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До 

 

       Висшия съдебен съвет  

на Република България 

 

 

 

 Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет, 

 

 Конкретният повод, по който се обръщаме към Вас са започналите срещи на 

членове на ВСС с административни ръководители на съдилища и прокуратури, в които се 

обсъжда реорганизацията на „съдебната карта” на Република България.  

 

 От свои колеги, а и от публикуваните в интернет страницата на ВСС съобщения за 

тези срещи, научаваме, че на тях се представят и обсъждат конкретни идеи за промяна на 

броя на съдилища и прокуратури в насока към окрупняване на съдебните райони. Не 

всички предложения са възприемани еднозначно от страна на участващите в срещите 

административни ръководители. Същевременно, липсата на широко оповестяване пред 

цялата магистратска общност на философията на предприетата от Ваша страна дейност и 

на конкретно набелязани промени в броя на съдилищата и прокуратурите, както и 

преструктурирането на съдебните райони, поставя в положение на несигурност и тревога 

значителен брой съдии и прокурори и членовете на техните семейства.  

 

 Съюзът на съдиите в България е поставил сред един от приоритетите на дейността 

си активно да подпомага дейностите по създаване на обективна и справедлива система за 

оценка на натовареността в органите на съдебната власт и усъвършенстване на съдебната 

карта при гарантиране правото на достъп до съд на гражданите. Останалите магистратски 

организации също могат да мобилизират ресурса на своите членове за намиране на най-

подходящите решения за проблемите с неравномерната натовареност, недостатъчната 

ресурсна обезпеченост на дейността на някои от съдилищата и прокуратурите, 

специфичните демографски и икономически характеристики на отделните съдебните 

райони. С оглед на това апелираме да продължите, но в условията на максимална 

прозрачност, предприетата дейност за реформиране на съдебната карта, като проведете и 

обсъждания с професионалните организации на магистрати. Реорганизирането на 

съдебните райони и консолидирането на съдилища и прокуратури пряко засяга 

работещите в тях магистрати и съдебни служители и в този смисъл е необходим диалог, в 

рамките на който да бъдат представени и отчетени техните интереси. Считаме, че липсата 

на законови разпоредби не може да бъде формална пречка пред възможността, решенията 
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които засягат съществени елементи от статута на магистратите и съдебните служители, да 

бъдат приемани от ВСС след консултирането им в съответните професионални общности. 

Подобен подход би бил израз на добри практики при вътрешната комуникация в 

съсловието и би повишил доверието в самия кадрови орган.  

 

 Предлагаме да бъде създаден механизъм за такъв диалог между Висшия съдебен 

съвет и представителните съсловни организации, който да дава възможност за 

своевременно и всеобхватно обсъждане както на дейностите по реформиране на съдебната 

карта, така и на всички въпроси, засягащи професионалния и социален статус на 

магистратите. Такъв механизъм е безусловно необходим при липсата на цялостна уредба в 

Закона за съдебната власт на трудовия статус на съдиите, прокурорите и следователите, 

отсъствието на разпоредби, отчитащи специфичните им професионални и социални 

интереси и недостатъчната законова регламентация на възможността съсловните 

организации да развиват и дейност за защита на професионалните права на магистратите.  

Считаме, че не е възможно такъв диалог пълноценно да се осъществява в рамките 

на Гражданския съвет, доколкото същият е създаден за разглеждане на широк кръг 

въпроси и при участие на организации, които нямат пряко отношение към поставените в 

настоящето писмо въпроси.   

Затова, съзнавайки огромното значение на сочените проблеми, в дух на 

конструктивен диалог, Ви предлагаме организирането и провеждане на среща във 

възможно най-кратък срок, на която ССБ и останалите съсловни магистратски 

организации, проявяващи интерес, да обсъдят заедно с ВСС създаването и организирането 

на ефективен механизъм за всеобхватното и задълбочено обсъждане на въпросите, 

свързани със социалния статус на магистрите, а като приоритет – тези за реформата на 

„съдебната карта”.   
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