ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ
за периода януари - октомври 2012г.
I.

ВЪТРЕШНО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ

Общият брой членове на ССБ е 939 човека. През отчетния период постъпиха 26 нови
членове, за периода 2010-2012 са 57. Двама членове са напуснали.
1. Проектно финансиране
1.1. През отчетния период се работи по проекта „Укрепване на капацитета и
солидарността на съдийската общност“, финансиран от Фондация Америка за България
със срок за изпълнение три години и общ бюджет 420,000 лева.
1.2. В момента сме кандидатствали по следните нови проекти, за които очакваме отговор:
 „Наблюдение и оценка на работата на Инспектората към Висшия съдебен съвет“ с бюджет
55,875 щ.д., финансиран от Фондация Отворено бщество.


Проблеми на младшите съдии след назначаването им в окръжните съдилища“ с бюджет
18,000 евро, финансиран от Фондация „Конрад Аденауер“;



„Сексуално насилие: Ефективност на защитата на жертвите“ – съвместно участие с правния
факултет на Университета в Барселона. Проектът се финансира от Европейската Комисия.

2. Членски внос
Запазва се тенденцията за частично и нередовно плащане на членския внос, като основен
механизъм за събирането му са секциите. Събираемостта на членски внос през отчетния период е
23%.
3. Администрация
През отчетния период бе назначен координатор проект, технически изпълнител и
счетоводна фирма, финансирани с проектни средства.



Съгласно препоръките на КС от началото на 2012г. бе направено следното:
Създаден е регистър на всички решения на УС на ССБ. Последните се публикуват и на
електронната страница на Съюза;



Въведе се поименна отчетност на събрания членски внос;



Счетоводната фирма извършва счетоводно обслужване както съгласно проектните
изисквания, така и консолидиран счетоводен баланс на цялостната финансова дейност на
Съюза

4. Електронна страница
4.1. Започна редовна публикация на следните нови рубрики:


Прессъобщения на съда на Европейския съюз;



Решения на 3-то и 4-то отделение на ГК на ВКС, систематизирани по правен въпрос, даващ
задължително разрешение, систематизирани и актуализирани от съдия Мими
Фурнаджиева.

След допитване до всички членове на ССБ и вземайки предвид направените препоръки
се разработи задание за актуализиране на електронната страница.
Акцентира се на осъвременяване на дизайна на страницата и въвеждането на възможност
за увеличаване на теоретичната и справочна професионална информация, която да включва
правна теория, съдебна практика, библиотека, съдебен календар и др.

5. Възстанови се издаването на “Съдийски вестник” в електронен вариант с активното
участие и по инициатива на младши съдиите Иван Георгиев и Васил Петров.
Непосредствено предстои излизането на 3 брой.

II. ДЕЙНОСТИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ - повишаване на
качеството на администрирането и управлението на съдебната власт, професионалната
квалификация и изработване на норма за натовареност.
1. Политиката на УС за отстояване на институционалната независимост – изразена чрез
предложенията за изменение на ЗСВ и реакциите по отношение на опитите за външна намеса.
1.1. Основен въпрос беше моделът на ВСС и администратирането на съдебната власт.


Работна група към Правната комисия на ССБ разработи предложения за
изменения в Закона за съдебната власт (ЗСВ) – февруари 2012 г. – от идейна
концепция до законопроект.
Предложените промени бяха обсъждани и подкрепени от 11 НПО, а също така
разяснени на пресконференция в БТА.
 В периода февруари-април 2012г. проектът за изменение беше предложен на
широка дискусия през страницата на ССБ, като мненията на всички участници в
обсъждането бяха взети предвид.

Най-активни участници в обсъжданията бяха съдиите от ВКС, САС, СГС, РС Варна, РС
Враца, РС Благоевград, РС Видин.
Предложените промени бяха обсъдени и на среща на работната група с министър
Ковачева, а по-късно официално внесени в Министерство на правосъдието.
 През март 2012 г. председателят изпрати писмо до министър Ковачева с
възражения срещу “кариерните бонуси”.
 След заседание на Комисията по правни въпроси на 41 НС, проведено на
27.04.2012г., на което бяха приети промени в ЗСС, ССБ изпрати своето официално
становище до Министерство на правосъдието, Комисията по правни въпроси,
председателите на парламентарни групи и независимите народни представители
на 41 НС, а също така го оповестено и в медиите.
Основни публични становища, изявления и отворени писма, относно модела на ВСС, широко
отразени в медиите и достъпни на електронната страница на ССБ:
Юли 2012
Юли 2012
Юли 2012

