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СЪКРАЩЕНИЯ
МП

Министерство на правосъдието

ВСС

Висш съдебен съвет

ЕС

Европейски съюз

ЕСФ

Европейски Социален Фонд

ОП ДУ

Оперативна програма „Добро управление“

ИКТ

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

Организация за икономическо сътрудничество и развитие
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РАЗДЕЛ І.
ВЪВЕДЕНИЕ

1.1. Цел на анализа
Настоящият анализ е изготвен в изпълнение на дейност 2 „Разработване на механизми
и инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса за
взаимоотношенията им с органите на съдебната власт“ от проект № BG05SFOP001-3.0030102-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“.
Целта на анализа е установяване на актуалното равнище на общественото доверие в
съдебната власт и оценката за достъпността и ефективността от правораздаването във
Видински съдебен окръг, сред ключови целеви групи като: юристи, НПО, бизнес и
представители на обществеността от област Видин, представители на които имат опит в
отношенията със съдебната система.
Основният акцент е върху факторите, които формират общественото доверие или
недоверие, и произтичащите от тях последствия. Изследването се базира на разбирането, че
степента на доверие към правораздавателната система се основава преди всичко на нагласите
на гражданите към три основи компонента, а именно:


доверие в справедливостта,



доверие в безпристрастността и



доверие в ефективността на правораздавателните институции.
Настоящият анализ си поставя и целта да послужи за подобряване дейността на

съдебната система у нас чрез проучване на общественото доверие към нея и препоръките на
гражданите от област Видин за подобряване ефективността в работата на органите на
съдебната власт, като изследва тези фактори.
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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 все по-голямо обществено значение напоследък.
Според Тематичния информационен документ на Европейския семестър „Ефективни
съдебни системи“ основните елементи на една „ефективна правосъдна система“ са качество,
независимост и ефикасност. Ефективните съдебни системи са предпоставка за създаване на
благоприятна за бизнеса и инвестициите среда, тъй като те водят до наличието на доверие на
всеки етап от икономическия цикъл. Те са от съществено значение и за защитата на правата на
хората, и по-специално социалните права. Без ефективни съдебни системи е невъзможно
прилагането на правото на ЕС, и по-специално икономическите закони, и укрепването на
взаимното доверие и борбата с корупцията. Тази борба оказва пряко въздействие върху
публичните бюджети и бизнес средата. Независимо от модела на националната съдебна
система или правната традиция, на която тя се гради, нейното качество, независимост и
ефикасност определят нейната ефективност.
Постигането на целите пред съдебната система за реформиране в съответствие със
съвременните завишени критерии за правораздаване и повишаване ефективността от работа
на съда, прокуратурата и следствието, зависи от много фактори, като: законодателни промени;
състоянието на политическите и икономическите отношения в държавата; дейността 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. Настоящият анализът надгражда
проведеното изследване и анализ в рамките на дейност 1 „Изследване на реалното обществено
участие в правораздаването чрез института на съдебните заседатели и организиране на дебати
за възможностите за допълнителното му повишаване“ от проекта, като разширява обекта на
изследване на общественото доверие и обследва нивото на удовлетвореност от работата на
съдебната власт сред гражданите и бизнеса, които са имали от взаимоотношения с нейните
структури. Анализът ще послужи като база за разработване на механизъм и инструментариум
за обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса за взаимоотношенията им с
органите на съдебната власт.
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Анализът идентифицира предизвикателствата и проблемите, свързани с реалното
обществено доверие в правораздаването, както и оценката на гражданите и бизнеса (които са
били страни в процеса) за качеството и оперативността в работата, 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.
Анализът цели да постигне следните резултати:
-

Изследване нагласата и възможността на гражданите да търсят и намират правосъдие в
рамките на съдебното производство.

-

Изследване на механизмите за включване на всички заинтересовани страни в процеса
на подобрение на съдебната система.

-

Изследване и анализ на удовлетвореността на лицата, имали взаимоотношения със
структурите на съдебната власт.

-

Извеждане на иновативни решения относно модернизацията на съдебната система и
мониторинга на съдебната реформа.

-

Сравнителен анализ на съществуващите добри практики в международен план с ясен и
разширен акцент върху механизмите на комуникация с ключовите групи
заинтересовани страни - представители на обществеността и бизнеса.

-

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 сред пълнолетни граждани, представители на бизнеса и отделни
граждани, страни по конкретни дела в съдилищата на област Видин.
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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 следните органи на съдебната система: Окръжен съдВидин, Окръжна прокуратура-Видин, Районна прокуратура-Видин, Окръжен следствен отдел
към ОП-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;



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.
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Обект на изследването са 108 пълнолетни лица, представители на бизнеса и отделни
граждани, страни по конкретни дела в съдилищата на област Видин. Лицата са
идентифицирани с помощта на представители на органите на съдебната власт, адвокати от
видински съдебен окръг, Областна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – Видин, НПО и
др. По този начин чрез определения широк обхват на респондентите се постигна максимална
представителност на изследването.
Извадката за изследването се организира в различни населени места от Видинска
област. Броят на анкетираните лица по видове населени места (голям град за областта областния център, малък град, село) е определен, пропорционално на общият брой на
населението в съответните селища, с оглед еднаква тежест на извадката и на резултата.
В съответствие с поставената цел се подготви стандартизирана анкетна карта с 20
затворени въпроса и въпросник за интервю със 7 отворени въпроса. Анкетата и интервюто не
са анонимни.
Основните разгледани индикатори се отнасят до отношението и оценките на
гражданите по отношение на:


публичността в работата и ефективността на следствието, прокуратурата и съда;



комуникацията между администрациите на правораздавателните институции и
гражданите;



резултата от работата на институциите по делата, в които респондентите са били
страни;



равноправното отношение към гражданите и непредубедеността на институциите в
процеса на правораздаване;



адекватността на прилагането на закона спрямо очакванията и нуждите на обществото;



наличието на корупция в системата;
На терен от експерти на бенефициента се проведе анкетирането и стандартизирано

интервю по въпросника с идентифицираните 108 пълнолетни граждани с опит в
комуникацията със съдебната система. Следващият етап беше обобщаване и обработване на
информацията, изследване и обобщаване на добри практики в анализираната област и
анализиране на получените резултати.
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По типове населени места респондентите се разпределят според броя на населението в
съответните населени места, както и наличието на органи на съдебната власт в тях, а именно:
Почти 51% са от най-голямото населено място и областен център, където са концентрирани
по-голямата част от местните органи на съдебната власт - гр. Видин, 33% от средно населено
място (градовете в областта) и почти 16% от селата в областта.
Таблица 1
Разпределение на респондентите
по типове населени места
5. Местожителство: /посочете 1 отговор/
областен център
град
село
Общо

бр.

%

55
36
17
108

50.93
33.33
15.74
100.00

Респондентите принадлежат към различни обществени и социални слоеве, както се
илюстрира в таблиците по-долу:

Социален статус на респондентите
Таблица 2
3. Социално положение: (моля посочете един отговор)
служител в държавна/общинска администрация
служител/работник в частния сектор
самонает /собствен бизнес/
студент
безработен
пенсионер
друго, в т.ч.:

бр.

бр.

друго директор ДГ

1

друго учител

1

друго - непосочено

4

общо

%
15
35
15
0
24
13
6

13.89
32.41
13.89
0.00
22.22
12.04
5.56

108

100.00
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Таблица 3
4. Отрасъл, в които работите: (моля посочете един отговор)
съдебна система
държавна/общинска администрация
образование или здравеопазване
медия или финанси
услуги
производство
селско стопанство
друго, в т.ч.:
друго-непосочено
нпо
безработни
търговия
обща работа
шофьор
пенсионер

бр.

бр.
2
8
9
0
27
9
6
47

%
1.85
7.41
8.33
0.00
25.00
8.33
5.56
43.52

108

100.00

28
2
7
4
1
2
3
Общо

Пълнолетните граждани, сред които се проведе изследването са имали пряк опит със
съдебната система. От тях, 56% са били страни по дела с гражданско-правен характер, 31% по
наказателни, 11% по административни производства и 2% са имали отношения с органите на
досъдебното производство, но не са участвали като страна в съдебен процес.
Разпределението на респондентите според опита със съдебната система, кореспондира
със съотношението между гражданските, административните и наказателните дела в
съдебната система в областта и в страната, където превес има гражданския оборот.

Опит със съдебната система на респондентите
Таблица 4
1. В какъв вид съдебен процес сте били страна?
граждански процес
наказателен процес
административен процес
не са участвали в съдебен процес – среща с прокуратура / следствие
общо

бр.
61
33
12
2
108

%
56.48
30.56
11.11
1.85
100.00
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Графика 1

1. В какъв вид съдебен процес сте били
страна?
не сме участвали
административен процес
наказателен процес
граждански процес
0

10

20
%

30

40

50

60

70

бр.

