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Отговори на Емил Дечев: Преди да отговоря на въпросите бих искал да кажа, че като 

работещ вече 20 години в съдебната система, имам дълбокото убеждение, което се 

споделя и от много мои колеги за един очевиден парадокс – институцията съд е 

призован да въздаде справедливост, а сред самите съдии работещи в него има голямо 

чувство за несправедливост. Една от причините за това е работата на различни състави 

на ВСС. 

1.Считате ли, че сегашното устройство и структура на Висшия съдебен съвет 

гарантират осъществяването на възложените на този орган от КРБ  и ЗСВ функции. 

       Категорично не. Основна задача на ВСС е да отстоява независимостта на съда. ВСС не 

се бореше за нашата независимост. Парламентът избира 11 от общо 25 члена в съвета. 

Когато съотношение между съдиите членове на ВСС, избрани от съдии спрямо всички 

останали членове на съвета е 6 на 19 в Пленума на ВСС и 6 на 8 в Съдийската колегия на 

ВСС, е очевидно, че този орган лесно може да стане политически зависим, да бъде 

зависим от страните в процеса, каквито са адвокатите и прокурорите и субектите в 

досъдебното производство осъществяващи функцията по обвинението, каквито са 

следователите. Ето защо още в началото на моята концепция съм написал, че при една 

бъдеща съдебна реформа, трябва да се увеличи бройката на съдиите членове избрани от 

съдии от 6 на 11 члена. Едва тогава ще има истинска гаранция за независимостта на съда. 

Мислене от типа „Да сменим старите лоши членове с нови добри и така ще решим 

основните проблеми в работата на ВСС.”, не могат да доведат до устойчиво подобряване 

работата на съвета. Освен това ВСС проспа един дълъг период от време, през който 

заплатите на магистратите не бяха индексирани, въпреки че това е предвидено в ЗСВ. Не 

успя също да намали времето между отминалия конкурс за повишаване и преместване и 

следващия такъв. Съветът генерираше напрежение в кадровата му политика при 

назначенията на някои ръководители на съдилища.  

 

2.Какво е становището Ви относно дейността на досегашния състав на ВСС в 

неговия мандат в следните области: 

-защита  на независимостта на съдебната власт и на нейния авторитет; 

      За съжаление настоящия ВСС не даде добър пример за защита на независимостта на 

съдебната система. Имаше случаи, в които различни медии атакуваха системно, 

продължително и необосновано конкретни съдии или съдилища за работата им, като ВСС 

обикновено не реагираше. Съветът в някои случаи дори фаворизираше такива медии, като 

ги награждаваше, а отделни членове на ВСС даваха интервюта именно пред журналисти 

от такива медии. Много редки са случаите, в които ВСС да е защитил съдиите от атаките 

на политик от управляващото мнозинство. Причините се крият според мен отново в 

съотношението на различните представителства на членовете на съвета – 6 съдии избрани 

от съдии от общо 25 члена. През годините сме били свидетели и на съдии избрани за 

членове на ВСС от парламента, които са отстоявали независимостта на съда и са заемали 



2 
 

винаги принципни позиции, но това са били по-скоро красиви изключения в различни 

състави на съвета. 

 

-осигуряване на прозрачно и предвидимо кадрово развитие на съдиите; 

       ВСС забавяше конкурсите, не ги правеше ритмично и в по-скъсен интервал. Освен 

това ги организира по такъв начин, че възпроизвеждаше правна несигурност. Например 

към кой момент следва да се отчита придобиването на ранг за кандатите в конкурса. Това 

предизвикваше напрежение, жалби на участниците в конкурсите и съответно забавяне на 

встъпването в по-висока длъжност. Често решението на ВСС за назначаване на 

спечелилите конкурса се забавяше значително след приключване на събеседването и 

обявяването на крайното класиране. Освен това приложението на чл.194 от ЗСВ също 

създаваше напрежение сред колегите, защото една част от тях се чувстваха ощетени, 

понеже е трябвало да участват в конкурс за място в съд, в който друг техен колега се е 

преместил без конкурс. Неясни оставаха и критериите кога трябва да се прилага чл.194 от 

ЗСВ и кога не. Защо за един съд или съдия може, а за други не. 

