ПРОЕКТ BG05SFOP001-3.003-0102-C01
„Правосъдие и обществено доверие”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Добро управление”
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
www.eufunds.bg

ДОКЛАД
Относно: Резултатите от наблюдението на 11 съдебни дела и от проведени 3 кръгли
маси, отразяващи общественото мнение в област Видин за дейността на съдебната
система.

Настоящият докладът съдържа обобщените данни от наблюдение на 11 броя
съдебни дела, както и мненията и препоръките на гражданите от област Видин от
проведените 3 дебата по проблемите на съдебната система, под формата на кръгли маси
в градовете: Видин, Кула и Белоградчик по проект № BG05SFOP001-3.003-0102-C01
„Правосъдие и обществено доверие“, финансиран по Оперативна програма „Добро
управление” 2014-2020, съфинансиран от ЕСФ на ЕС, с бенефициент Сдружение
„Агенция за регионално развитие и Бизнес център – Видин“.
Гражданският мониторинг върху дейността на институциите на съдебната
система има все по-важна роля в процесите на реформиране и модернизиране на
българската съдебна система. Той допринася за запознаване на гражданите с работата
на органите на съдебната власт и за изграждането на отношения на доверие между
местната общност и органите на съдебната система. Водещ е принципът, че
наблюдението не е намеса в работата на съда, прокуратурата или следствието, а активно
отношение на гражданското общество към предизвикателствата пред съдебната система.
Наблюдателите на съдебните дела имаха възможност в съдебната зала да
упражнят мониторинг върху вътрешния ред и организация на съдебния процес,
спазването на принципите на безпристрастност и върховенство на закона.
1. Резултати от наблюдението на 11 съдебни дела по подсъдност на
съдилищата от област Видин
Експертите на бенефициента посетиха на място в съдебна зала и се запознах с
процеса и страните по 11 съдебни дела, както следва:
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1.1. Дело № 577 / 2020г. по описа на Районен съд гр. Видин
Гражданско дело провеждано в Районен съд гр. Видин. Делото е започнало през
2020 г. Същността на делото е за неизплатени задължения към мобилен оператор.
Страните по делото са запознати със закона и възможностите които им дава съдебното
производство. Участниците в съдебното производство са запознати с последиците при
неспазване на реда в съдебната зала. При протичане на съдебния процес съдът спазва
графика за започване на съдебното заседание. Всяка от страните има възможността да
изложи своите мотиви.
1.2.Дело № 817 / 2021г. по описа на Районен съд гр. Видин
Производство по обжалване на наказателно постановление издадено от ТД на
НАП. Наказателното постановление се отнася за разлика между суми по касов апарат и
касата на търговския обект. В съдебното дело не попадат участници от маргинализирани
групи. Участниците в съдебното производство са запознати с последиците при
неспазване на реда в съдебната зала. Съдът демонстрира обективно и безпристрастно
поведение към страните. Материалната база отговаря и подходяща в ситуацията
свързана с пандемията.
1.3.Дело № 121/2021г. по описа на Районен съд гр. Белоградчик
Наказателно дело провеждано в Районен съд гр. Белоградчик. Делото е по
отношение на извършена кражба на електроенергия от страна на битов абонат.
Обвиняемият се е присъединил неправомерно към електроразпределителното
дружество. Постановената присъда е пробация за срок от една година. Участника в
съдебното дело попада в маргинализирана група. Страните в съдебният процес са
запознати със закона. Съдът следи строго за реда в залата, за недопускане на коментари
и изявления извън протокола.
1.4.Дело № 216 / 2021г. по описа на Районен съд гр. Белоградчик.
Наказателно дело провеждано в Районен съд гр.Белоградчик. Подсъдимият е
управлявал лек автомобил без да е надлежно регистриран и без да е технически
изправен. Постановена е присъда по делото. След склюване на споразумение.
Подсъдимият по делото попада в маргинализирана група.
1.5.Дело № 210 / 2021г. по описа на Районен съд гр. Белоградчик.
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Наказателно дело провеждано в районен съд гр.Видин. Подсъдимият е нарушил
предписаната от РЗИ карантина за 10 дни. Делото приключва със споразумение.
Подсъдимият по делото попада в маргинализирана група.
1.6.Дело № 65 / 2021г. по описа на Окръжен съд гр. Видин.
Гражданско дело провеждано в Окръжен съд - Видин. Претенцията на ищеца е за
неимуществени и имуществени вреди причинени от Общинска администрация – Видин.
Претенцията е уважена от Районен съд - Видин и е отхвърлена жалбата на общината.
Страната по делото попада в маргинализирана група.
1.7.Дело № 868 / 2021г. по описан на Районен съд гр. Видин.
Гражданско дело провеждано в Районен съд - Видин. Делото се отнася за
обезщетение по чл. 200 от Кодекса на труда за разликата между пенсия и трудово
възнаграждение на лице, претърпяло трудова злополука. Страната ищец попада в
маргинализирана група.
1.8.Дело № 479 / 2021г. по описа на Районен съд гр. Белоградчик.
Гражданско дело провеждано в Районен съд - Видин. Делото е за развод по
взаимно съгласие, като има сключено между двамата съпрузи споразумение относно:
родителските права върху деца; издръжката; за семейното жилище; както и за подялбата
на придобитите имоти и моторни превозни средства по време на брака.
1.9.Дело № 229 / 2021г. по описа на Окръжен съд гр. Видин.
Гражданско дело провеждано в Окръжен съд - Видин. Делото представлява иск
за заплащане и възстановяване на невърнати суми, изтеглени от кредитна карта
предоставена на клиент от страна на ''Първа инвестиционна банка'' АД.
1.10.