Информацията, предоставена от респондентите, се анализира общо на ниво област и
сравнително на ниво тип населено място и по видове органи на съдебната власт (съд,
прокуратура, следствие), където е приложимо.
Резултатите са илюстрирани в сравнителни таблици и графики.
За целите на анализа въпросите в анкетата и интервюто се групират в три типа.
Въз основа на първата група въпроси се търси оценката на обществото за мерките,
които органите на съдебната власт в област Видин прилагат за осигуряване на прозрачност и
публичност в работата си, оценка на достъпността на информацията от съдебната система за
гражданите, качеството на административното обслужване и/или комуникацията между
органите на съдебната власт и 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; оценка за достъпността на информацията и
отношението на администрацията на съдебната система към гражданите; мнение за силните
и слабите страни в тази сфера; удовлетвореността на респондентите от работата на съдебната
система.
Втората група въпроси дават поле да се анализират нагласите и оценката на
обществото относно независимостта в работата на магистратите, превенция и предотвратяване
11
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на конфликт на интереси в съдебната система, усещането за опити за влияние върху процеса
от различни страни, спазване принципите за върховенство на закона във видински съдебен
окръг. Търси се оценката им за работещите механизми и мерки за обективност и независимост
в работата на съдебната система и нивото на обществено доверие в различните органи на
съдебната власт. Изследват се наличието на индикации или опити за влияние и корупция в
системата и как виждат респондентите работата на съдебната система като качество,
ефективност и бързина на правораздаването.
Третият тип въпроси търси оценката на обществото относно механизмите за
мониторинг и контрол, в т.ч. граждански контрол върху дейността и реформата на съдебната
система, както и техните препоръки и предложения за подобряване ефикасността на
правораздавателния процес и модернизация на съдебната система, в контекста на
предстоящата реформа на системата.
С третият тип въпроси се цели и преход от препоръките на местната общност и визията
за подобряване работата на съдебната система, а от тук и на доверието в нея, към един от
очакваните резултати на анализа, а именно: представяне на добри европейски практики за
публичност, прозрачност и ефективност в работата на съдебната система, с оглед повишаване
на общественото доверие към нея.
В рамките на интервюто към всяка група въпроси са поставени и отворени въпроси за
оценка на работещите мерки и механизми в сферата, която се изследва, идентифициране на
проблемите при комуникацията с органите на съдебната власт, както и за предложенията на
респондентите за подобряването на дейността на съдебната система в конкретната обследвана
област.
В цялост изследването цели извеждане на нивото на общественото доверие към
различните органи на съдебната власт в област Видин, открояване на системните проблеми
и постигнатите достижения, с извеждане на добри практики за публичност, прозрачност и
отчетност, реализирани от органите на съдебната власт 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.
В текстовата част на анализа данните за относителния дял са закръглени до цяло число,
а в таблиците и графиките за по-голяма точност – до втори знак след десетичната запетая.
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РАЗДЕЛ ІІ.
ОБЩЕСТВЕНОТО

МНЕНИЕ

ЗА

ДОСТЪПНОСТТА,

ПРОЗРАЧНОСТТА И ПУБЛИЧНОСТТА В ДЕЙНОСТТА
НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ В ОБЛАСТ
ВИДИН
2.1. Роля на прозрачността, публичността и достъпността на
информацията, предоставяна от органите на съдебната власт за
повишаване имиджа на съдебната власт
Постигането на максимална публичност и прозрачност и предоставянето на достъпна и
разбираема информация е една от формите за повишаване на авторитета на органите на
съдебната власт сред обществото и за гарантиране на върховенството на правото.
Прозрачността 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. Тя измерва дълбочината на процесите, които се представят.
Ползите от прозрачността са, че чрез нея се повишава доверието между страните
(властимащите 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.
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.
Постигането на максимална прозрачност в работата на съдебната система е ключов
фактор, за провеждането на обективна, компетентна и точна информация, в отговор на
13
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завишения обществен интерес към правораздаването и реформата в съдебната система.
Осигуряването на максимална публичност в дейността на органите на съдебната власт 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 осигурената прозрачност и
публичност в работата на различните органи на съдебната власт в област Видин, достъпността
на информацията на правораздаването за гражданите, качеството на административното
обслужване и/или комуникацията между органите на съдебната власт и обществото. Търси се
информация прилагат ли се и достатъчно популярни ли са информационните и
комуникационни технологии за публичност и прозрачност в работата на съдебната система;
оценка за достъпността на информацията и отношението на администрацията на съдебната
система към гражданите; мнение силните и слабите страни в тази сфера и удовлетвореността
от взаимоотношенията между респондентите и органите на съдебната власт.
Съществува 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.
Изследва се достъпността на информацията, предоставяна от органите на съдебната
власт чрез техните администрации, качеството на обслужване и отношението им към
гражданите, които са имали взаимоотношения със съдебната система.
Сложността на актовете на съдебната система и тежестта в процедурите често са
препятствие пред гражданите, които не са специалисти в сложната материя на закона и
правоприлагането. Това оставя усещане за неразбиране, тромавост и дистанцираност на
съдебната система сред голяма част от обществото, а от тук намалява доверието в нея и
удовлетвореността от работа й, дори когато тя е свършена перфектно. Именно тези специфики
в дейността на съдебната система поставят пред нея предизвикателството да „разговаря“ с
гражданите по достъпен и разбираем начин. В това отношение голям принос имат адвокатите,
медиаторите и представителите на гражданския сектор, които често посредничат и/или
14
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представляват страните при взаимоотношенията им със съдебната система, както и
административните служители в органите на съдебната власт, които контактуват с
гражданите.

2.2. Оценката на гражданите за нивото на достъпност,
прозрачност и публичност на органите на съдебната власт в
област Видин и ниво на удовлетвореност от работата им
Изследването постави 12 въпроса отнасящи се към проявленията на публичност,
прозрачност, достъпност на информацията и качеството на обслужване от администрацията
на органите на съдебната власт, от тях 9 затворени и 3 отворени въпроса. Част от въпросите
търсят оценката на респондентите по тристепенна скала, като я обследват поотделно за всеки
от трите органа на съдебната власт – съд, прокуратура, следствие.
Въпросите, които поставихме за оценка на достъпността, публичността и
удовлетвореността от работата на съдебната система в област Видин са:


Удовлетворени ли сте от взаимоотношенията си със съдебната система и
нейните структури?



Смятате ли, че интернет страниците на съдилищата, прокуратурата и
следствието предоставят информацията, която Ви е необходима?



В каква степен органите на съдебната власт работят прозрачно и достъпно
за обществеността?



Служителите в администрацията на органите на съдената власт любезни и
внимателни ли са с гражданите?



Гражданите биват ли обслужвани бързо от администрацията на съдебната
власт?



Съдебната система предлага ли достатъчно електронни услуги?



Смятате ли, че всички граждани имат добър и равен достъп до
правораздаване?
15
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Решението/присъдата на съдебния състав по делото бяха ли достатъчно ясни
и разбираеми за Вас?



Удовлетвори ли Ви решението/присъдата?



Моля, уточнете начините за комуникация с органите на съдебната власт в
процеса по който бяхте страна, в т.ч. използвани ли са граждански и/или други
организации в процеса на комуникация със съдебната власт?



Срещнахте ли проблеми в комуникацията с органите на съдебната власт по
време на конкретното дело и какви?

Въпросът, измерващ удовлетвореността на гражданите от взаимоотношенията им
с органите на съдебната власт е поставен сред първите, с оглед да се получи спонтанна
цялостна оценка, преди да се разгледат елементите на взаимоотношенията и тяхната
специфична оценка.
Удовлетвореността на респондентите от комуникацията / взаимоотношенията, които са
имали с органите на съдебната власт като цяло е положителна. Констатира се позитивна
оценка, като 77 лица или 72% от респондентите са изцяло или в голяма степен удовлетворени,
малко над 20% дават по-скоро ниска оценка на тази комуникация и едва 8% са напълно
недоволни от комуникацията с органите на съдебната власт.
Данните от анкетата се визуализират в таблиците и графиките по-долу:
Таблица 5
Удовлетвореност от взаимоотношенията на гражданите
със съдебната система
2. Удовлетворени ли сте от взаимоотношенията си със съдебната
система и нейните структури?
да, изцяло
да, до голяма степен
по-скоро не
не
общо

бр.
39
38
22
9
108

%
36.11
35.19
20.37
8.33
100.00
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Графика 2

Видно от данните и графиките във видинска област се дава високата оценка на работата
на съдебната система, която произтича от значителното ниво на удовлетвореност от
взаимоотношенията, които респондентите са имали с органите на съдебната власт. Тази
оценка не кореспондира с данните от национални изследвания, сочещи на значително пониско ниво на удовлетвореност от съдебната система.
Това може да се обясни от една страна, че нивото на натовареност на съдебната система
в област Видин е под средното за страната, което води до по-голяма бързина на правосъдието
от една страна, а от друга до по-голяма възможност на служителите и администрацията на
органите на съдебната власт да обърнат внимание на гражданите, които са потърсили техните
услуги, както и да покажат коректно и внимателно отношение.
Анкетираните лица дават висока обща оценка на достъпността, но ниска обща оценка
за актуалността и разбираемостта на информацията, която може да се намери на
Интернет страниците на органите на съдебната власт. От общо анкетираните 108 лица, 45
лица или 42% считат, че „информацията е частична, трудно достъпна, публичността и
прозрачността са формални“, следват лицата, които считат информацията за „добра и лесно
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достъпна“ – 34 лица или 31% и на последно място са респондентите, според които
информацията е физически достъпна, но недостатъчно ясна и актуална – 29 лица или 27%.
Като се вземат предвид резултатите от предходното изследване по проекта по тези
показатели за съдилищата в областта, където оценката за достъпност и актуалност на
информацията чрез Интернет страниците на съда в областта беше висока, то може да се
направи изводът, че върху общата оценка е повлияло отношението на респондентите към
достъпността на информацията чрез сайтовете на прокуратурата и следствието.
У нас са въведени стандарти относно начините за информиране на страните по дела за
техния ход, за графика на съда или за потенциални забавяния, като освен традиционните
обявления, призовки и утвърдени от закона средства за комуникация се използват
съвременните

информационни

канали

–

Интернет

страниците

на

съдилищата.

Автоматизираното предоставяне на информация от съдилищата е по-удобно за потребителите
и по тази причина предходните изследвания по този показател дават висока оценка на
публичността и прозрачността в работата на съда, която се постига чрез интернет страниците.
Спецификите на дейността на прокуратурата и следствието предполагат етапи от
процеса на работата, в които не може да се осигурява публичност, поради което разбираемо
техните Интернет страници носят по-малко информация. Това, обаче, не е достатъчно за да
даде обяснение защо гражданите приемат, че информацията, получавана чрез Интернет
страниците на органите на съдебната власт не е актуална, а част от документите са
неразбираеми.
Налага се изводът, че е необходимо Интернет страниците на органите на съдебната
власт да се поддържат редовно, а предоставяната информация да е по-разбираема за
гражданите, които нямат специфичните познания в областта на правораздаването, но имат
правото да получат пълна, актуална и разбираема информация за дейността на съдебната
система чрез този широко достъпен информационен канал, какъвто е Интернет.

Оценка на информацията от Интернет страниците
на органите на съдебната власт
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Таблица 6
6. Смятате ли, че Интернет страниците на съдилищата, прокуратурата и
следствието предоставят информацията, която Ви е необходима?
предоставена е много добра информация на гражданите и бизнеса, която 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
Общо

бр.

