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Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет, 
 

 По повод на решението на Комисия „Съдебна администрация” от 
25.06.2013 г. относно обобщаване на резултатите от анализа по апелативни 
райони за оптимизиране щатовете за съдебни служители във всички органи 
на съдебната власт чрез адекватното й преразпределение считаме, че за 
прозрачността на този процес е необходимо да обявите цялостния анализ и 
критериите, по които е взето решението за намаляване на щатната 
численост на  служителите с реално заети  щатни бройки. Съгласни сме, че 
кадровата обезпеченост  трябва да  е в съответствие на  действителните  
нужди, като целта е във всички  съдилища и прокуратури да има  
създадени нормални условия за работа, които са свързани с правилното 
разпределение на човешките ресурси. Затова считаме за уместно 
едновременното разглеждане на щатното преразпределение в съдилищата 
и прокуратурите. 

Изграждането на добър съдебен служител е продължителен процес, 
поради което следва да се използва създадения ресурс от служители, които 
са инвестирали много лични усилия в съдебната система. Съкращаването 
на реално заети  щатове трябва да е крайна  мярка, защото не можем да се 
отказваме от  служители, за чието обучение и развитие  са вложени много  
време  и  средства. Наред с магистратите, съдебните служители формират 
облика на съдебната система и играят важна роля за доверието на 
българското общество в нея. 



В тази връзка Ви предлагаме да не съкращавате заети щатни бройки, 
а да извършите преразпределение на щатното разписание, като предложите 
на всички съдебни служители, чиито щатове са определени за закриване, 
да заемат длъжност в друг орган на съдебната власт, където се разкриват 
нови места. Това ще доведе до запазване на ценни за съдебната система 
служители, които се пренасочват към по-натоварените съдилища и 
прокуратури. 

 
 
 
Председател на УС на ССБ:  

 
Таня Маринова 

 
 

Председател на УС на БСА: 
 

Богдана Желявска 
 
 

Председател на УС на НССС: 
 

Даниела Илиева 
 
 
 
 
 
 
 
      