- избор на председатели на съдилища и техни заместници; 

          Решенията на ВСС относно тези назначенията са често лошо мотивирани и 

безпринципни. Дори и след новите промени във ЗСВ от 2016г. ВСС не се съобрази на два 

пъти със съдийското самоуправление и решението на Общото събрание на съдиите от 

СРС, които бяха номинирали кандидати за ръководител на съда. Вместо това предпочете 

външно за съда лице, със шестмесечен стаж като съдия. В друг конкурс предпочете за 

ръководител на съд съдия от по-ниско инстанционно ниво, въпреки че на конкурса се 

беше явил и съдия от съответния съд. ЗСВ допуска такова изключение, но това е 

изключение и не беше ясно обяснено защо ВСС го прилага в този случай. 

- дисциплинарна отговорност на съдиите; 

        Едно от най-слабите места в работата на настоящия ВСС. Допусна много 

противоречива практика. Имаше случаи, в които ВСС забавяше с години образуване на 

дисциплинарно производство срещу съдии, които откровено са спрели да работят и 

въпреки че ръководителят на съда им е сигнализирал за този проблем ВСС. От друга 

страна само заради забавяне по едно конкретно дело и то за непродължителен период от 

време ВСС се задействаше бързо и образуваше дисциплинарно производство. Налице е и 

друг интересен феномен - ВСС образува дисциплинарни производства заради просрочени 

дела, но самият той понякога решаваше собствените си дисциплинарни производства в 

неразумно дълги срокове. 

-превенция на корупцията в органите на съдебната власт; 

    Тука много се говори и всичко е пожелателно. Нещо като БОРКОР. 

- обезпечаване на условията на работа на съдиите и на техните осигурителни и 

трудови права; 
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         За щастие проблемът със сградния фонд на най-големия съд в България – СРС, вече 

почти е решен. Тук ВСС има заслуга, макар че тя не е единствено негова, а просто той 

беше подпомогнат от представители на другите две власти, които осъзнаха важността на 

проблема, разбраха че решаването му може да повиши техния политически рейтинг и 

съдействаха на ръководството на СРС. Типично по нашенски роля изиграха и лични 

контакти и приятелства между представители на различните власти и тогавашните 

ръководители на СГС и СРС. Решаването на такива сериозни проблеми не може да се 

основава само на надеждата, че оглавяващите отговорните институции ще имат късмета 

да бъдат помежду си семейни приятели, съученици, състуденти или от един випуск 

младши съдии. Така не се постига устойчиво развитие. Необходимо е и трите власти да 

проявят държавническо мислене при решаването на тези проблеми. За съжаление на 

много места в страната има оплаквания, че за неотложни ремонти или за дребни битови и 

технически въпроси се чака прекалено дълго помощ и не винаги комуникация с ВСС е 

добра – за едни и същи проблеми се пишат писма или дават справки по няколко пъти без 

да има последващи действия на съвета. 

- реформа на съдебната карта; 

        Убеден съм, че тази реформа не е по силите само на ВСС. Тя ще изисква съдействие 

от другите две власти и други институции, като Национален статистически институт 

например. В същото време, като че ли ВСС е плах да започне дори първи стъпки в тази 

посока. Връзка с това има  създаването на СИНС. Това е първа важна крачка и трябва да 

се отдаде заслуженото на настоящия съвет за това. Има обаче сериозни съмнения доколко 

показателите, които формират индекса за натовареност са точни и обективни. Очевидно 

едногодишния тестови срок ще трябва да се удължи, докато се намери верния баланс в 

оценките за натовареност на отделните видове дела. 

3. Каква е оценката Ви за начина на вземане на решения в дейността на сега 

действащия ВСС, бихте ли променили и какво точно в този процес? 

       Не намирам проблем в това, че с течение на времето в настоящия състав на ВСС се 

формираха две групи – мнозинство и малцинство. В нормалните демократични държави е 

естествено да има сблъсък на идеи и да се оформят различни групи, които спорят и 

отстояват различни, понякого противоположни идеи. Проблемът е друг в настоящия 

състав, а именно в това, че понякога едно решение се отхвърляше само защото е било 

предложено от член от другата група, без да се мотивира сериозно. Често споровете не 

отговаряха на очакваното високо ниво на институцията, стигаше се до лични атаки и 

обиди, подмятания, които не отиват на такъв висш орган. Липсваше култура как да се 

отстоява идейна позиция, без да се преминава в груб междуличностен сблъсък.  