%

34

31.48

29

26.85

45 41.67
108 100.00

Графика 3

Налага се изводът, че по-голямата част от гражданите считат информацията от
Интернет страниците на органите на съдебната власт за достъпна – 55%, но повечето от тях я
намират за неактуална или неразбираема. Тази оценка до голяма степен се дължи на
сложността на процедурите и спецификата на актовете и формулярите, свързани с дейността
на съдебната система. Макар и по-малко от половината, делът на гражданите, които намират
информацията от Интернет страниците за недостъпна, а публичността в работата на съдебната
система за формална, може да се определи като висок (45%). Това се обяснява и с
19
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обстоятелството, че органите на следствието и прокуратурата извършват дейност, която не
допуска публичност на всеки етап от работата им, както и съответства на средния
образователен и социален статус на населението в областта (под средното ниво за страната),
поради което е необходимо информацията за населението от областта да се поднася по подостъпен начин.
В рамките на анкетата потърсихме оценката на респондентите за нивото на
публичност и достъпност на информацията в различните органи на съдебната власт.
Оценката се търсеше в тристепенна скала, като: 1 е висока степен, 2 – средна степен, 3
– ниска. Данните от анкетата сочат, че от трите органа на съдебната власт, съдилищата
предоставят най-достъпна информация и работят най-публично, като 30% от анкетираните
дават оценка 1 по този показател, след тях с равен дял – по 18% се нареждат прокуратурата и
следствието. Най-ниско се оценява публичността и достъпността в работата в следствието –
26%, следва прокуратурата, за която 22% дават ниска оценка и съдът е с най-нисък дял на
негативна оценка по този показател – 19%. Средните оценки доминират и при трите органа на
съдебната власт, като над 50 на сто от анкетираните са посочили средно ниво на публичност и
достъпност.
Разпределението по органи на съдебната власт се илюстрира със следващите таблици и
графики:
Оценка на публичност и достъпност на информацията
по органи на съдебната система
Таблица 7
7. В каква степен органите на съдебната власт работят прозрачно и достъпно
за обществеността?
Скала от 1 до 3, като 1 е висока степен, 2 – средна степен, 3 – ниска.

съд

бр.
%
прокуратура

бр.
%
следствие

бр.
%

1
32

2
55

3
21

29.63
1

50.93
2

19.44
3

19

65

24

17.59
1

60.19
2

22.22
3

19

61

28

17.59

56.48

25.93

общо бр.

общо %

108

100
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Графика 4

Налага се изводът, че според общественото мнение в област Видин най-публично и
прозрачно работят съдилищата, следва прокуратура и най-ниско ниво на публичност и
прозрачност се отчита при следствието.
Общата оценка на нивото на публичност в работа на органите на съдебната власт и на
нивото на достъпност на информацията и на съответните органи е средна – 56 на сто от
респондентите дават такава оценка. Предполагаемите причини са подробно посочени в
анализа по предходния показател, като се отдават на естеството на работа в различните органи
на съдебната система.
Оценката за качеството на административното обслужване на трите вида органи на
съдебната власт се изследва с 3 въпроса относно: отношението на служителите, работещи с
клиенти, бързината на предоставяните административни услуги и предоставянето на
електронни услуги.
Данните от анкетата сочат, че от трите органа на съдебната власт, служителите в
съдилищата имат най-отзивчиво и добро отношение към хората, потърсили техните услуги,
като 39% от анкетираните считат, че служителите в съда са много любезни и внимателни с
гражданите, следват служителите на следствието – 38% са ги оценили високо и на
прокуратурата – 35%. Почти 18 на сто от анкетираните дават най-ниската оценка за
21
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отношението на служителите от прокуратурата към гражданите, следват следствието (17%) и
съда (14%).
Средните оценки доминират и при трите органа на съдебната власт, като между 45 и 47
на сто от анкетираните са посочили средно ниво на оценка относно обслужването от
служителите, работещи с гражданите.
Като се вземе предвид, че най-малък дял от респондентите са дали положителна оценка
на отношението на служителите в прокуратурата към гражданите и същевременно
отрицателната оценка на обслужването в прокуратурата е с най-висок дял спрямо съда и
следствието, може да се направи изводът, че прокуратурата в област Видин следва да подобри
нивото на комуникация и качеството на обслужването на гражданите.
Разпределението по органи на съдебната власт се илюстрира със следващите таблици
и графики:

Оценка на отношението на административните служители,
работещи с гражданите по органи на съдебната система
Таблица 8
16. Служителите в администрацията на органите на съдебната
власт любезни и внимателни ли са с гражданите?
1 е висока степен, 2 – средна степен, 3 – ниска
съд

1

2

3

бр.
%

42

51

15

38.89

47.22

13.89

прокуратура

1

2

3

бр.
%

38

51

19

35.19

47.22

17.59

следствие

1

2

3

бр.
%

41

49

18

37.96

45.37

16.67
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Графика 5

Оперативността при предоставянето на съответните услуги има пряко отношение
към качеството на предоставяне на услугата и към положителното отношение на обществото
към институцията, която я предоставя.
Бързината в работата на администрацията на различните органи на съдебната система
в област Видин отново се оценява най-високо при съдилищата, като 32% считат, че техните
администрациите предоставят бързо услугите, които са потърсили. С равен дял високи оценки
след съда се нареждат следствието и прокуратурата – 31% от анкетираните. И по този
показател средните оценки доминират и при трите органа на съдебната власт, като между 51
и 54 на сто от анкетираните са посочили средно ниво на оценка относно бързината на
обслужването от страна на служителите, работещи с гражданите.
Предвид минималната разлика в оценките за различните органи на съдебната система
и общият дял на положителното отношение на респондентите, може да се направи изводът, че
удовлетвореността на гражданите от бързината и оперативността на обслужване от
администрациите на органите на съдебната власт в област Видин, е на средно и над средното
ниво.
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Реформата на съдебната система е безусловно свързана с въвеждането на
електронното правосъдие. Това е комплекс от финансови, организационни, технологични,
образователни и нормативни мерки, целящи ефективното използване на информационните и
комуникационните технологии в съдебната система.
На този етап електронните услуги, предоставяни от органите на съдебната система у
нас са развити в различна степен, като се предоставят чрез Единен портал за електронно
правосъдие на съдилищата, Портал за електронни услуги на НСС и Портал за електронни
услуги на Прокуратурата на Р България.
В рамките на изследването зададохме въпрос относно това дали предоставяните
електронни услуги от различните органи на съдебната власт отговарят на очакванията на
гражданите. Отново най-висока оценка получава съда, а именно: 23 на сто от анкетираните
считат, че съда предоставя достатъчно електронни услуги, 59% дават средна оценка, а 16%
ниска оценка на обема предоставяни електронни услуги от съда. Предоставяните електронни
услуги от прокуратурата и следствието са оценени равностойно (с разлика от 1 пункт).
Разпределението по органи на съдебната власт се илюстрира със следващите таблици и
графики:
Оценка на предоставяните електронни услуги
по органи на съдебната система
Таблица 9
18. Съдебната система предлага ли достатъчно електронни услуги?
Скала: 1 е висока степен, 2 – средна степен, 3 – ниска

съд

бр.
%
прокуратура

бр.
%
следствие

бр.
%

не мога да
преценя
1

не
ползвам
1

15.74
3
21

0.93

0.93

1

1

62.96
2
69

19.44
3
20

0.93

0.93

1

1

63.89

18.52

0.93

0.93

1
25

2
64

3
17

23.15
1
17

59.26
2
68

15.74
1
17
15.74
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Графика 6

Налага се изводът, че съдилищата имат по-голям напредък във въвеждането на
електронното правосъдие, спрямо прокуратурата и следствието, като оценката на гражданите
от област Видин за техните електронните услуги е на средно и над средното ниво.
Достъпът до правосъдие е основно право и неизменна част от правовия ред. То
включва следните елементи:


Съгласно Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ): „Всяко лице,
при решаването на правен спор относно неговите граждански права и
задължения или основателността на каквото и да е наказателно обвинение срещу
него, има право на справедливо и публично гледане на неговото дело в разумен
срок, от независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона“.



Правото на ефективни средства за защита;



Правото да бъдеш съветван, защитаван и представляван;



Правото на правна помощ за онези, които не разполагат с достатъчно средства.
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За постигане целите на анализа потърсихме в анкетата и интервюто мнението на
респондентите относно достъпа до правосъдие, начините на комуникация с органите на
съдебната власт, с оглед идентифициране възможностите и средствата на хората от област
Видин да се възползват от ефективно право на защита и професионална помощ при
необходимост в контактите си с органите на съдебната система.
Равният достъп до правосъдие се изследва с въпроса: „Смятате ли, че всички граждани
имат добър и равен достъп до правораздаване?“. Според 30 на сто от респондентите
гражданите в областта имат равен достъп до правосъдие, 46 на сто считат че има ограничения
пред равния достъп до правосъдие в известна степен, а според 24 на сто не всички граждани
имат равен достъп.
Това мнение на анкетираните лица води до извода, че едно основно право на
гражданите на ЕС, а именно: равният достъп до правосъдие е нарушено за голяма част от
гражданите в област Видин. Причините могат да се намерят и във възприемането на понятието
„равен достъп“, тъй като според голяма част от респондентите географската им отдалеченост
от органите на съдебната власт и липсата на редовен обществен транспорт в област Видин е
пречка за техния достъп до правосъдната система.

Таблица 10
Достъп до правосъдие
19. Смятате ли, че всички граждани имат добър и
равен достъп до правораздаване?
да
донякъде
не
общо

бр.
32
50
26
108

%
29.63
46.30
24.07
100.00
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Графика 7

В рамките на интервюто респондентите бяха помолени да посочат в свободен текст кои
начините на комуникация с органите на съдебната власт са ползвали, в процеса по който са
били страна, в т.ч. използвани ли са граждански и/или други организации в процеса на
комуникация със съдебната власт.
Над 58 на сто от анкетираните сочат, че са ползвали адвокат при комуникацията с
органите на съдебната система, което показва, че са се възползвали от основни елементи за
свободен достъп до правосъдие, а именно:


Правото на ефективни средства за защита;



Правото да бъдеш съветван, защитаван и представляван.



