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Уважаеми членове на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет, 

 

Представям на вниманието Ви писмено становище по проекта за правила 

за командироване от името на ССБ, тъй като обемният дневен ред за днешното 

заседание предполага усилия, които са непропорционални на резултатите, които 

наблюдаваме от началото на заседанията на Гражданския съвет. 

 

Необяснимо е обстоятелството, че отново не е включена в дневния ред 

точка за обсъждането на готовите до този момент доклади от проверките за 

случайно разпределение на делата, въпреки че това е един от най-наболелите 

проблеми и на предишното заседание на Гражданския съвет беше прието 

решение да се включи за обсъждане в следващото заседание. 

 

Във връзка с подадените заявления за ново членство в Гражданския съвет 

заявяваме, че принципно поддържаме становището за максимално отваряне на 

този съвещателен орган към нови организации, ангажирани с проблемите на 

правосъдието и съдебната власт. Обръщам Ви внимание обаче, че правилата не 

предвиждат необходими документи и критерии, на които да отговарят 

кандидатите за нови членове. Това води до невъзможност за обективна преценка 

дали да се приеме кандидатстващата организация и тя се поставя в условия на 

неравнопоставеност с първоначалните кандидати за членове на Гражданския 

съвет. 

 

Предложените за повторно обсъждане Правила за командироване не 

отговарят на очакванията на магистратите и не решават едни от най-

съществените проблеми, които поставя този институт. 

Воденето на регистър ще доведе до повишаване на прозрачността на 

дейността на председателите на съдилища и на административните 

ръководители на прокуратури, които са компетентни да решават временния 

кадрови недостиг в определен орган, но също така може да бъде средство за 

упражняване на контрол от страна на ВСС, за да се избегне превръщането на 

командироването в инструмент за създаване на зависимост на отделни 

магистрати поради несигурността на служебния им статус или пък 

фаворизиране. 

Не се изясняват критериите, по които да се избира командированият 

магистрат, и не се определя роля на ВСС в този процес. До момента не ние е 

известен случай на командироване на магистрат от по-висша инстанция в съд, 

прокуратура или следствена служба от по-ниско ниво. По тази причина 

командироването се превръща в своеобразна възможност за повишаване и 

то за неопределен период от време. 
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Както е установено в т. 5 от Магна харта на съдиите, приета на 17 ноември 

2010 г. от Консултативния съвет на европейските съдии (КСЕС), една от 

основните гаранции за независимост на съдебната система се състои в това 

решенията по подбора, номинирането и кариерното развитие на съдиите да се 

основават на обективни критерии и да се вземат от органа, който отговаря за 

гарантиране на независимостта. Очевидно е, че подмяната на системата за 

повишаване с командироване от административните ръководители пряко и 

из основи засяга независимостта на съда. 

Във вътрешен системен аспект се създаде напрежение в магистратската 

общност, защото едни магистрати биваха предпочетени пред други без на 

вторите да бъде осигурена възможност да участват в прозрачна процедура, която 

да съпостави професионалните им качества с тези на командированите. По 

повод на командироването на бившият член на Висшия съдебен съвет, господин 

Петър Стоянов, считано от 20.03.2012 г. във Върховния административен съд 

изразихме притесненията си, че се допуска командироване във върховна съдебна 

инстанция на съдии, които никога не са разглеждали такъв вид дела. Полученият 

отговор от Правната комисия на ВСС, че изготвя правила за командироване 

породи очаквания, че настоящият състав на ВСС е решен да изпълнява заявеното 

при встъпването си намерение да намери бързо и качествено решение на 

кадровия проблем чрез извършване на анализ на натоварването, регулярното 

провеждане на конкурси за повишаване и преместване в органите на съдебната 

власт и чрез въвеждане на правила и прозрачност при командироването. 

Поддържаме становището си, заявено в заседанието на Гражданския 

съвет, проведено на 10 и 17.05.2013 г., че е необходимо приемането на 

конкретни правила, които да улеснят намирането на кандидати за 

командироване и да гарантират най-добрия за цялостната работа на системата 

избор. 

Следва да се предвиди задължение да се обявяват в регистъра 

местата, за които съществува необходимост от командироване и 

възможност на отделните магистрати да заявят желание да бъдат 

командировани на съответната длъжност. 

Следва да се определят обективни критерии за подбор, например по 

поредността на резервите за магистрати, които са кандидатствали за 

повишаване или преместване, но не са класирани; степен на натовареност 

на органа, в който е назначен този магистрат в сравнение с останалите 

кандидати; да притежава съответен ранг за органа, в който ще бъде 

командирован; да притежава необходимия опит в съответната материя, 

която ще разглежда след командироването; на последно място лични 

причини. 

Следва да се предвиди начин на определяне на магистрат, който да 

бъде командирован при липса на желаещи магистрати за командироване на 

обявената длъжност. 

Следва да се изисква мотивиране на оттеглянето на дадено съгласие 

за командироване от административния ръководител на органа, в който е 

назначен магистрата. 

 

С уважение: Таня Маринова 

Председател на УС на ССБ 