Август 2012

Септември 2012

Объщение на УС на ССБ към всички колеги за активно участие във
формирането на новия ВСС
Становище на УС на ССБ и на председателите на комисии по повод
дисциплинарното уволнение на съдия Мирослава Тодорова
Отворено писмо на Съюза на съдиите в България и още 6 граждански
организации, които препоръчаха гражданска листа с шестима кандидати за
ВСС от квотата на Народното събрание.
Платформа за работата на новия ВСС – чрез ефективна мобилизация на
собствения потенциал на съдебната система и с подкрепата на гражданското
общество. Пътна карта
ССБ беше домакин на среща на номинираните за членове на ВСС

1.2. Реакции по отношение на опитите за външна намеса;
 Становище на Общото събрание на ССБ от 28.01.2012г. по повод на акцията за
залавяне на Валентин Янев, озаглавена “Р.А.Л.И.Ц.А”;
 Писмо до ВСС от 08.11.2012 г. за защита независимостта на съдебната власт.
2. Наред с дейностите по отстояване на независимостта на съда, равностойно значение
беше отдадено на активностите на организацията, свързани със защита на конкретни
професионални права и интереси на общността, като се стремяхме реагираме на всички
проблеми, които възникваха при администрирането, кадровото обезпечение и функционирането
на съдебната власт.


През май 2012 писахме на ВСС за управлението на бюджета на съдебната власт с
настояване за актуализиране на заплатите; предложихме кадровата дейност да е такава,
че да не допуска изплащане на ДМС – да не се поддържат свободни щатни бройки,







същевременно да има своевременно актуализиране на възнагражденията и предвиждане
на плащане на коледна и великденска заплата;
Вземахме отношение по конкретни въпроси, с които бяхме сезирани – казуса на колега от
Ловеч по отношение на класирането от конкурса за преместване;
През ноември 2012 отново изразихме нашето становище пред ВСС относно модела на
атестиране и конкурсите и поставихме въпроса за плащането на пътните разходи;
Бяха разяснявани мотивите за конкретни дела, когато излизаше информация по медиите
и тя беше недостатъчна – по дела на САС, на Валентин Димитров, по т.нар. дело Сапард;
Остро реагирахме по повод побоя над съдия М. Марков;
Започнахме разработването на темата за съдебните помощници.

3. Трето основно направление в дейността на организацията беше експертно участие –
изразяване на становища по конституционни дела, по изработване на законопроекти и в
различни форми на обучение.
3.1. Становища и участия в работни групи
Февруари 2012
Февруари 2012
Март 2012
Март 2012

Март 2012
Май 2012
Юли-октомври
2012

Предложение на ССБ за изменения в Закона за съдебната власт
Открито писмо-подкрепа за предложените промени в ЗИДЗМВР по отношение
на абсолютната необходимост от използването на оръжие
Писмо до министър Ковачева относно модела на ВСС и „кариерните бонуси“
Участие в обсъждането на Многогодишната финансова рамка 2014-2020 в
областта на правосъдието, инициирано от Председателството на Съвета на ЕС
и ЕК
Участие в среща-дискусия на тема „Предложения за изменения в ЗСВ“
Писмо до ВСС относно бюджета на съдебната власт
Участия в работна група на Министерство на правосъдието на тема „Промени
в ЗСВ“

3.2. Изработване на норма на натовареност на съдиите.





През март 2012г. бе проведена среща с г-жа Шерил Лоуш - секретар на Федералния съд за
централната област на щата Флорида-САЩ на тема "Дефиниране на допустимата норма за
натовареност на всеки съдия и за оценка на натовареността в различни съдилища".
Беше създадена работна група от съдии от цялата страна, която работи за утвърждаване на
национални стандарти за измерване на натовареността на магистратите.
Работната група проведе две работни срещи - през м. май 2012г. и през м. юли 2012г. , на
които присъстваха младши съдии, районни съдии, съдии от окръжно и апелативно ниво в
различните съдебни райони на страната, административни и касационни съдии и експерти по
темата от БИПИ.
Съдиите анализираха различните модели за измерване на натовареността на магистратите
в САЩ и в редица европейски държави /Холандия, Финландия, Италия, Испания, Германия,

