
        До  

 

Съдиите, прокурорите и 

следователите в България 

 

 

 

 Уважаеми колеги, 

 

 Обръщаме се към всички Вас, защото сме убедени, че преобладаващото 

мнозинство от „редовите” магистрати имат искрено желание да работят в съдебна 

система, която се ползва с авторитета на хората и към техния труд се подхожда с 

необходимото уважение, осигуряващо и приложението на закона според вътрешното 

им убеждение, основано на доказателствата по делата. 

 С приетите от НС на трето четене изменения в Конституцията на Република 

България се предвижда разделяне на ВСС на две колегии, които самостоятелно да 

решават кадровите и дисциплинарните въпроси по отношение, съответно, на съдиите и 

на прокурорите и следователите. Това е промяна, за която Съюзът на съдиите в 

България призовава от години, настоявайки разделянето да стане така, че да се осигури 

самоуправлението и независимостта на съдилищата, в съответствие със 

съществуващите европейски стандарти за висшите органи на правосъдието, 

осигуряващи дейността на съда, като същевременно се даде възможност и за запазване 

на автономността на прокурорите при осъществяване на техните функции. Разликата 

между независимост на съда и автономност на прокурорите изрично е посочена и в 

становището на Венецианската комисия, поискано от българския законодател и 

впоследствие пренебрегнато от него.  

 В изминалите две седмици ССБ предприе активни действия, за да покаже 

важността на конституционната промяна за осигуряване на действителна съдебна 

реформа. Заедно с други организации, извършващи дейност в областта на 

правосъдието, с които в продължение на години сме предлагали конкретни 

законодателни мерки, призовахме Народното събрание да приеме като минимално 

необходим за започване на действителна реформа Законопроекта за изменение и 

допълнение на Конституцията, около който беше постигнат т. нар. „исторически 

компромис”. Съдии наблюдаваха заседанието на Народното събрание на 9.12.2015 г., 

на което беше прието такова отстъпление от този законопроект, което сериозно 

застрашава независимостта на съда и в същото време прави възможно капсулиране на 

управлението на прокуратурата, обусловено от устройството й на принципите на 

единоначалие и йерархична организация. След това гласуване се обърнахме към 

българските граждани с отворено писмо, за да ги информираме за значението на така 

извършеното отстъпление от предприетата първоначално с консенсус от 

парламентарните партии инициатива за реформи. Към инициативата ни да дадем 

обществена гласност на половинчатите конституционни промени се присъединиха и 

много колеги, които не са членове и активисти на ССБ, като безпрецедентно в София и 

други градове на страната съдии излязоха след приключване на работното си време 

пред съдебните палати. Много колеги поставиха символичния знак, предложен от нас, 

върху своите тоги и на работните си места. Съдии от различни съдилища изразиха и с 

писма желанието си за действителна съдебна реформа. На 16.12.2015 г. в много 

съдилища на страната съдии се срещнаха с граждани, за да им обяснят значението на 

начина на устройство и администриране на съдебната власт за нейното добро 

функциониране. Получихме подкрепа от професионални и обществени организации. На 



17.12.2015 г. УС на ССБ призова членовете на ВСС да се оттеглят, предвид поредицата 

техни немотивирани и засягащи независимостта на съда и на отделни съдии техни 

решения. 

 Заявяваме категоричното си намерение да продължаваме с активните действия 

за отстояване на авторитета, доброто управление и независимостта на българските 

магистрати. Макар и да сме дълбоко скептични, че парламентарното мнозинство има 

воля за действителна съдебна реформа, призоваваме да се приемат бързо измененията в 

Закона за съдебната власт, които да осигурят приложението на конституционната 

промяна, като същевременно създадат механизми за прозрачно кадрово развитие на 

магистратите, съдийско самоуправление и реформиране на структурата на 

прокуратурата. Ще реагираме при предприемане на законодателни промени, които не 

осигуряват действителна промяна. Ще продължим действията си за диалог с 

гражданите, за да разясняваме същността на проблемите за утвърждаването на 

България като правова държава, като ще обърнем особено внимание на младите хора. 

Ще работим заедно с всички съдии, независимо дали са наши членове, и ще търсим 

взаимодействие с прокурорите и следователите, за да настояваме след структурирането 

на новите две колегии на ВСС, съставът им да бъде попълнен с избрани по новите 

правила представители и на професионалните, и на парламентарните квоти. Няма 

легитимно основание след извършената на конституционно ниво промяна на 

структурата на ВСС, да продължат да членуват в новосъздадените му отделни колегии 

членове, които са избрани при действие на друга нормативна уредба, които в своето 

значително мнозинство открито са се противопоставяли на промяната и от които не 

може да се очаква, че ще работят за нейното осъществяване. 

 На всички желаем хубави Коледни празници!     

 

 

     Управителен съвет на ССБ 


