
 
  СЪЮЗ НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

 Член на Международната асоциация на съдиите (МАС) 

 internet site: www.judgesbg.org 

e:mail: office@judgesbg.org 

 
 

 

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е 

от Съюза на съдиите в България към 

българските съдии и кандидатите за членове на ВСС,  

избирани от Общото събрание на съдиите 

 

 

Уважаеми  колеги, 

Предстои провеждането на избор за следващ състав на ВСС, като 6 от неговите 

членове следва да бъдат избрани от съдиите на насроченото за 10.06 и 17.06.2017 г. 

Общо събрание на съдиите.  

Съюзът на съдиите в България за пореден отбелязва, че структурата на Висшия 

съдебен съвет, включително и тази на Съдийската колегия, не съответства на 

възприетите международни стандарти, според които в органа, решаващ кадровите и 

дисциплинарните въпроси по отношение на съдиите, мнозинството от членовете трябва 

да са съдии, избрани от съдии
1
. Установеният в Конституцията на Република България 

брой на членове на Съдийската колегия на ВСС, избрани от съдиите, не позволява да 

бъдат спазени и международните стандарти за представителност на съдийското 

съсловие в този орган
2
. Според посочените препоръки, представителството на съдиите 

в съвета, решаващ кадровите и дисциплинарните им въпроси, следва да отразява 

плурализма в съсловието, като бъде осигурена възможност да бъдат представени 

„всички нива“ на съдебната система. 

При така продължаващото несъответствие на структурата на Съдебната колегия 

на ВСС с установените на международно ниво стандарти е от особена важност, макар и 

да представляват малцинство в същата колегия, избраните от съдиите в страната техни 

представители да отговарят във възможно най-голяма степен на установените в закона 

критерии, а именно да притежават високи професионални и нравствени качества. 

                                                           
1
 Тези стандарти са обобщени в Становището на Венецианската комисия, дадено по искане на 

Председателя на 43-тото Народно събрание http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-
AD(2015)022-e 
2
 https://www.encj.eu/images/stories/pdf/Members/rfc_krs_pl_opinion_encj_eb_30_1_2017_final.pdf; 

https://www.encj.eu/images/stories/pdf/workinggroups/report_project_team_councils_for_the_judiciary_201
0_2011.pdf; https://www.judgesbg.org/images/Recommendation_CM_Rec_2010_12_BG.pdf; 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2007)OP10&Language=lanBulgarian&Ver=original&Site=COE&B
ackColorInternet=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColorLogged=c3c3c3&direct=true  
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Управителният съвет на ССБ счита, че не следва да бъдат излъчвани кандидати 

от името на организацията, нито следва тя да се ангажира с подкрепа на конкретни 

кандидатури. Не бива да се допуска изкуствено разделение на съдийската общност чрез 

даване на поводи за противопоставяне в резултат от ангажиране на съсловни 

организации в предизборна надпревара.  

С решение от 17.03.2017 г. УС на ССБ прие, че от страна на организацията 

следва да бъдат поставени едни и същи въпроси към всички кандидати за членове на 

ВСС, избирани от ОС на съдиите, като бъде дадена възможност на всеки един да 

отговори на тези въпроси и отговорите да бъдат разпространени от организацията. Тези 

въпроси са формулирани с оглед значението на съответните проблеми, отчитано от 

ССБ при формираните до момента публични позиции на Съюза.  

УС на ССБ призовава членовете на организацията и останалите български съдии 

да решат свободно кого от кандидатите да подкрепят, като изразява надежда, че 

информираният избор би бил улеснен от отговорите, които същите ще дадат на 

следните въпроси: 

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

гарантират осъществяването на възложените на този орган от КРБ и ЗСВ 

функции? 

 

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; 

- осигуряване на прозрачно и предвидимо кадрово развитие на съдиите; 

- избор на председатели на съдилища и техни заместници; 

- дисциплинарна отговорност на съдиите; 

- превенция на корупцията в органите на съдебната власт; 

- обезпечаване на условията на работа на съдиите и на техните 

осигурителни и трудови права; 

- реформа на съдебната карта? 

 

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

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

 

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

предприемете за това в следните области от дейността на следващия ВСС: 

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

- осигуряване на прозрачно и предвидимо кадрово развитие на съдиите; 

- избор на председатели на съдилища и техни заместници; 

- дисциплинарна отговорност на съдиите; 

- превенция на корупцията в органите на съдебната власт; 

- обезпечаване на условията на работа на съдиите и на техните 

осигурителни и трудови права; 

- реформа на съдебната карта? 

 



5. Какви конкретно качества считате, че следва да притежават бъдещите  

председател на ВКС, председател на ВАС и главният прокурор, така че 

профилът им да съответства на изискванията на закона за заемането на 

съответната длъжност?   

 

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

осъществите концепцията, която сте защитили пред своите колеги – 

избиратели? 

 

Призоваваме съдиите към активност да излъчат за кандидати свои колеги, които 

са с неопетнена репутация и с принос към утвърждаването на независимостта на 

съдебната власт и нейното добро управление. 

 

Управителен съвет на 

Съюза на съдиите в България 