Англия и Уелс /, като се обединиха около становището, че спецификата на съдебната система
на България, налага обединяването на поне два различни модела от практиката за измерване
на натовареността в работата на магистратите ни.
Като основни и отправни измерители за натовареността бяха откроени количеството и
сложността на разпределените на случаен принцип дела, както и времевите стандарти,
обичайно необходими за администрирането, управлението, разглеждането и приключването
на едно съдебно дело, в зависимост от неговата материя, в периода от образуването му, до
окончателното му приключване.
Бяха разработени таблици за проучване на времевите стандарти, обичайно необходими за
разглеждането на съдебните дела в различните материи и нива на съдебната система.
Резултатите от тези проучвания ще бъдат обобщени с помощта на експерти и статистици.
Предстоят нови срещи на работната група.
3.3. Обучения – беше организирано провеждането на първа годишна среща на
първите два випуска на младшите съдии (2005 и 2006 г.). Срещата ще се проведе през м.декември
2012 г.

III.
Период
Май 2012

МЕЖДУНРОДНИ СРЕЩИ
Среща
Среща с делегация от юристи от Туркменистан. Бяха обсъждани въпроси, свързани
главно с обучението на магистрати, основните дейности на ССБ и
взаимоотношенията на ССБ с други професионални организации.
Международна конференция на тема „Приносът на националните сдружения на
съдиите в реформата на правосъдието в техните страни и приложение на
европейската конвенция за правата на човека“. Проведена в Кишинев, Молдова
Международна конференция на тема „Висш съдебен съвет – постижения и уроци“,
Букурещ, Румъния
Годишна среща на Международна Асоциация на съдиите, Вашингтон, САЩ

Юни 2012

Ноември
2012
Ноември
2012

IV.

ПАРТНЬОРСТВА СЪС СРОДНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР

През отчетния период Съюзът на съдиите в България поддържаше професионални контакти с:
 Национални правозащитни и неправителствени организации (БИПИ, БХК, Фондация
Отворено Общество, Асоциация за Европейска интеграция и човешки права, Български
адвокати за правата на човека, Институт за развитие на публичната среда, РискМонитор,
Център за либерални стратегии, Център на НПО в Разград, Национална мрежа за
гражданско наблюдение на съда, Асоциация на полицейските началници);



Чуждестранни и международни организации (Международна Асоциация на съдиите,
Холандска асоциация за правосъдие, Фондация Конрад Аденауер, Асоциация на съдиите
в Молдова, юристи от Туркменистан).

Партньорството бе в областта на съвместно участие по проекти, взаимно участие в публични
събития и подкрепа на общи позиции, взаимно предоставяне на аналитична информация.

20 ноември 2012г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
На 1 януари 2012г. Съюзът на съдиите в България е разполагал с 13,056.32 лв., както
следва:
 69.53 лв. в каса;
 12,986.79 лв. в банка, в т.ч. 12,691.54 лева, 18.92 евро и 175.34 щ.д.
Източници на финансиране на Съюза са:
1. Членски внос – за отчетния период са постъпили средства в размер на 12,516 лв.
2. Средства в размер на 160,000 лв. по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на
съдийската общност“, финансиран от Фондация Америка за България.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Основни разходи, направени през отчетния период са:
Организиране на мероприятия (събрания, кръгли маси, обучения)
Възнаграждения и осигуровки
Счетоводно обслужване
Телефон и пощенски разходи
Компютърна техника
Превод на правни материали
Канцеларски материали
Консумативи (тонер, хартия)
Командировки
Преводи към чужбина (такса членство, посрещане на гости)
Възстановяване на средства по предишен проект
Държавни такси (НАП, СГС, Държавен вестник)
Банкови разходи
Други разходи
Общо:

49,242.38 лв.
28,992.06 лв.
1,700.00 лв.
1,511.58 лв.
899.00 лв.
4,451.52 лв.
1,359.64 лв.
838.31 лв.
2,078.06 лв.
1,169.46 лв.
2,501.55 лв.
179.19 лв.
781.54 лв.
779.00 лв.
96,483.29 лв.

От изразходваните средства 89,605.07 лв. са от финансираните по проекта и 6,878.22 лв. от
сметката за членски внос.
Към 15 ноември 2012г. салдото по сметките на Съюза е 89,089.03 лв. (88,944.03 лв. в банка
и 145 лв. в каса).

София, 15.11.12г.

Зорница Данчева
Счетоводна къща Диагонали Плюс

