
 

 

 

ПИСМО В ПОДКРЕПА НА ПРОТЕСТА  СРЕЩУ 

ДИСЦИПЛИНАРНОТО УВОЛНЕНИЕ НА СЪДИЯ 

МИРОСЛАВА ТОДОРОВА  ОТ СЪДИИ В 

БЛАГОЕВГРАДСКИ СЪДЕБЕН РАЙОН 
 

 

С  настоящото изразяваме своето  възмущение и категорично 

несъгласие  с взетото решение от ВСС за дисциплинарно уволнение на 

съдия Мирослава Тодорова. Като мотив за последното Съвета е посочил 

неизписаните актове  в инструктивни срокове  по НПК за  3  дела на съдия 

Тодорова.  Считаме, че това решение не отчита обективните условия, при 

които работят съдиите в гр. София, в частност СГС . Това са едни от най-

натоварените съдилища в страната, които именно заради прекомерната си 

натовареност не могат по тази обективна причина да постановяват в 

инструктивни срокове актовете по всичките си дела, факт който е добре 

известен, както на всичките членове на съвета, на гилдията и на цялата ни 

общественост.  

Съдиите не могат и не следва да носят дисциплинарна отговорност 

заради неравните условия на труд, при които са поставени да работят и 

заради несъразмерността на натоварването си, тъй като органът, който е 

длъжен да обезпечи, поддържа и  балансира тази съразмерност и равенство 

в условията на труд  за всички съдии в страната по ЗСВ е именно ВСС. 

Въпреки правомощията си по закон, настоящият състав на ВСС до 

момента не предприе никакви съществени и адекватни мерки за създаване 

на еднакви условия на труд на съдиите в страната, включително и 

равномерно натоварване. Недопустимо е последиците от бездействието на 

ВСС в тази насока през петгодишният му мандат, да се използват като 

мотив за дисциплинарна репресия и да се вменяват във вина на съдиите, 

какъвто е и конкретният случай със съдия Тодорова. 

 Освен, че е прекрасен професионалист в своята област, като 

председател на Съюза на съдиите в България, съдия Тодорова винаги 

активно, смело и публично  е изразявала  принципни позиции по важните и 

актуални въпроси за гилдията, отстоявала е  съдийската независимост и е 

защитавала професионалното достойнство на съдиите, включително и при 

външни опити за влияние и намеса в дейността на съда. Ето защо, нейното 

дисциплинарно уволнение при липсата на доказателства за виновно 

поведение на магистрата и  при пълното  пренебрегване на спецификата и  

прекомерната  натовареност за съдебният регион, в който съдия Тодорова 

работи, създават съмнението за наличието на други мотиви и основания  за 

това решение на ВСС, стоящи извън материалите по дисциплинарната 



преписка, което считаме за безпрецедентно и недопустимо в рамките на 

една демократична и съвременна европейска държава, каквато  

претендира, че е и РБългария . 

      

         СЪДИИ ОТ БЛАГОЕВГРАДСКИ СЪДЕБЕН РАЙОН: 

 

         Секция на ССБ –Окръжен съд -Благоевград  

         Секция на ССБ- Районен съд –Благоевград 

         Съдии от РС-Разлог 

         Съдии от РС-Петрич  

 

 

 

 