4. Какво е необходимо да се промени и ако бъдете избрани какви действия ще 

предприемете  за това в следните области от дейстността на следващия ВСС 

-защита на независимостта на съдебната власт и на нейния авторитет; 
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        Възползвайки се от правомощието дадено от чл.30, ал.2, т.13 от ЗСВ, ще се опитам да 

убедя Пленума на ВСС, при бъдещата неизбежна нова съдебна реформа, да излезе със 

становище, че е необходима промяна на конституцията, която да увеличи броя на 

членовете съдии във ВСС избирани от съдии от 6 на поне 11 члена. Ще настоявам за 

коренна промяна на медийната политика на съвета, като тя стане по-активна и открита за 

съдиите и обществото. При всяка необоснована или откровено клеветническа атака срещу 

съдебната система, съда или отделен съдия ще изисквам ВСС да извършва проверка на 

фактите и да излиза със становище по случая, с което да запознае с оценката си цялото 

общество и медията и/или представителите на другите власти, които несправеливо са 

накърнили съдебния авторитет и независимост. 

-осигуряване на прозрачно и предвидимо кадрово развитие на съдиите; 

       За да се случи това е необходимо просто критериите за кадрово развитие да са 

заложени само в закон, а не в подзаконов нормативен акт, който може да се променя по-

лесно и често. Тогава от ВСС просто ще се изисква да спазва закона и да се съобрази с 

решението на конкурсната комисия, освен ако не е налице отрицателно становище на 

етичната комисия за даден кандидат. Другата много важна задача на ВСС е да си 

организира така работата си, че да има планиране за няколко години напред, което да се 

основава на информация за предстоящите пенсионирания на колеги, какви са тенденциите 

за спад или увеличаване на натовареността в отделните съдилища, за да може кадровият 

орган да знае за поне три години напред за кои съдилища колко длъжности предстои да се 

освободят или има нужда да се открият нови и да организира за тях конкурси ритмично и 

в скъсени срокове. Ако не се отмени, то поне трябва силно да се ограничи приложението 

на чл.194 от ЗСВ, защото създава напрежение сред самите колеги – едни участват в 

конкурси, а други се преместват в нов съд без такова участие. 

- избор на председатели на съдилища и техни заместници; 

Дадените права на общото събрание на съда да прави предложения за назначаване на 

председател на съответния съд и да изслушва всички кандидати (чл.85, ал.3, т.2 ЗСВ), 

както и да изслушва предложените от председателя на съда кандидати за назначаване за 

негови заместници и да може да изразява становище относно предложенията (чл.85, ал.3, 

т.3 ЗСВ), са важно завоевание, осигуряващо по-голяма независимост и самоорганизация 

на съдиите. За да не се обезсмисли обаче, трябва да се ограничи възможността СК на ВСС 

да отказва назначение на кандидатура номинирана от ОС на съд. Ако това се прави тези 

откази трябва да са много добре мотивирани. Като член на съвета бих призовал 

парламента да направи изменение на ЗСВ, в което да се предвиди, че при второ или трето 

предложение на същия кандидат от ОС на съответния съд, СК на ВСС може да откаже 

назначаване само с квалифицирано мнозинство, ако липсва друг кандидат от същия съд. 

Следва да се ограничат предвидените в чл. 169, ал. 1 и 2 ЗСВ изключения, които дават 

възможност съдии от по-ниско инстанционно ниво съдилища да кандидатстват за 

административни ръководители и заместник ръководители на по-високо ниво. Това 

поражда напрежение сред съдиите дори и кандидатите да са безспорни професионалисти и 

представлява заобикаляне на конкурсите за повишение. Евентуално запазване на това 
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изключение може да се предвиди, ако при първия и втория конкурс за административен 

ръководител не се е кандидатирал нито един кандидат от съответния съд. 

- дисциплинарна отговорност на съдиите; 

         Дисциплинарната практиката на досегашните състави на ВСС беше противоречива за 

идентични случаи, но спрямо различни магистрати. Трябва да се анализират причините за 

тези противоречия. Дисциплинарното уволнение трябва да е крайна мярка, която да се 

прилага само след изчерпването на всички останали средства. 