Правото на правна помощ за онези, които не разполагат с достатъчно средства.

Следва делът на хората които не могат да преценят или нямат мнение по въпроса – над
19 на сто от респондентите. Като се вземе предвид, че тези лица са били страна в съдебни
процеси, то в случая може да се направи извод за непознаване на начините и формите на
комуникация въобще, което се обяснява с ниския образователен статус на по-голямата част от
тях. Незначителна част от респондентите дават и оценка на комуникацията с органите на
съдебната власт. Негативно мнение за контактите с органите на съдебната власт изразяват едва
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2 на сто от респондентите, а едно от лицата е дало оценка на комуникацията си с органите на
МВР, които не са част от съдебната система. Същият е делът и на хората, които дават
положителна оценка на комуникацията, без да посочват начина.
Разпределението по типове отговори на въпроса от интервюто се илюстрира със
следващата таблица:
Таблица 11
1. Моля, уточнете начините за комуникация с органите на съдебната власт в
процеса по който бяхте страна, в т.ч. използвани ли са граждански и/или
други организации в процеса на комуникация със съдебната власт?

С адвокат
Не мога да преценя: нямам мнение и липсва отговор
Писмено
Не са ползвани граждански организации в процеса на организация
Лично
Пряка комуникация
Не съм контактувал директно
Имам лошо мнение-натиск от МВР
Нямам комуникация
Напълно удоволетворен
Нормално
Лоша комуникация
Некоректно отношение към гражданите
общо

бр.
63
21
2
1
9
3
1
1
2
1
1
2
1
108

%
58.33
19.44
1.85
0.93
8.33
2.78
0.93
0.93
1.85
0.93
0.93
1.85
0.93
100.00

Изследването потърси и наличието на проблеми в комуникацията с органите на
съдебната система и информация от какво естество са идентифицираните от гражданите
комуникационни проблеми.
Един от индикаторите за оценка на ефективната комуникация е доколко е разбираем и
удовлетворителен за гражданите крайният резултат от срещата със съответните институции.
По тази причина зададохме 2 въпроса относно отношението на гражданите към
решението/присъдата по делата, в които са били страна.
На въпросът: „Решението/присъдата на съдебния състав по делото бяха ли
достатъчно ясни и разбираеми за Вас?“ почти 70% от гражданите отговарят „да“, 22%
„донякъде“, само 6% не са разбрали произнесеното решение/присъда.
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Графика 8

На въпросът: „Удовлетвори ли Ви решението/присъдата?“ над 47% от гражданите
отговарят „да“, 36% „донякъде“ и 15% не са удовлетворени от произнесеното
решение/присъда. Логично сред недоволните се намират и лицата получили осъдителни
присъди по наказателни дала, което е субективно отношение към правораздаването и може да
се разглежда положително по отношение прилагането на закона от органите на съдебната
система.
Графика 9
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Отношението на гражданите към издаваните от Българския съд присъди/решения е
важен индикатор за справедливостта на съдебната система. Така представените резултати са
показателни

за

съществуващия

дисбаланс

между

обществените

очаквания

към

справедливостта на правораздавателната система и нейния краен продукт.
В рамките на интервюто на поставения въпрос относно наличието на комуникационни
проблеми с органите на съдебната власт почти 76 на сто от респондентите посочват, че не са
имали проблеми при комуникацията с органите на съдебната власт, което показва че в област
Видин правосъдната системата е работеща и отворена към гражданите и нивото на
комуникация във всичките му елементи е на високо оценено. Това е и една от предпоставките
за доверие на обществото в съдебната система. Следователно може да се направи извод, че на
комуникационно ниво е налице положително отношение на гражданите от област Видин към
съдебната система, което е предпоставка за повишено доверие в нея.
Таблица 12
3. Срещнахте ли проблеми в комуникацията с органите на съдебната
власт по време на конкретното дело и какви?
Не
Да
Не разбирах процедурите и терминологията
Нямам проблеми в комуникацията
Да, от началото на годината, побои от МВР-Видини постоянен тормоз
Проблеми в комуникацията – няма, просто от потърпевш излизаш –
обвиняем
Комуникацията трябва да е по-добра
Липса на обективност
Не преценявам, нямам мнение и без отговор
Призовкарят посещава адреса един път и то в работно време. Оставя
бележка /не добре закрепена/, която често не достига до лицето
Голяма мудност
Недостатъчно отзивчиви с гражданите, държат се грубо, лоша
организация-трудно намират дела
общо

бр.
82
6
1
1

%
75.93
5.56
0.93
0.93

1

0.93

1
2

0.93
1.85

1
10

0.93
9.26

1
1

0.93
0.93

1
108

0.93
100.00

Хората без мнение, както и тези, които не могат да преценят са следващият дял от
респондентите – 9%, следват лицата, които категорично считат, че са имали проблеми, но без
да ги посочват – 6%, почти същият е делът на лицата срещнали конкретни проблеми като:
неразбиране на процедурите и терминологията; мудност на системата; недостатъчно
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отзивчива администрация, която се държи грубо с гражданите и недостатъци в системата на
призоваване на страните.
Следва да се обърне внимание, че един от анкетираните дава информация за насилие от
органите на МВР, които макар и да не са част от съдебната система, често се свързват с нея,
поради естеството на професионалните ангажименти, които органите на МВР имат преди
органите на съдебната система да поемат по компетентност определи производства и дела.
Налага се изводът, че е необходима по-добра информираност на обществото за
функциите и ролята на различните органи на съдебната система и тяхната независимост като
представители на съдебната власт от органите на изпълнителната власт, където се намира и
МВР.

РАЗДЕЛ III.
АНАЛИЗ НА ОЦЕНКАТА НА ГРАЖДАНИТЕ ОТНОСНО
НЕЗАВИСИМОСТТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА
СИСТЕМА

В

ОБЛАСТ

ВИДИН

И

НИВО

НА

ОБЩЕСТВЕНОТО ДОВЕРИЕ
3.1. Анализ на оценката на гражданите относно независимостта
и

безпристрастността

в

работата

на

магистратите

и

администрацията на съдебната система в област Видин
Въпросите поставени в тази изследвана област дават поле да се анализират нагласите и
оценката на обществото относно независимостта в работата на магистратите, превенция и
предотвратяване на конфликт на интереси в съдебната система, усещането за опити за влияние
върху процеса от различни страни, спазване принципите за върховенство на закона във
видински съдебен окръг. Търси се оценката им за работещите механизми и мерки за
обективност и независимост в работата на съдебната система и нивото на обществено доверие
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в различните органи на съдебната власт. Изследват се наличието на индикации или опити за
влияние и корупция в системата и как виждат респондентите работата на съдебната система
като безпристрастност, качество и ефективност на правораздаването.
Поради обществената значимост на темата за независимост и безпристрастност на
съдебната система, втората група въпроси е с по-голяма тежест в проведеното анкетиране и
интервю. Целта е да се даде максимално широко 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.
Организацията на работа в органите на съдебната власт, която е една от
предпоставките за гарантиране на независимостта и безпристрастността на системата, е в
основата за постигане на по-високо доверие в тях. Общата оценка на трите органа на съдебната
система в област Видин е в средна степен - 61% от респондентите дават средна оценка, а двете
полярни оценки са с почти еднаква тежест - 20% ниска и 19% висока оценка на организацията
на работа в съдебната система в област Видин.
Оценката на респондентите за организацията на работа по различите органи на
съдебната система, както по почти всички изследвани елементи на дейността им, е най-висока
за съда – 23% от респондентите, следват прокуратурата и следствието с еднакъв дял на
максималната оценка – по 17%.
Разпределението на оценката по органи на съдебната власт се визуализира от
следващите таблици и графики.
Таблица 13
Организация на работата
в органите на съдебната система
9. Мислите ли, че организацията на работа в структурите на съдебната
система (съд, прокуратура, следствие) е добра и ефективна?
съд

бр.
%
прокуратура

бр.
%
следствие

1
25

2
65

3
18

23.15
1

60.19
2

16.67
3

18

66

24

16.67
1

61.11
2

22.22
3

общо бр.

общо %

108

100
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бр.
%

18

66

24

16.67

61.11

22.22

Графика 10

Наличието на корупционни практики и опити за влияние върху независимостта на
съдебната система, както и оценката на безпристрастността в работата на различните органи
на съдебната система се изследва с 4 въпроса, а именно:


Смятате ли, че при Вашите взаимоотношения с органите на съдебната власт /съд,
прокуратура, следствие/ е имало злоупотреба с финансови средства и/или с власт?



Смятате ли, че при Вашите взаимоотношения с органите на съдебната власт /съд,
прокуратура, следствие/ са точно приложени изискванията на закона?



Смятате ли, че бяха изпълнени очакванията на заинтересованите страни за отговорност,
безпристрастност и ефективност в процеса на правораздаване от съответните органи на
съдебната система?



В каква степен според Вас външни сили (политически, финансови или други) влияят на
органите на съдебната власт?
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Най-голям е броят на респондентите, които считат, че не са налични индикации за
корупция и/или злоупотреба с власт в съдебната система в област Видин, а именно: 83 лица
или 77% от общия брой анкетирани. Следват хората, които са усетили донякъде опити за
корупционно влияние или злоупотреба с власт – 20 лица или 19% от анкетираните, едва 5 лица
(5%) считат, че съществува външно влияние и/или злоупотреба с власт в съдебната система в
област Видин.
Данните по този въпрос са илюстрирани със следващите таблица и графика.

Опити за влияние/корупция и злоупотреба с власт
Таблица 14
10. Смятате ли, че при Вашите взаимоотношения с органите на
съдебната власт /съд, прокуратура, следствие/ е имало злоупотреба
с финансови средства и/или с власт?

