичко работи добре.
0
0
1
По-добра публичност.
0
0
1
Да бъдат по добре информирани хората които ще се сблъскат със
съдебната система.
0
0
1
Намаляването на забавянето на съдебните дела, както и пропорционално
участие на съдебните заседатели в заседания.
0
0
1
Събиране и прилагане на практики предложени от отделни хора, на които
им се е налагало да имат взаимоотношение със съдебната система.
1
0
0
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20. Констатираме негативно съотношение между анкетираните, които имат мнение и
отношение по актуалните въпроси за достъп до правосъдие и независимост на съдебната
система и респондентите, които нямат мнение и не могат да преценят. При повече от
половината открити въпроси най-голям е делът на лицата, които нямат мнение или не
могат да преценят. Над 50% от анкетираните съдебните заседатели в област Видин не могат
да преценят работата на съдебната система по отношение едно от основните права на
гражданите – достъп до правосъдие, което също е важна функция на съдебната система, а
именно правораздаването да е достъпно и еднакво за всички хора. Почти 50% от съдебните
заседатели във Видински съдебен район нямат достатъчно информация относно мерките и
механизмите, които се прилагат в съдебната система, част от която са и самите те, по
изключително важния въпрос за независимостта на съдебната система. Като се вземе
предвид, че независимостта, а от тук и ефективността на съдебната система са едни от найсериозните проблеми, идентифицирани от обществото, които пряко се отразяват върху
правото на достъп до правосъдие, липсата на отношение по тази тема в съдебните
заседатели, показва недостиг на ключови компетентности за упражняване на дейността, за
която са наети. Решение на този проблем може да се намери чрез прилагане на по-добър
механизъм за подбор на съдебните заседатели, както и чрез провеждане на обучения
насочени към съдебните заседатели.
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