- превенция на корупцията в органите на съдебната власт; 

         ВСС да проверява сигналите, които постъпват срещу съдии. Да следи за 

изпълнението на ЗСВ относно актуализирането на заплатите всяка година. Да обоснове 

убедително пред обществото и другите две власти промяна на пенсионния модел за 

размера на пенсиите на съдии, като пенсията стане процент от заплатата. Да 

взаимодейства с ИВСС. ВСС следва да има водеща роля в утвърждаването на етичните 

стандарти и противодействието на корупционно поведение в съдебната власт. Тази 

водеща роля следва да се изрази както в анализирането на събираната от ИВСС 

информация, така и в предприемане на бързи действия винаги, когато в публичното 

пространство се появят данни, които поставят под съмнение почтеността на отделни 

представители на съдебната власт. Неизясняването на такива случаи е предпоставка 

доверието на обществото в съдебната власт да остава на критично ниски нива. Следва да 

бъде засилена аналитичната функция на ВСС и на ИВСС по отношение на събираната 

информация от декларациите за имущество и интереси. Публикуването на тези 

декларации и извършваната формална проверка за верността на отразените в тях 

обстоятелства не е достатъчно за установяването на положение на зависимост или 

конфликт на интереси, респективно на придобиване на имуществени блага в резултат на 

корупционно поведение. 

 

- обезпечаване на условията на работа на съдиите и на техните осигурителни и 

трудови права; 

Ако се увеличи събираемостта на вземанията, които са дължими на съдебната власт 

/огромен ресурс от няколкостотин милиона лева/, ако се запушат пробойните, през които 

изтичат много пари за скъпо отопление на съдебни сгради например, ако се намали на 

някои места раздутата администрация, тогава може да се спестят достатъчно средства за 

обновяване на сградния фонд на съда, закупуване на съвременна техника – компютри, 

принтери, скенери. Работата на съдиите може съществено да се улесни и ускори, ако се 

внедрят съвременни технологии, които дават възможност аудиозаписа от съдебното 

заседание да се прехвърли на хартиен носител. Това може да намали разходите за 

секретари, които сега водят протокола от съдебно заседание на хартия. Все пак не бива да 

се забравя, че сградата на един съд е много важна, но още по-важен е духът в нея. Като 
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член на новия ВСС ще искам да се изпълнява чл.218, ал.2 ЗСВ и да се индексира ежегодно 

заплащането на съдиите. 

- реформа на съдебната карта; 

        Убеден съм, че реформата на съдебната карта е най-болезнено средство, което трябва 

да се приложи най-накрая, след като вече са били използвани останалите – медиация, 

промяна на местната подсъдност за определени съдебни производства, промени в НПК 

освобождаващи съда от някои съдебни производства или облекчаване на други, системата 

за изчисляване натовареността на съдиите и електронно правосъдие. Приложението на 

тези средства ще да даде възможност да се провери как се променя натоварването с брой 

дела и също как се променя индекса за натовареност по съдилища и за отделните съдии. 

Районният съд в малките градове е част от една чувствителна социална тъкан. 

Закриването му може да доведе до множество разнопосочни отрицателни последици. Той 

е символ на държавността, част от общностната идентичност, осигурява по-лесен достъп 

до съд и представлява фактор на местния пазар на труда. От значение е дали се намира 

близо до граница и митница, до магистрала, на какво разстояние е другият най-близък 

районен съд и областният център, има ли функционираща икономика или е със затихващи 

функции, какъв е енторелигиозният състав на населението в района и дали закриването му 

не крие опасност от приложението на чуждо религиозно обичайно право сред част от 

жителите. От друга страна при постоянно намаляващото население на България няма как 

броя на съдилищата да остане един същ при почти 9 млн. и при почти 7 млн. население. 

Реформата на съдебната карта ще е бавен процес, който ще изисква съвместни усилия и 

експертиза на различни институции, предварителна оценка на социалното въздействие, 

прозрачност и публичен дебат.  

Сляпото копиране на чужд опит, дори на иначе успешни страни като Холандия, 

може да доведе до неприятни изненади. 16 милионна Холандия има 19 районни съдилища. 

Вече почти 7 милионна България има над 100 районни съдилища. Не може обаче просто 

да се отреже като с нож наполовина или на 60 % и да се оставят в родината ни в рамките 

на 1 или дори 5 години само 9 или 10 районни съда. Тук следва да се вземат предвид 

следните огромни разлики в двете държави: 

- В едната има много гъста мрежа от магистрали, някои с по 7 ленти за всяка посока, 

а другата макар и по-голяма по територия, е с едва 2 бр. и ½  магистрали.  

- Модерна и гъста железопътна мрежа осигуряваща бързоскоростни влакове и стара 

много по-разредена такава с много бавни влакове. 

- Изцяло равнинна територия в едната страна и значителна територия в другата 

страна, покрита от планини с населени места, изолирани в долини, с лоша пътна връзка, 

която през зимата може да бъде отрязана и районът изолиран. 

- Високо приложение на IT и електронно правосъдие в чуждата съдебна система и 

само опити за начало на същото у нас. 