да
донякъде
не
общо

бр.
5
20
83
108

%
4.63
18.52
76.85
100.00

Графика 11
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Изследването потърси оценката на гражданите относно опитите за външно влияние
върху различните органи на съдебната система, с въпроса: „В каква степен според Вас
външни сили (политически, финансови или други) влияят на органите на съдебната власт?“.
При така поставения въпрос за първи път над 50% от оценката на респондентите общо за
съдебната система се разпределя върху двете противоположни степени и то с равен дял, а
именно: 28% от анкетираните считат, че е налице висока степен на влияние върху съдебната
система от външни сили (политически, финансови или други) и също толкова (28%) намират,
че степента на външно влияние е ниска. Според 137 лица или 42% нивото на външно влияние
върху съдебната система е в средната степен.
Оценката на респондентите на опитите за външно влияние по различите органи на
съдебната система, отново се разпределя между двата полюса с еднакъв дял на респондентите,
като с незначителна разлика с другите два органа на съдебната система отново гражданите
сочат, че съдът се поддава в най-ниска степен на външно въздействие в работата си.

Степен на външно влияние върху органите на съдебната власт
ПО ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Таблица 15

13. В каква степен според Вас външни сили (политически, финансови или
други) влияят на органите на съдебната власт?
съд

бр.
%
прокуратура

бр.
%
следствие

бр.
%

не мога да
преценя

1
30

2
48

3
29

27.78
1

44.44
2

26.85
3

0.93

31

44

32

1

28.70
1

40.74
2

29.63
3

0.93

31

45

31

1

28.70

41.67

28.70

0.93

общо

1

108
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Графика 12

В обобщение можем да кажем, че данните от изследването сочат на положителни
изводи относно опитите за влияние върху магистратите и другите представители на съдебната
система в съдебната система от област Видин. Почти 77% от анкетираните сочат, че не са се
сблъскали с корупция и/или злоупотреба с власт в съдебната система при
взаимодействието си с нея. Над 50% от оценката на респондентите на опитите за външно
влияние по различите органи на съдебната система, както и като цяло за системата се
разпределя между двата полюса (висока и ниска степен на влияние) с почти еднакъв дял на
респондентите. Макар и с незначителна разлика с другите два органа на съдебната система
гражданите отново оценяват независимостта на съда по-високо и сочат, че съдът се поддава в
най-ниска степен на външно въздействие в работата си.
Оценката за точното прилагане на изискванията на закона, показва усещането на
гражданите за обективност на магистратите, безпристрастност и независимост на съдебната
система.
Според 57% от анкетираните при взаимоотношенията им с органите на съдебната
система изискванията на закона са приложени точно и безпристрастно, 33% считат, че
изискванията на закона не са приложени достатъчно точно, а 9% дават негативна оценка по
този показател.
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Таблица 16
11. Смятате ли, че при Вашите взаимоотношения с органите на
съдебната власт /съд, прокуратура, следствие/ са точно приложени
изискванията на закона?

да
донякъде
не
общо

бр.
%
62 57.41
36 33.33
10
9.26
108 100.00

Графика 13

Съдебната система е натоварена с високи обществени изисквания, поради нейната
важност за регулирането на обществените отношения, правосъдието и равенството пред
закона за всички граждани. По тази причина потърсихме отговор на въпроса, доколко органите
на съдебната власт са отговорили на очакванията на респондентите за отговорност,
безпристрастност и ефективност в процеса на правораздаване.
Съответствието
безпристрастност

и

между

очакванията

ефективност

в

процеса

на

респондентите

на

правораздаване

за
и

отговорност,
резултатът

от

взаимоотношенията им с органите на съдебната власт като цяло е в средното към високото
ниво, като 51% дават средна оценка, 27% - висока и 15% - ниска оценка на съответствието.
Незначителен е делът на хората, които не дават мнение – 7% от респондентите. Това дава
основание за изводи в посока на високо ниво на доверие в съдебната система в област Видин,
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като отново съдът е този, който в най-голяма степен отговаря на обществените очаквания за
отговорност, безпристрастност и ефективност в процеса на правораздаване.
Традиционно при контактите си със съда гражданите от област Видин са получили найголямо съответствие между очакванията си и проявлението на този орган на съдебната система
като обективен, безпристрастен и ефективен – 31% от респондентите утвърждават това,
следват оценките на прокуратурата и следствието с еднакъв дял – по 25%.

Обществените очаквания в област Видин и проявлението на отговорност,
безпристрастност и ефективност в процеса на правораздаване в съдебната система
ПО ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Таблица 17
12. Смятате ли, че бяха изпълнени очакванията на заинтересованите страни за
отговорност, безпристрастност и ефективност в процеса на правораздаване от
съответните органи на съдебната система?
съд

1

2

3

Н/П

бр.
%

34

55

15

4

31.48

50.93

13.89

3.70

прокуратура

1

2

3

бр.
%

27

55

16

10

25.00

50.93

14.81

9.26

следствие

1

2

3

бр.
%

27

56

16

9

25.00

51.85

14.81

8.33

общо

108

Дял на оценката на обществеността в област Видин за отговорност, безпристрастност и
ефективност в процеса на правораздаване в съдебната система
ПО ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Графика 14
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Както общата оценка, така и разпределението на оценката по различните органи на
съдебната власт дава средно с тенденция към високо ниво на съответствие между очакванията
на гражданите и отговора на системата по показатели отговорност, безпристрастност и
ефективност на съдебната система.
В рамките на интервюто, потърсихме мнението на гражданите от област Видин по
наблюдаваните показатели за дейността на съдебната система, чрез отворен въпрос, относно
ефективност, публичност и безпристрастност на органите на съдебната власт, а именно:
„Смятате ли, че работата на администрацията на съдебната власт и магистратите е
ефективна, прозрачна и безпристрастна и в каква степен? Моля, уточнете?“.
Повече от половината от респондентите дават положителна оценка на ефективността в
работата и прозрачността на съдебната система в област Видин, като 48% отговарят
еднозначно „ДА“, а около 4% уточняват по какъв начин се проявява ефективната,
безпристрастна и прозрачна дейност на магистратите и съдебните служители. На
противоположното мнение са около 36% от респондентите, като по-голямата част от тях
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считат, че съдебната система е недостатъчно ефективна и безпристрастна. Над 11% не могат
да преценят или не дават отговор н въпроса.
Разпределението по типове отговори се дава в таблицата по-долу:
Ефективност, публичност и безпристрастност на съдебната система
Таблица 18
4. Смятате ли, че работата на администрацията на съдебната власт и магистратите
е ефективна, прозрачна и безпристрастна и в каква степен? Моля, уточнете?

Да
Да, с изключение на поръчковите производства
Мисля, че всичко е законно
Не / Недостатъчно
Не смятам, че е безпристрастна във висока степен
Съд. админ. се отнася вежливо, магистрата се отнася не особено безпристрастно
Съдебната власт е тромова
Работата на съдебната власт е неефективна и не е безпристрастна
Смятам, че работата на администрацията на съд. власт е ефективна, прозрачна и
безпристрастна
Администрацията е безупречна, магистратите са перфектни и пристрастни и то
в неизмеримо голяма степен
Всеки участник в съдебния процес има достъп до информация за движението на
делото му, електронна папка, информация на регистратурата на съответния съд
Незнам / не мога да преценя / нямам впечатления / без отговор
общо

бр.
52
1
1
33
3
1
1
1

%
48.15
0.93
0.93
30.56
2.78
0.93
0.93
0.93

1

0.93

1

0.93

1
12
108

0.93
11.11
100.00

Може да се направи извод, че е налице обществено доверие в органите на съдебната
власт в област Видин, тъй като над половината от гражданите, участвали в изследването
считат, че работата на работата на администрацията на съдебната власт и магистратите е
ефективна, прозрачна и безпристрастна, а около една трета считат, че системата не е
достатъчно ефективна, прозрачна и безпристрастна.
Редица изследвания в национален мащаб показват, че според общественото
мнение не е налице подобряване на публичния образ на институциите на съдебната
власт, въпреки усилията им в последните години. Видно от данните на настоящето
изследване гражданите от област Видин, показват по-положително отношение и повисоко доверие в съдебната система спрямо средното за страната.
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3.2. Общественото доверие в област Видин в съдебната система
Всички изследвани индикатори са елементи, въздействащи върху общественото
доверие за съдебната система, но за да добием пълната картина на оценката и мнението на
гражданите относно съдебната система, потърсихме нивото на обществено доверие сред
гражданите от област Видин за всеки един от органите на съдебната власт с конкретен въпрос:
„Имате ли доверие в съдебната система като цяло?“.

Общественото доверие в органите на съдебната система
в област Видин
Таблица 19
8. Имате ли доверие в съдебната система като цяло?
съд

прокуратура

следствие

1
33
30.56
1
23
21.30
1
25
23.15

2
55
50.93
2
63
58.33
2
58
53.70

3
20
18.52
3
22
20.37
3
25
23.15

Сравнителната перспектива на отговорите по конкретния въпрос за нивото на доверие
в съдебната система, така както и по отделните индикатори, отново отделя съдът като орган с
най-висока степен на доверие сред гражданите от област Видин: съотношението между
„висока“ и „ниска“ степен на доверие е най благоприятно в оценката за съда – 31% срещу 19%;
следват прокуратурата (21% срещу 20%) и следствието с еднакъв дял на двете крайни оценки
(23% срещу 23%).

Общественото доверие в органите на съдебната система
в област Видин
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Графика 15

Нивото на доверие в една система е право пропорционално на оценката относно
ефективността и качеството на работа на нейните органи. Съотношението по този
индикатор е същото както и по конкретния показател – наличие на доверие, а именно: от трите
органа на съдебната власт, съдилищата са оценени, че работят най-ефективно, като 23% от
анкетираните дават най-високата оценка по този индикатор, след тях с равен дял на лицата
дали най-високата оценка – по 17% се нареждат прокуратурата и следствието. Прокуратурата
и следствието отново са еднакво оценени като слабо ефективни – по 22% от анкетираните.
Най-ниската оценка на работата на съда се дава от най-малък дял от гражданите (17 на сто)
спрямо другите 2 органа. Средните оценки доминират и при трите органа на съдебната власт,
като над 60 на сто от анкетираните са посочили средно ниво на ефективност и качество на
работата на органите на съдебната система във видинска област.

