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        ДО ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 Дами и господа членове на Висшия съдебен съвет, 

Съюзът на съдиите в България изразява подкрепата си към позицията на всички 

съдии, които тези дни по различен начин заявиха категоричното си нежелание да стават 

мълчаливи участници в продължаващото дискредитиране на съда като институция, призвана 

да осигури върховенството на закона чрез безпристрастно и независимо правосъдие, което 

осигурява равноправие на всички правни субекти.   

Кризата в администрирането на съдебната власт е факт и е резултат от дългогодишни 

процеси, за които многократно сме алармирали обществеността, Висшия съдебен съвет, 

другите власти. Считаме, че след като съдийското съсловие подкрепи ценностите и 

приоритетите на Стратегията за актуализиране на съдебната реформа, изработена от 

Министерството на правосъдието, сега е моментът да се демонстрира воля от всички ни те да 

не останат поредното добро намерение или още по-лошо – да се превърнат във формално 

демократична фасада, зад която да се задълбочават все същите тревожни явления. 

Затова призоваваме Висшия съдебен съвет да вземе незабавни мерки за 

преустановяване на действието на компрометирания софтуерен продукт “LawChoice” и за 

намиране на оптимално временно решение за случайно разпределение на делата до 

въвеждане в експлоатация на програма, изработена прозрачно от компетентни  независими 

специалисти. 

Настояваме отново Висшият съдебен съвет да отговори на обществените очаквания и 

да внесе яснота на какво се дължат нередностите в разпределението на делата в Софийския 

градски съд, които се превръщат в опасност за независимостта на съда и създават 

предпоставки и съмнения за търговия с влияние. В ситуацията на опасно разрастващото се 

недоверие към административното ръководство на съда, за да се защити честта и 

професионалното достойнство на почтените съдии, Висшият съдебен съвет дължи 

убедително аргументирани и изчерпателни обяснения какви мерки ще предприеме за 

ангажиране на отговорността за накърнения престиж на съдебната власт и за създаване на 

действени гаранции, че съмнителните практики ще бъдат незабавно преустановени.  
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