Дело № 1868 / 2019г. по описа на Районен съд гр. Видин.

Делото е за делба на движими вещи, придобити по време на брак в режим на
съпружеска имуществена общност. Производството се развива две фази. Първа фаза
допускане на делбата на вещи на страните и втора фаза оценка на вещите и изготвяне на
разделителен протокол.
1.11.

Дело № 76 / 2021г. по описа на Административен съд гр. Видин.

Делото се провежда в Административен съд гр. Видин. Административно
производство по оспорване на решение на НЕЛК – София относно оспорен болничен
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лист от работодател. При доказване на тезата от страна на страните по делото проблем
е липсата на вещи лица.
От наблюдението на делата и беседите с адвокатите и страните по делата се
налага извода, че лицата във всички от-горе изброени дела имат правна защита. Разбират
своите права и задължения в съдебна зала. Редът по време на откритите съдебните дела
се спазва. Страните по делото във всички от случайте разбират съществото на съдебния
процес.
По време на наблюденията на делата не бяха констатирани административни
проблеми свързани с провеждането на делата. В съдебната зала се спазват изискванията,
наложени от противоепидемични мерки, свързани с пандемията от Covid-19.
2. Резултатите от проведени 3 кръгли маси, отразяващи общественото
мнение в област Видин за дейността на съдебната система.
В изпълнение на Дейност 3 от проекта бяха проведени три кръгли маси във гр.
Видин на 01.02.2022г., гр. Кула на 02.02.2022г. и гр. Белоградчик на 03.02.2022г.
Проведените кръглите маси бяха на тема: ''Граждански контрол върху публичността и
прозрачността в работата съдилищата в област Видин'', като се обсъдиха и
впечатленията на присъстващите от опита им с всички органи на съдебната система.
В резултат от проведените кръгли маси се наложи мнението е че, в област Видин
по отношение опита на гражданите със съдебната система се дава висока оценка за
нейната работата, както по отношение публичност и прозрачност, така и по отношение
независимост на магистратите.
Най-позитивно е мнението на гражданите по отношение дейността на съда, като
публична и прозрачна институция, следва прокуратура и най-ниско ниво на публичност
и прозрачност се отчита при следствието.
В област Видин удовлетвореността на гражданите от бързината и оперативността
на обслужване от администрациите на органите на съдебната власт, е над средното ниво
за страната. По време на обсъжданията отразяващи общественото мнение се даде
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положителна оценка на отношението на служителите в съда и прокуратурата към
гражданите.
Друго мнение изразено по време на трите кръгли маси е и че, 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 присъстващите на обсъжданията на кръглите маси географската им
отдалеченост от органите на съдебната власт и липсата на редовен обществен транспорт
в област Видин е пречка за техния достъп когато е необходим до правосъдната система.
По време на обсъжданията на трите кръгли маси участниците изтъкнаха че, имат
доверие към правораздавателната система в област Видин и това доверие е на
значително по-високо ниво от това в национален мащаб. Не се дава информация някой
от присъстващите де бил свидетел на опити за влияние върху магистратите по
финансови или политически причини на местно ниво, но по-голямата част от
участниците считат, че в национален мащаб и по така наречените „знакови дела“ е
налице влияние от външни сили върху съдебната система.
По време на кръглите маси бе дадена висока оценка на сътрудничеството между
съдебната система и неправителствения сектор сътрудничество, което допринася за
ефективен гражданския контрол върху реформата на съдебната система.