Разпределението на мнението на респондентите относно ефективността в работата по
органи на съдебната власт се илюстрира със следващите таблици и графики:

Оценка на ефективност в работата
по органи на съдебната система
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Таблица 20
9. Мислите ли, че организацията на работа в структурите на съдебната система
(съд, прокуратура, следствие) е добра и ефективна?
Скала от 1 до 3, като 1 е висока степен, 2 – средна степен, 3 – ниска.
съд
1
2
3
общо бр. общо %
бр.
25
65
18
%
23.15
60.19
16.67
прокуратура
1
2
3
бр.
18
66
24
%
16.67
61.11
22.22
следствие
1
2
3
бр.
18
66
24
%
16.67
61.11
22.22
108
100

Графика 16

Общата оценка на ефективността в работа на органите на съдебната власт е в средната
степен на удовлетвореност за заинтересованите страни – 61 на сто от респондентите дават
такава оценка.
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В сравнителна перспектива се налага изводът, че според общественото мнение в област
Видин най-ефективно и прозрачно работят съдилищата, следвани от прокуратурата и
следствието с почти еднакво ниво на оценката.
Ключов фактор за доверието в съдебната система е оценката на нейната независимост,
ефективност и безпристрастност в прилагането на закона и в дейността на всеки един орган.
Тази оценка потърсих в рамките на интервюто с 2 въпроса към гражданите от област Видин.
Доминиращо е разбирането на обществото в област Видин, че съдебната система е
независима и закона се прилага безпристрастно от органите на съдебната власт: като почти
55% от гражданите дават еднозначно утвърждаване на своето положително впечатление по
този индикатор; около 20% считат, че системата не е независима и има различни проявления
на слаба комуникация между съответните инстанции в процеса или между различните органи;
не е за подценяване делът на хората, които нямат мнение или не могат да отговорят на въпроса
– над 20% от респондентите.
2. Смятате ли, в качеството си на страна по конкретно дело, че на всеки етап от
съдебния процес се проявяваше независимост в работата на съдебна власт и
върховенство на закона? В случай, че не е в достатъчна степен, моля посочете в кой
орган на съдебната власт (следствие, съд, прокуратура) и какви проблеми
констатирахте.

Да
Не
Тотално разминавание в мненията на окръжен, админстративен съд
Видимо не се спазват правилата за безпристрасност и морал към участниците,
проблемите са: обвързаност на лични контакти, изтичане на информация и
неспазване на предписания на институции
Нямам наблюдение и информация
Не мога да преценя: нямам мнение и без отговор
Мисля че са независими
Всичко беше по правилата
Не всичко беше наред
В следствито не точно написан акт за провинение
Върховния съд пренебрегва нарушенията по издаване на разрешително приема
решение без право на обжалване и в момента незаконния строеж е законен во
веки веков
Прокуратурата и съда са по-независими
общо

бр.
57
20
1

%
52.78
18.52
0.93

1
1
22
1
1
1
1

0.93
0.93
20.37
0.93
0.93
0.93
0.93

1
1
108

0.93
0.93
100.00

По отношение индикатори ефективност, прозрачност и безпристрастност на
съдебната система сред гражданите от област Видин отново доминира положителното
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обществено мнение, като над 50% от респондентите считат, че съдебната власт е ефективна,
прозрачна и безпристрастна, над 38% обаче са на мнение, че системата не е достатъчно
ефективна, прозрачна и безпристрастна, като част от лицата указват на тромаво
съдопроизводство, недостатъчна ефективност или външно влияние; делът на хората, които не
могат да преценят или не дават отговор не е за подценяване – 11% от респондентите.

4. Смятате ли, че работата на администрацията на съдебната власт и магистратите
е ефективна, прозрачна и безпристрастна и в каква степен? Моля, уточнете?

Да
Да, с изключение на поръчковите производства
Мисля, че всичко е законно
Не / Недостатъчно
Не смятам, че е безпристрастна във висока степен
Съд. админ. се отнася вежливо, магистрата се отнася не особено безпристрастно
Съдебната власт е тромова
Работата на съдебната власт е неефективна и не е безпристрастна
Смятам, че работата на администрацията на съд. власт е ефективна, прозрачна и
безпристрастна
Администрацията е безупречна, магистратите са перфектни и безпристрастни
Всеки участник в съдебния процес има достъп до информация за движението на
делото му, електронна папка, информация на регистратурата на съответния съд
Незнам / не мога да преценя / нямам впечатления / без отговор
общо

бр.
52
1
1
33
3
1
1
1

%
48.15
0.93
0.93
30.56
2.78
0.93
0.93
0.93

1
1

0.93
0.93

1
12
108

0.93
11.11
100.00

В обобщение, можем да кажем, че общественото доверие в област Видин към съдебната
система е в значително по-висока степен спрямо доминиращият дефицит на доверие към
системата от обществото в национален мащаб. Над половината от гражданите в областта
считат, че съдебната система е ефективна, безпристрастна и спазва върховенството на закона.
Гражданите от област Видин демонстрират най-голямо доверие в справедливостта,
безпристрастността и ефективността на съда в сравнение с другите правораздавателни
институции – прокуратура и следствие.

45

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

РАЗДЕЛ

IV.

МОНИТОРИНГ

И

КОНТРОЛ

ОТ

ОБЩЕСТВОТО ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА
СИСТЕМА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА
ПОДОБРЯВАНЕ РАБОТАТА НА СИСТЕМАТА
4.1. Мониторинг и контрол върху дейността и реформата на
съдебната система. Препоръки и предложения за подобряване
ефикасността на правораздавателния процес
Изследването търси оценката на обществото относно механизмите за мониторинг и
контрол, в т.ч. граждански контрол върху дейността и реформата на съдебната система, както
и техните препоръки и предложения за подобряване ефикасността на правораздавателния
процес и модернизация на съдебната система, в контекста на предстоящата реформа на
системата.
С поставените 3 въпроса се цели и преход от препоръките на местната общност и
визията за подобряване работата на съдебната система, а от тук и на доверието в нея, към един
от очакваните резултати на анализа, а именно: представяне на добри европейски практики
за публичност, прозрачност и ефективност в работата на съдебната система, с оглед
повишаване на общественото доверие към нея.
В национален мащаб недостатъчната независимост, ефективност и прозрачност на
съдебната система са едни от най-сериозните проблеми, идентифицирани от обществото,
които пряко се отразяват върху равния достъп до правосъдие и доверието на обществото в
институциите на съдебната власт.
В рамките на изследването потърсихме мнението на гражданите от област Видин за
основните проблеми в съдебната система, като се даде възможност да посочат повече от една
отговор от 15 предложения, както и да изведат друго свое мнение.
Основен проблем за гражданите от област Видин са тромавите процедури в работа на
правосъдната система - над 56% от лицата посочват този проблем; следва проблем, който се
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отнася до равния и свободен достъп до правосъдие на населението – почти 56% считат, че
пречка за хората е недостатъчното познаване на работата на органите на съдебната власт от
населението; липсата на прозрачност в дейността на системата е третият по тежест проблем –
според 21% от респондентите; следва проблемът с независимостта на системата, а именно: над
50% от проблемите са свързани с това, че гражданите виждат корупция, политически влияния
или неспазване на моралните етични норми от магистратите и органите на съдебната власт.
Оценката за работата на отделните органи на съдебната власт като цяло показва найниско доверие в органите на досъдебното производство – 15% са посочили лоша работа на
МВР и следствието, само между 4-5% считат, че съдът и прокуратурата работят под
очакванията. Общественият имидж на една система до голяма степен се определя и от
медийното влияние и в случая над 11% от гражданите считат, че медиите влияят негативно на
мнението на обществото за съдебната система.
Разпределението на абсолютния брой и относителен дял на идентифицираните
проблеми и посочено в таблицата по-долу:

20. Кои са основните проблеми на съдебната власт според Вас?
(Можете да посочите повече от един отговор)
недостатъчно познаване на работата на органите на съдебната власт от населението

тромавост и мудност на системата
липса на прозрачност в работата на съдебната власт
недостатъчно добър подбор на магистратите
некомпетентност на съдебната администрация
податливост на външен натиск
съмнения в морала на магистратите
наличие на корупция
негативна роля на медиите
политически натиск
лоша работа на МВР и/или следствието
лоша работа на прокуратурата
лоша работа на съда
липса на справедливост в съдебните актове
друго (моля посочете), в т.ч.:
- пристрастност на следсвието
- не мога да преценя

бр.

%
60
61
23
5
3
17
13
18
12
12
16
4
5
16
3
1
2

55.56
56.48
21.30
4.63
2.78
15.74
12.04
16.67
11.11
11.11
14.81
3.70
4.63
14.81
2.78
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Като ключови фактори, формиращи обществените нагласи към безпристрастността на
съдебната системата, се открояват:
 доминиращото разбиране, че съдебната система е единствено формално независима,
като нейните решения и действия са регулирани политически;
 увереността, че съдът е лесно податлив на икономически натиск и корупция;
 разбирането, че съдебната система не е достатъчно прозрачна, че е затворена и
неразбираема за населението;
 сравнително често срещаното мнение, че служителите в системата не спазват
моралните и етични норми;
 не на последно място, негативното отразяване на работата на съдебната система от
медиите.
Въпреки, че гражданите показаха активно отношение към съществуващите проблеми
на съдебната система, не можаха да определят и назоват механизмите за мониторинг и контрол
върху нея, които са един от начините за идентифициране на проблемите и набелязване мерки
за отстраняването и. Над 70% от респондентите не дават отговор на поставения въпрос в
интервюто, а над 20% считат, че няма ефективни мерки за контрол и едва 2% считат, че
съществуват такива и са действащи.

6. Какви механизми за мониторинг и граждански контрол върху съдебната
система действат в момента и смятате ли, че са ефективни?

