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Уважаеми дами и господа, 

 

Докладът за напредъка на България в областта на правосъдието, 

вътрешния  ред и борбата с корупцията, представен вече официално, сериозно 

поставя за пореден път на дневен ред съдебната реформа в България. 

Безпокойството, което изразяват магистратите в отворени писма, изказвания по 

медиите и обществената нетърпимост към различни прояви на 

нерегламентирани практики на ръководство на съдилищата и при разпределяне 

на делата определено изисква едно почтено, отговорно и компетентно 

отношение на Висшия съдебен съвет към острите проблеми в системата.  

 

След острата реакция на съдии от Софийски градски съд срещу 

управлението на съда през декември вече има отворени писма и от съдии от 

Административен съд гр. Варна. Въпросите, които се поставят в тях, са 

изключително съществени.  А в контекста на новият доклад на Брюксел, можем 

да кажем, че очакваме от Висшия съдебен съвет бърза и адекватна реакция, 

каквато предприе към проблемите в Софийски градски съд. Поставените 

проблеми в Административен съд гр. Варна изискват обстойна проверка с 

преглед на работата на ръководството, установяване на натовареността на 

съдиите и събиране на обективна информация за микроклимата в този съд. В 

правомощията на Висшия съдебен съвет е инициирането на такива дейности.  

 

Съюзът на съдиите в България, като организация, която отстоява 

професионалните интереси на съдиите, смята, че трябва да има равнопоставено 
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отношение към съдиите в СГС и съдиите от АС гр. Варна. Очакваме във ВСС да 

бъде създадена комисия от подходящ брой съдии, членове на ВСС, която да 

осъществи проверка в Административен съд гр. Варна. 

 

Магистратите, българската общественост и европейските ни партньори 

очакват активност, динамика, резултатност и прозрачност в работата на 

съдебната система. Бързата и адекватна реакция на ВСС ще се покаже, че 

решаването на проблемите на съдебната власт са основен  приоритет. 
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     Борислав Белазелков - председател 
 


