ДО
СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН
СЪВЕТ

ВЪПРОСИ ДО КАТЯ БЕЛЬОВА ВЪВ ВРЪЗКА С
УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА
АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖЕН
СЪД БЛАГОЕВГРАД
Дата на избор: 07.06.2016 г.
на осн. чл. 7 от Правила за избор на
административни ръководители в органите на
съдебната власт

1. На 16.01.2016 г. в Capital.bg e публикувана статия със заглавие „Да избомбиш съда.
За (не)зависимото правосъдие в един окръжен съд в Южна България” и автор адв. Стефан
Стефанов, в която се излагат съмнения за спазването на принципа за случайно разпределение
на делата в Окръжен съд Благоевград. Авторът още сочи, че: „фактите в този текст са внесени
под формата на сигнал във Висшия съдебен съвет”.

.

В оповестеното становище за притежавани нравствени качества, изготвено от Комисия
„Професионална етика и превенция на корупцията” към ВСС в част 4. Публикации в медиите
е изложено заключението, че в публикациите в печатни и електронни медии липсва
информация, която да поставя под съмнение притежаваните от съдия Бельова нравствени
качества. Становището е публикувано на интернет страницата на ВСС на 12.05.2016 г., а в
самия документ (както и в останалите становища за кандидати по различни процедури) не е
посочено кога е изготвено същото.
Според Вас, в качеството Ви на магистрат с дългогодишен опит и административен
ръководител, какви следва да бъдат критериите, по които КПЕПК определя, че в медиите има
наличие или липса на информация, която поставя под съмнение нравствените качества на
кандидатите за административни ръководители в органите на съдебната власт?
2. Смятате ли, че съдържанието на цитираната статия е релевантно към това на
изготвеното становище по повод Вашата кандидатура в настоящата процедура?
3. Каква е причината разпределението на наказателни дела да е възложено на
заместник-председателя на ОС Благоевград Татяна Андонова, а това на граждански и
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търговски дела да не се извършва от другия заместник-председател Лилия Масева, а от редови
1

съдия определен с нарочна заповед – Петър Узунов ?
4. Каква е причината посочената за това заповед в публикуваните ВЪТРЕШНИ
ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В ОКРЪЖЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
да не е с отбелязан № и дата, а Заповедите за определяне на натовареност по-горе в текста да
са цитирани с № и дата?
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В тази връзка в годишния отчетен доклад за 2014 г. на ОС Благоевград е отбелязано без
мотиви (стр. 20 и стр.39):
„ІІІ. НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ
„Администрирането на системата за разпределение на делата се извършва от заместникпредседателя и ръководител на Наказателно отделение. По изрична заповед и само в
условия на заместване, дела са били разпределяни от други съдии в отделението.”
1

http://blagoevgraddc.judiciary-bg.org/courts/dc/blagoevgrad/ws_blagoevgraddc.nsf/2/LSTVA6QHQW/$File/%D0%92%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8
%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0
%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%A6%D0%A1%D0%A0%D0%
94.pdf
2
http://blagoevgraddc.judiciarybg.org/courts/dc/blagoevgrad/ws_blagoevgraddc.nsf/98e6cc063351e9e380256cff00333a06/04a4edd74d90c2f4c2257f8800441005/$FILE/%D0%9
4%D0%9E%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%94%202015%20%D0%B3.%20%D0%9E%D0%A1%20%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0
%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4.pdf
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...
IV. ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ
1. ПОСТЪПЛЕНИЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА
Образуването на делата се е извършвало незабавно. Те са разпределяни в рамките на 1 ден
от определен съдия с нарочна заповед на председателя на съда чрез електронната
програма.”

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ ИНИЦИАТИВИ
25.05.2016 г.

3