Не
Да
Не знам, не съм запазнат, нямам мнение и без отговор
Не достатъчно , не са ефективни, Липсва система за граждански контрол
общо

бр.
20
2
77
9
108

%
18.52
1.85
71.30
8.33
100.00

Доминира усещането на гражданите от област Видин, че съдебната система
функционира безконтролно, които е една от причините за недостатъчното доверие в нея.
Налага се изводът, че е необходимо реформата на съдебната система да се насочи към
максимална публичност, прозрачност и към разширяване на комуникацията с обществеността
и популяризиране на правото на достъп до правораздаване, с оглед повишаване авторитета на
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съдебната система и улесняване достъпа на гражданите до нея. Необходимо е да се
предприемат мерки за превенция на корупцията, политическото и икономическо влияние,
както и въвеждането на по-ефективен вътрешен и външен контрол върху всички органи на
съдебната власт.
Гражданската активност по отношение подобряване работата на съдебната система и
принос за модернизирането и реформирането й е в много ниска степен, което се обяснява от
една страна от мнението, че от обикновените хора нищо не зависи, а от друга – от сложността
на материята. Почти 70% от респондентите не могат да отговорят или нямат препоръки за
подобряване работата на съдебната система.
Препоръките, които едва 30% от анкетираните граждани от област Видин отправят към
съдебната система, с оглед подобряване на ефикасността от работата и модернизирането й се
обобщават в следните направления:
-

Ускоряване процеса на правораздаване;

-

Въвеждане на електронно правосъдие;

-

Справедливост на правораздавателната система;

-

Намаляване на корупцията;

-

Отделяне на прокуратурата от съдебната система и преминаване към изпълнителната
власт.

Разпределението на предложенията, обобщено по типове отговори на гражданите от
област Видин се вижда в таблицата:

7. Моля, напишете Вашите препоръки и предложения за подобряване
ефикасността на правораздавателния процес и модернизация на съдебната
система?

Не съм компетентен
Не разбирам тези работи
Без отговор
Не
Прозрачност, бързина и ефективност
Да са справедливи
Намаляване на корупцията

бр.
5
1
50
3
1
1
1

%
4.63
0.93
46.30
2.78
0.93
0.93
0.93
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Уволнение на цялото МВР и нови служители
Като не специалист в правния мир, бих мечтала да има справедливост и
зачитане на правата на честните и обикновенни граждани
Реформа
Преминаване на прокуратурата към МС по-голяма независимост на съда
Чувство за феодализъм
Единственото нещо е морал
Въвеждане на достъпно електронно правосъдие
От толкова препоръки без мисъл, стигнахме до това положение
Да се правят по-често проверки в съдилищата от инспектората
По-бърза съдебна система
Повече електронни услуги
По бързо да се приключват делата
Да се решават по-бързо проблемите на хората
Да се ускори процеса на правораздаване
Не мисля, че докато има несменяемост на магистратите може да има
подобрение
Нямам мнение, не мога да преценя, не мога да дам препоръка
общо

1

0.93

1
1
1
1
1
2
1
3
2
2
1
2
1

0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
1.85
0.93
2.78
1.85
1.85
0.93
1.85
0.93

1
24
108

0.93
22.22
100.00

Прави впечатление, че в препоръките е изразено следното мнение: „Не мисля, че
докато има несменяемост на магистратите може да има подобрение“, което показва, че е
налице неприемане на основен индикатор за независимостта на магистратите, макар и
незначителен дял от гражданите. Принципът на несменяемостта е прогласен в Европейската
харта за статута на съдиите на Съвета на Европа и имплицитно гарантиран чрез правило I. 3
от Препоръка 94/12 на Съвета на министрите. Според „Стандарти за несменяемост на съдиите“
несменяемостта на съдиите трябва да бъде нарочен елемент на независимостта, който да
произтича от вътрешни норми на най-високо ниво (Конституция или закон). За да бъдат
защитени срещу неправомерно влияние, съдиите следва да се ползват и от служебен имунитет
(имунитет от преследване за действия, предприети в изпълнение на техните функции, дори по
пътя на регресната отговорност към държавата, с изключение на случаите на умишлено
неизпълнение, както и при извършени престъпления по служба).
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4.2. Наши е международни добри практики в работата на съдебна
система
Проведеното проучване сред гражданите от област Видин извежда някои добри
практики в дейността на съдебната система, в съответствие с нивото на оценка от страна на
обществото, а именно:
-

Достъпни Интернет страници на съд и прокуратура, като най-разбираема и полезна за
гражданите е предоставяната от съдилищата информация от съдилищата;

-

Оперативна работа на администрациите, обслужващи гражданите и любезно
отношение от страна на служителите;

-

Възможността на всеки етап от съдебния процес да се разчита на правна помощ, съвет
и представителство (в т.ч. служебно назначаване на адвокат, дори когато страната не
може да си го позволи по финансови или др. причини).

-

Въвеждането на електронно правосъдие.

Като вземем предвид идентифицираните проблеми в съдебната система в рамките на
проведените две изследвания на общественото мнение по проекта можем да посочим някои
добри чуждестранни практики, изведени от Анализ на добрите европейски практики за
управление качеството на съдебната система, по проект на Висшия съдебен съвет, които да
отговорят на част от проблемите.
1. Неравномерна натовареност на съдилищата в България и невъзможността да се
определят специализирани състави в повечето съдилища.
Този проблем стои пред всички видове съдилища у нас. От една страна този проблем
резонира върху общественото мнение, че съдебната система е мудна, особено в населените
места, с по-голяма натовареност на магистратите, а от друга се отразява върху качеството на
работа, както за натоварените системи, поради големия брой дела, така и върху поненатоварените поради невъзможността за специализация на магистратите. У нас районните
съдилища разглеждат наказателни, граждански, трудови, някои административни и др. дела,
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което е значителен проблем за качеството на работа, особено в малките съдилища, в които не
е налице специализирано разпределение на работата поради малкия брой магистрати.
Добра практика в тази насока има в германската съдебна система, която е разделена
на пет независими специализирани клона или юрисдикции:
 обикновена юрисдикция;
 трудово правна юрисдикция;
 обща административна юрисдикция;
 финансова юрисдикция;
 социално правна (социална) юрисдикция.

2. Недостатъчно прилагане на информационните и комуникационни системи в
българското правораздаване
Информационните и комуникационните технологии се прилагат интензивно в немските
съдилища, както за подпомагане работата на съдиите и съдебните секретари, така и в
комуникацията с професионални или непрофесионални „клиенти” на съда. В Германия са
налице електронни системи за управление на делата в повече от 50% от съдилищата, както и
електронни системи за проследяването им в 100% от съдилищата. Към края на 2010 г.,
възможността да се проследява дело онлайн, достъпът до електронните съдебни регистри и
електронната комуникация между съдилищата и тяхното институционално обкръжение са
налице в 100% от съдилищата; електронно подаване на документи е възможно в 50% от
съдилищата.
В Австрия на разположение на 100 % съдиите и съдебните служители са Интернет
връзка, e-mail, електронни файлове, електронна база данни за юриспруденцията, MS Word. 100
% от съдилищата разполагат с възможност за провеждане на видеоконференция при
изслушването на свидетели, страните, вещи лица и преводачи в граждански производства,
както и за изслушване на свидетели в наказателни производства. Използването на
видеоконференция спестява време и средства, като същевременно осигурява възможност на
съдията да си създаде непосредствени впечатления за изслушваното лице. По този начин се
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редуцира и общата продължителност на производството. За насрочване на видеоконференция
се използва специална Интернет базирана резервационна система.
3. Липса на ясен регламент и насърчаване на извънсъдебното решаване на спорове
у нас.
Още през 2012 г. в Германия влиза в сила Законът за медиацията. Това е първият
законодателен акт, с който в Германия се уреждат услугите по медиация. С него в германското
право се транспонира европейската директива за медиацията (Директива 2008/52/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно някои аспекти на медиацията
по гражданскоправни и търговско правни въпроси, ОВ L 136, 24.05.2008 г., стр.3). Приложното
поле на Закона за медиацията е по-широко от заложеното в европейската директива.
Директивата се прилага само за трансгранични граждански и търговски спорове, а Законът за
медиацията се прилага за всички видове медиация, които се провеждат в Германия,
независимо от естеството на спора и местожителството на страните. Законът насърчава
доброволното уреждане на споровете, като включва в процесуалните кодекси различни
стимули в тази насока. Така например, при подаване на исковата молба в гражданските
съдилища страните трябва да заявят дали са опитали извънсъдебно уреждане на спора,
например чрез медиация, и дали съществуват особени причини за незапочването на такъв
процес. Освен това, съдът може да насочи страните към медиация или друг способ за
извънсъдебно уреждане на спора и, ако страните откажат да приемат това предложение, да
разпореди спиране на производството. За момента не е предвидено получаването на правна
помощ за медиация.
Република Полша започва да се прилага посредническата процедура (медиацията) за
решаване на правни спорове от всякакъв характер след приемането на Закона за
административното производство, влязъл в сила през 2004 г. Медиацията е доброволен процес
и провеждането й не е задължително за заинтересованите страни. Въпреки това, същата е
предпочитана поради факта, че предлага възможност за по-бързо и финансово по-изгодно
решение на възникналия правен спор. Посредническа процедура може да бъде проведена
както извънсъдебно, така и след започване на съдебното дело. Таксите за провеждане на
процедурата са различни в зависимост от етапа на инициирането й.
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4. Тромаво правосъдие в България
В Полша, с цел осъществяване на контрол върху продължителността на
производствата през 2004 г. е приет закон, според който, всяка от заинтересованите страни по
делото може да подаде жалба пред по-висша съдебна инстанция, в случай че според нея е
налице неоснователно забавяне на произнасянето на съда. По-висшата съдебна инстанция е
задължена да се произнесе по въпросите, засегнати в жалбата, в срок от 2 (два) месеца от
подаването й. В случай че жалбата бъде уважена, съдът следва да даде инструкции за
отстраняване на установените нарушения и да определи срок за произнасяне по даденото дело.
Предвижда се и налагането на парични санкции на органа, чието произнасяне е неоснователно
забавено. Размерът на посочените санкции варира от в 500 до 5 000 евро. С оглед на факта, че
в основата на всички правни спорове за неоснователно забавяне на производството стои
правораздавателен орган, законодателството на Република Полша предвижда съдебната такса,
заплатена от жалбоподателя за завеждане на делото пред по-висша инстанция да му бъде
върната в цялост, независимо от това дали жалбата му е уважена или отхвърлена от
компетентния съд.
Една от най-важните добри практики за оптимизиране на административния процес се
идентифицира

в

Германия.