Едно нещо обаче трябва да се запомни от всички 2237 колеги съдии. Чрез промяна 

на съдебната карта не може да се съкрати броят на съдиите, а само на съдилищата. 

Съдиите от съкратен съд ще могат да се преместят в равен по степен съд, като е желателно 

той да е от същият окръжен, а при невъзможност, поне същия апелативен район. 
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5. Какви конкретно качества считате, че следва да притежават бъдещите 

председател на ВКС , председател на ВАС и главния прокурор, така че профилът им 

да съответства на изискванията на закона за заемането на съответната длъжност? 

На първо място да няма никакви съмнения, че зад избора му прозират политически и/или 

икономически интереси и влияния. Да няма подозрения, че той е поел някакви 

политически обещания или такива свързани с правомощията на поста, за който 

кандидатства, срещу политически гаранции за подкрепа при избора му. Да е почтен. 

Време е вече да бъде съдия от същия върховен съд или прокурор от ВКП и да се ползва с 

авторитет сред колегите му като много добър професионалист и етичен човек. По 

отношение на кандидатите за председател на ВКС и ВАС, като съдии от същия съд, трябва 

да са събрали на общото събрание на съдиите мнозинството от гласовете при таен вот. Да 

има идея за вярната посока на бъдещата неизбежна нова съдебна реформа.  

6. Как бихте постъпили, ако стане невъзможно в следващия ВСС да осъществите 

концепцията, която сте защитили пред своите колеги-избиратели? 

ВСС е колективен орган. Напълно е възможно, ако бъда избран в съвета, да остана сам, 

без съмишленици, при отстояване на някои от идеите, които съм развил в концепцията си. 

За други от тях може и да намеря подкрепа и разбиране сред част от другите членове на 

съвета, но да се окажем в малцинство и да не може да прокараме тези идеи като решение 

на Пленума или Съдийската колегия на ВСС. Едното решение е подаване на оставка. Не 

съм негов привърженик, освен ако не са налице крещящи системни злоупотреби с 

правомощия, извратено тълкуване на закона и често вземане на незаконосъобразни 

решения до такава степен, че ВСС да се превърне в опасен за съдебната система и 

обществото орган, който не изпълнява конституционните си задължения и функции и е 

останал само една сграда обитавана в работно време от хора, т.е. мъртво тяло напуснато от 

духа.  

          Мисля, че работата на малцинството не бива да се подценява. Първо, изборен член 

на ВСС, дори и да е в малцинство, продължава да е представител на съдийското съсловие, 

при това избран след пряк таен вот. Гласът му ще отразява интересите и мнението на 

определена част от съдиите и ще дава възможност да се чуе в съвета и тяхната гледна 

точка по важни въпроси. Второ, едва при настоящия съвет, се видя, че макар и да си в 

малцинство, мнението ти може да има голямо значение за медиите и обществото и по този 

начин бавно, постепенно, целенасочено и методично да се работи за обръщане на 

мисленето в обществото чрез пряк диалог с него. Това доскоро се поценяваше. Аз 

обаче намирам изключително голяма сила и средство за натиск във възможността да се 

говори открито пред хората и да се споделят позиции и идеи, които са били отхвърлени от 

мнозинството. ВСС е мощна трибуна, която има неразработен потенциал. Тук за пример 

мога да посоча работата на парламентите в либералните демокрации. Тези, които днес са 

малцинство, утре може да бъдат мнозинство. За да стане това е важно да умееш да 

убеждаваш не само мнозинството в институцията, в която работиш, но и обществото. Ако 

успееш да спечелиш обществото за идеите, които отстояваш дори и сам срещу 

другите 24 члена, то ще бъде мощен съюзник, който може да помете съпротивата на 
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всякакви мнозинства и да оказва натиск върху други институции, за провеждането 

на необходимите реформи. Трябва да се говори с думи прости и ясни, за да бъдем 

разбирани от всички, а не само от юристите. Така самотникът или малцинството в съвета 

днес може да създадат необходимите промени в мисленето на нашето съсловие и 

обществото, които да доведат при следващи избори за нов ВСС до победа на техните идеи 

и формиране на ново мнозинство в новия съвет, което вече е възприело идеите на 

малцинството от стария съвет. Понякога справедливите решения на проблеми отнемат 

много време и изискват търпелива, последователна и целенасочена работа. Не всичко 

може да се реши с бърза атака с вик „По пет на нож”. 

 


