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ОБРЪЩЕНИЕ  

 
от Съюза на съдиите в България към съдиите в Република България 

 

Уважаеми колеги съдии, 

 

Съюзът на съдиите в България е професионална съдийска организация, която си 

е поставила за цел да съдейства за защита на професионалните, социалните и 

материалните интереси на съдиите. Справедливото и достойно заплащане на труда на 

съдията е от съществено значение за гарантиране на неговата индивидуална 

независимост и безпристрастност.  

Споделяме принципите, изразени в чл. 54 от Препоръка CM/Rec(2010)12 на 

Комитета на министрите на СЕ относно съдиите: независимост, ефективност и 

отговорности, който предвижда, че „възнаграждението на съдиите следва да е 

съответстващо на тяхната професия и задължения, а също и достатъчно, за да ги 

защити от подстрекателства към повлияване върху решенията им. Съгласно буква „ж“ 

от заключения и препоръки на Становище № 21 (2018) на Консултативния съвет на 

европейските съдии (КСЕС) Превенция на корупцията сред съдиите „адекватните 

трудови възнаграждения, пенсиите и други социални придобивки… за съдиите,…, са 

основни предпоставки за легитимността и добрата репутация на съдебната система.“ 

Всяка година при обсъждане на проекта за бюджета на съдебната власт се 

поставя въпросът за размера на съдийските възнаграждения и тяхното съобразяване с 

изискванията на чл. 218 от Закона за съдебната власт. Доколкото в закона са уредени 

единствено размерите на възнагражденията за най-ниската съдийска длъжност и тези 

на председателите на върховните съдилища, то възнагражденията за останалите 

длъжности се определя с решение на пленума на ВСС. Сега действащата система за 

изчисляване на възнагражденията на съдиите се приема с решения на пленума на ВСС 

(последното от 24.01.2019 г.), с които се определят максималните основни месечни 

работни заплати на съдиите съобразно длъжността, която заемат, както и размерите на 

сумите, получавани за придобит ранг.  

Формирането на съдийските възнаграждения по описания начин не позволява да 

се изведат принципите, върху които се основават съществуващите различия между 

заплатите на съдиите от различни нива, съответно не е възможно да се определи 

доколко справедливо и обосновано е това. В сравнително-правен аспект са познати 

различни модели за определяне на съдийските възнаграждения. Същественото е, те да 

отразяват националните специфики и традиции, но също така да отчитат естеството на 
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полагания от съдията труд и нивото на неговата компетентност и качество на работа, 

така че да не се стимулира нездрав кариеризъм, а повишаване на компетентността и 

качеството на работа, което да бъде справедливо оценявано с по-високо 

възнаграждение без това да е свързано с повишаване в по-горен съд. 

Тъй като в решението, взето на 24.01.2019 г. от пленума на ВСС, се 

възпроизведе съществуващата система за определяне на съдийските възнаграждения, 

считаме, че е наложително провеждане на широко обсъждане от съдийската общност на 

принципите, които следва да определят нов и по-справедлив начин за заплащане на 

труда на съдията. 

Поради това се обръщаме към всеки от Вас, за да разберем мнението Ви за това, 

как най-справедливо следва да се оценява финансово трудът на съдиите, на какви 

принципи следва да се формира съдийската заплата, кой от тях следва да е водещ, каква 

следва да е разликата в заплащането между отделните нива в съдебната система – 

районно, окръжно, апелативно и върховно, какъв да бъде паричният стимул за 

колегите, които са доктори по право, как да се определя пенсията на съдиите и други 

социални въпроси. 

Надяваме се на отговори от всички български съдии, без значение дали те са 

членове на ССБ, друга съдийска организация или не са членове на никоя от тях. 

Получените отговори ще бъдат анализирани от нас и използвани за формулиране на 

искания към ВСС относно евентуална промяна на принципите, от които се ръководи 

при вземане на бъдещи решения, свързани със заплащането труда на съдиите и въобще 

относно социалната му политика по отношение на съдиите, както и предложения за 

промени на Закона за съдебната власт в тази област.  

Въпроси: 

1. Моля, посочете дали текстът на чл. 218, ал. 2 и 3 от ЗСВ определя 

справедливо основно месечно възнаграждение на съдиите от различните нива в 

съдебната система или считате, че по-справедливо би било, ако основното месечно 

възнаграждение на всички съдии от различните нива в съдебната система се 

обвърже като процент от възнаграждението на председателя на Конституционния 

съд, който е различен за различните нива – районен, окръжен, апелативен, 

върховен съд? 

А. Считам, че сегашният текст на чл.218, ал.2 и 3 от ЗСВ определя справедливо 

основното месечно възнаграждение на съдиите от различните нива в съдебната система 

Б. Считам, че би било по-справедливо, ако основното месечно възнаграждение 

на съдиите от различните нива в съдебната система се обвърже като процент от 

възнаграждението на председателя на Конституционния съд, който е различен за 

различните нива – районен, окръжен, апелативен, върховен съд. 

2. При определяне възнаграждението на съдиите водещ принцип следва да 

бъде: 

А. Длъжността – съдия в районен, окръжен, апелативен или върховен съд. 

Б. Рангът – съдия в окръжен, апелативен или върховен съд (например съдия от 

районен съд, но с ранг съдия от ВКС да бъде с основна заплата представляваща 80% от 

заплатата на съдия от ВКС или ВАС). 

В. Годините съдийски стаж, от които се формира така наречения клас – чл. 219 

от ЗСВ. 
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Г. За формиране на заплащането да бъде използвана комбинация от трите 

горепосочени принципа, но с превес като водещ принцип на: 

- длъжността на съдията 

- рангът на съдията (например съдия от районен съд, но с ранг съдия от ВКС да 

бъде с основна заплата представляваща 80% от заплатата на съдия от ВКС или ВАС) 

- годините съдийски стаж, от които се формира така наречения клас.  

Д. Други предложения: 

……………….…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Намирате ли за достатъчно сегашното възнаграждение на съдиите, които 

са защитили докторат по право? 

А. Да 

Б. Не – В такъв случай посочете какво възнаграждение намирате за 

справедливо:…………………………………………………………………………………… 

4. За колегите съдии, които се пенсионират, кое намирате за по-

справедливо: 

А. Сегашната редакция на чл. 225, ал. 1 ЗСВ „При освобождаване от длъжност 

съдия, прокурор или следовател с повече от 10 години стаж на такава длъжност има 

право на еднократно парично обезщетение в размер на толкова брутни месечни 

възнаграждения, колкото прослужени години има в органите на съдебната власт, но не 

повече от 20.“, след което обаче пенсионираният съдия получава пенсия с таван, който 

към настоящия момент е 910 лева. 

Б. Вместо еднократно парично обезщетение, месечната пенсия да бъде процент 

(например 50, 60 или 70 %) от последното брутно месечно възнаграждение на съдията 

преди пенсионирането му.  

В. Друго предложение: ……………………………………………………………… 

5. Други предложения относно подобряване социалния статус на 

българските съдии:………………………………………………………………………....... 

 

Моля предайте Вашите отговори до 11 април 2019г. на  пощенски адрес: 

София 1000, ул. Пиротска 7, ет. 5 , Съюз на съдиите в България 

или имейл адрес : office@judgesbg.org 

 

гр. София, 

24.01.2019 г. 

 

Управителен съвет на Съюза на съдиите в България 
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