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Злравка Иванова Дечева- Запряиова. 
съдия п Районен съд- Кърджали 

кандидат
ш административен ръководител- председател на Районен съд- Кърджали

на
ВЪПРОСИ

поставени от Български институт за правни инициативи

[.Въпрос: В  какви инициативи смятате, че съдът трябва ла работи с 
неправителствени организации?

О тговор: Спорел мен съдът трябва да работи с неправителствени организации 
по проекти отнасяши се до работата на съдебната власт. Извършваната дейност в 
тази насока като проучвания, анализи, анкети и лруги форми са полезни както за 
обществото, така и за съда. Районен съд- Кърджали е вземал и продължава участие в 
много инициативи и проекти разработвани от неправителствени организация.

2. Въпрос: Считате ли. че е необходимо да има обша по.гатика за ограничаване 
на стресовите фактори в работата на магистратите и по- специално 
административните рз.ководители?

Отговор: Необходима е според мен обша политика за ограничаване на сгреса 
на работното .място и то не са.мо по отношение на магистратите, но и на съдебните 
служители. Може да се почерпи опит от добри практики в тази насока.

3. Въпрос: Трябва ли ВСС да вземе предвид мнението на администразивните 
ръководители, магистрати и обществеността при прекрояването на съдебната карта, 
включително и при закриване на съдилища?

Отговор: Пленумът на ВСС е оторизирания орган съгласно чл.ЗО ал.2 т.7 от 
Закона за съдебната власт да закрива съдилища, да про.меня тяхното седалище и да 
определя населените места, в които да се разкриват териториални отделения към 
съотвепшя районен съд. Предполагам, че Съдийската колетя на ВСС ще вземе 
мнението на адмииистратип!ште ръководители при прекрояването на съдебната карта. 
Добре би било и да се чуят мнения на всички заинтересовани страни по гози въпрос, 
които може да пре.тюжат добри идеи в гази насока. 1[о разбира се решението ще е на 
ВСС след съгласуване с министъра на правосъдието.

4. Въпрос: Намирате ли за удачно да се извършва периодична оценка на 
удовлетвореността от предоставянето на съдебни услуги от съда?

Отговор: Полобряват1е качеството на предоставяните услуги, прозрачност г  
инфор.мираност е една от целите ми в Концепцията, която представлява виждането мн 
за уттравлениего на съда. В този смисъл на.мирам за удачно извършването на оцс!«ка на 
удовлетвореността от предоставянето на услуги от съда. Във връзка с това мога да 
посоча, че на сайта на Районен съд- Кърджали е позиционирана на заглавната страница 
анкета, в която всеки посетител може да изрази мнението си относно 
сшминистративно го обслужване.

5. Въпрос: Трябва ли продължаващото обучение за съдии да стане зщтължителпо? 
.Лко да, колко часа годишно следва да бъде?

Отговор; Следва да има продължаващо обучение на съдиите, но не мисля, че го 
трябва да има задължителен характер. И сега и.ма достатъчно присъствени и 
електронни обучения оргашпнрапи от Национатния институт иа правосъдието, в които 
всеки съдия има възможност да заяви участие.



6. Въпрос: Смятате .тн. че съдът т рябва да има щатна бройка та пресаташе?
Отговор: Няма необходимост от щатна бро(4ка та пресаташе та Районен съд-

Кърджали. [Гапъдно достатъчно е вече предвидената такава в Окръжен съд- Кърджа.ти. 
която ще обслужва и раГюините съдилища.

7. Въпрос: Има ли други фактори, итньн посоченото от Вас ит.менение на ЗСВ от 
09.08.2016г., които влияят върху повишаването на броя на новообратуваните дела в 
сьла?

Отговор: Посоченото от мен изменение на ЗСВ касае увеличението на 
изпълнителните дела н съдебно- изпълнителна служба при Районен съд- Кърджали. С 
чл.264 ал.2 тр.2  от ЗСВ е предоставена възможност н ДСИ да събират вземанията на 
органите на съдебната власт. Прочее с тази промяна в Районен съд- Кър.тжали през 
2017г. и 2 0 1 8г. се наблюдава увеличение на приходите на съда. което се дължи именно 
па събираемостта па в:1еманията на КРС от /1СИ.

8. Въпрос: Ма стр.П от Вашата концепция посочвате, чс ДСИ при съда нямат 
достъп до Имотния регистър па Агенцията по вписванията и Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър, който с прекратен от МРРБ. На какво се дължи това според 
Вас. изолиран сл> 1̂ан само та РС- Кърлжати .ти е и какви стъпки следва да се 
предприемат, за ла се възстанови достъпа?

Отговор: На ДСИ е бил осигурен отдштечеи досттш до Имотния регистър 
посредством тяхната специатизирана информационна система за кадастър и имотен 
регистър- ИКЛР. иа осповапне чл.431 аз.2 от ГПК вр.чл.257 ат.2 от ЗСВ от Агенцията 
по вписванията чрез зареждане тта пари от Министерство на правосъдието в различен 
размер на всеки съдебен изпълнител. Но последното такова зареждане на сметка на 
ДСИ при Районен съд- Кърджали е станало през 20 Юг. След това ново парично 
постъпление не е последвазо. поради което достъпът на двама от съдебните 
изпълни тели е ограничен пораш липса на паричен ресурс.

Достъпът }Ш ДСИ до Агенцията Г[о теод&шя. картография и кадастър е осигурен, 
ио той е ограничен, защото такъв отдатечен достъп може да се прави само досежно 
справка за вписан имот, а останазите услуги са платени.

Това е проблем та пялата ст рана и Районен съл- Кърлжаш не е изо.шран случай.

9. Въпрос: В концспцпята споделя за „единствения по рода си в цялата страна 
интегриран %рок по български език н литерату ра и етика и право на ученици'’. Смятате 
ли, че такава и подобни инициативи следва да се правят и иа ниво прогимназия?

Отговор: Смятам, че отговор на този въпрос трябва да ладат експертите отговорни 
за образотшие на пиво прогимназия. Ако те позз.рсят нашето съдействие, то ние с 
желание бихме подаш ръка на всяка добра иниииатива свързана с децата.

10. Въпрос: Какви антикорупцнонни мерки бихте прелпрнс.зи, ако Ви изберат за 
административен ръководи те*!- председател?

Отговор: И към настоя момент са налични Правила за [фиемане и отчитане иа 
сигнали и жалби на граждани и юридически липа касаещи организацията н 
азминистративната дейност па съда, както и кутия за предложения, сигнали и жазби. 
които се намират на заглавната страница на сайта на Районен съд- Кърджали. Ако бъда 
избрана на поста, за който кандплатствам. при необходимост ■■■•' актуализирам 
същсс гвуващите иранила.
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