Правото

на

обжалване

пред

второинстанционните

административни съдилища и пред Федералния административен съд трябва да бъде изрично
допуснато. Това по правило се посочва в самото решение, предмет на обжалване. В случай, че
право на обжалване не е допуснато, респективно – не е посочено в решението, то може да бъде
поискано от горестоящия компетентен съд в отделно производство за допускане на
обжалването. Молбата се подава пред съда, издал решението, предмет на обжалване, в рамките
на 1 месец след връчването му на страната. В срок от 2 месеца след връчването на решението,
страната следва да подаде писмено становище, с което са детайлно обосновани основанията
за обжалване. Становището се подава отново в съда, издал оспорваното решение. Основанията
за обжалване са изрично посочени в закона и в случай, че не е налице нито едно от тях, то
молбата за допускане на обжалване ще бъде отхвърлена. Производството по допускане на
обжалването протича в по-кратки срокове, като във Федералния административен съд трае
средно около 4 месеца. То завършва с писмено решение, което е окончателно. В случай, че
обжалването е допуснато от горестоящия съд, производството по обжалване продължава пред
същия състав. Тази високо ефективна филтрираща система гарантира, че обжалването пред
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Федералния административен съд е само за дела от фундаментална важност. Статистически,
от всички решения на първоинстанционните административни съдилища, по-малко от 20 % се
обжалват пред второинстанционните, от които малък процент - само около 2 000 решения
годишно, се оспорват пред Федералния административен съд.
В Австрия чрез Закона за съдилищата, като мярка за ускоряване на гражданския процес
е предвидена възможност за страната да поиска от горестоящ съд да определи времеви рамки
за извършване на конкретно процесуално действие от страна на съда, разглеждащ делото:
свикване на съдебно заседание, изслушване на експертиза, постановяване на решение или
друго. Счита се, че молбата е оттеглена, ако компетентният съд е извършил съответното
процесуално действие в срок до 4 седмици от молбата, освен ако страната декларира в
двуседмичен срок, че желае тя да бъде разгледана.
Налице са добри примери за прилагане на мерки за предотвратяване забавянето на
делата чрез мониторинг и разпространение на данни в австрийското правосъдие. Така
например, в Окръжен съд Линц всички съдии получават справка за броя на всички забавени
дела, класифицирани по продължителност (напр. повече от 1, 2 или 3 години). Въз основа на
получената информация, Председателят на съда предприема действия, като балансиране на
натовареността или образуване на дисциплинарно производство. Страните по делото могат да
поискат от Апелативния съд да определи краен срок за производството, ако смятат, че
действията на съдията не съответстват на добрите практики.

Основен принцип за постигане на успех при прилагането на чуждестранни практики,
дори те да са най-добрите за съответната държава, е адаптирането им към местните условия и
специфики. Всяко буквално прилагане на чужда практика извън контекста на собствените
условия, обикновено води до своя антипод.
Добрите практики изложени тук трябва да се разглеждат като пример и посока, в която
да се търсят най-добрите национални решения.
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РАЗДЕЛ V.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ИЗВОДИ И ОБОЩЕНИЯ
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. Общественото мнение в област Видин по отношение опита на гражданите със
съдебната система дава високата оценка на работата на съдебната система, която
произтича от значителното ниво на удовлетвореност от взаимоотношенията, които
респондентите са имали с органите на съдебната власт.
2. Според по-голямата част от гражданите в област Видин информацията от Интернет
страниците на органите на съдебната власт за достъпна – 55%, но повечето от тях я
намират за неактуална или неразбираема. Тази оценка до голяма степен се дължи на
сложността на процедурите и спецификата на актовете и формулярите, свързани с
дейността на съдебната система. Макар и по-малко от половината, делът на гражданите,
които намират информацията от Интернет страниците за недостъпна, а публичността в
работата на съдебната система за формална, може да се определи като висок (45%).
Това се обяснява и с обстоятелството, че органите на следствието и прокуратурата
извършват дейност, която не допуска публичност на всеки етап от работата им, както и
съответства на средния образователен и социален статус на населението в областта (под
средното ниво за страната), поради което е необходимо информацията за населението
от областта да се поднася по по-достъпен начин.
3. Общественото мнение в област Видин е най-позитивно настроено към съда, като
публична и прозрачна институция, следва прокуратура и най-ниско ниво на публичност
и прозрачност се отчита при следствието.
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4. В област Видин удовлетвореността на гражданите от бързината и оперативността на
обслужване от администрациите на органите на съдебната власт в област Видин, е на
средно и над средното ниво. Като се вземе предвид, че най-малък дял от респондентите
дават положителна оценка на отношението на служителите в прокуратурата към
гражданите и същевременно отрицателната оценка на обслужването в прокуратурата е
с най-висок дял спрямо съда и следствието, може да се направи изводът, че
прокуратурата в област Видин следва да подобри нивото на комуникация и качеството
на обслужването на гражданите.
5. Най-голям напредък във въвеждането на ИКТ и електронно правосъдие според
гражданите на област Видин имат съдилищата.
6. Сред гражданите на област Видин се налага мнението, че нямат равен достъп до
правосъдие. Причините могат да се намерят и във възприемането на понятието „равен
достъп“, тъй като според голяма част от респондентите географската им отдалеченост
от органите на съдебната власт и липсата на редовен обществен транспорт в област
Видин е пречка за техния достъп до правосъдната система.
7. Отношението на гражданите към издаваните от Българския съд присъди/решения е
важен индикатор за справедливостта на съдебната система. Според почти половината
от гражданите в областта съществува дисбаланс между техните очаквания към
справедливостта на правораздавателната система и нейния краен продукт.
8. Организацията на работа в органите на съдебната власт, която е една от предпоставките
за гарантиране на независимостта и безпристрастността на системата, е в основата за
постигане на по-високо доверие в тях. Общата оценка на трите органа на съдебната
система в област Видин е в средна степен - 61% от респондентите дават средна оценка,
а двете полярни оценки са с почти еднаква тежест - 20% ниска и 19% висока оценка на
организацията на работа в съдебната система в област Видин. Оценката на
респондентите за организацията на работа по различите органи на съдебната система,
както по почти всички изследвани елементи на дейността им, е най-висока за съда –
23% от респондентите, следват прокуратурата и следствието с еднакъв дял на
максималната оценка – по 17%.
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9. Общественото доверие към правораздавателната система в област Видин е на
значително по-високо ниво от това в национален мащаб (където е под критичния
минимум). Сред обществеността корупцията, заедно с оказвания политически натиск,
се открояват като двата основни проблема пред всички институции в системата.
Същевременно, на лице са отчетливи разлики по отношение на констатираните
проблеми в работата на разследващите и правораздавателните органи. Докато третият
ключов проблем пред съда са тромавите и бюрократични процедури, то за
прокуратурата и следствието това е ниската степен на прозрачност и недостатъчна
отзивчивост на администрациите им.
10. Данните от изследването във видинска област, за разлика от редица национални
изследвания сочат на положителни изводи относно опитите за влияние върху
магистратите и другите представители на съдебната система в съдебната система от
област Видин. Почти 77% от анкетираните сочат, че не са се сблъскали с корупция
и/или злоупотреба с власт в съдебната система при взаимодействието си с нея. Над 50%
от оценката на респондентите на опитите за външно влияние по различите органи на
съдебната система, както и като цяло за системата се разпределя между двата полюса
(висока и ниска степен на влияние) с почти еднакъв дял на респондентите. Макар и с
незначителна разлика с другите два органа на съдебната система гражданите отново
оценяват независимостта на съда по-високо и сочат, че съдът се поддава в най-ниска
степен на външно въздействие в работата си.
11. Съответствието

между

очакванията

на

респондентите

за

отговорност,

безпристрастност и ефективност в процеса на правораздаване и резултатът от
взаимоотношенията им с органите на съдебната власт като цяло е в средното към
високото ниво, като 51% дават средна оценка, 27% - висока и 15% - ниска оценка. Това
дава основание за изводи в посока на високо ниво на доверие в съдебната система в
област Видин, като отново съдът е този, който в най-голяма степен отговаря на
обществените очаквания за отговорност, безпристрастност и ефективност в процеса на
правораздаване.
12. Налице е обществено доверие в органите на съдебната власт в област Видин, тъй като
над половината от гражданите, участвали в изследването считат, че работата на
администрацията на съдебната власт и магистратите е ефективна, прозрачна и
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безпристрастна, а около една трета считат, че системата не е достатъчно ефективна,
прозрачна и безпристрастна. Редица изследвания в национален мащаб показват, че
според общественото мнение не е налице подобряване на

публичния образ на

институциите на съдебната власт, въпреки усилията им в последните години. Видно от
данните на настоящето изследване гражданите от област Видин, показват поположително отношение и по-високо доверие в съдебната система спрямо средното за
страната. Този извод се аргументира и от сравнителната перспектива на отговорите по
конкретния въпрос за нивото на доверие в съдебната система, така както и по отделните
индикатори, отново се отделя съдът като орган с най-висока степен на доверие сред
гражданите от област Видин: съотношението между „висока“ и „ниска“ степен на
доверие е най-благоприятно в оценката дадена за съда – 31% срещу 19%; следват
прокуратурата (21% срещу 20%) и следствието с еднакъв дял на двете крайни оценки
(23% срещу 23%).
13. Доминиращо е разбирането на обществото в област Видин, че съдебната система е
независима и закона се прилага безпристрастно от органите на съдебната власт: като
почти 55% от гражданите дават еднозначно утвърждаване на своето положително
впечатление по този индикатор; около 20% считат, че системата не е независима и има
различни проявления на слаба комуникация между съответните инстанции в процеса
или между различните органи.
14. В обобщение, можем да кажем, че общественото доверие в област Видин към съдебната
система е в значително по-висока степен спрямо доминиращият дефицит на доверие
към системата от обществото в национален мащаб. Над половината от гражданите в
областта считат, че съдебната система е ефективна, безпристрастна и спазва
върховенството на закона. Гражданите от област Видин демонстрират най-голямо
доверие в справедливостта, безпристрастността и ефективността на съда в сравнение с
другите правораздавателни институции – прокуратура и следствие.
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