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ОТВОРЕНО ПИСМО 
 
   

По повод възникналата публична дискусия за бюджета на съдебната 

система и очевидните опити от страна на представители на изпълнителната 

власт да противопоставят работещите в съда, прокуратурата и следствието на 

работещите в бюджетната сфера, Съюзът на съдиите в България счита, че е 

длъжен да изрази позицията си. 

Размерът на възнагражденията на народните представители, 

председателя на Народното събрание, президента, съдиите в 

Конституционния съд, министрите, председателите на Върховния касационен 

съд и на Върховния административен съд, главния прокурор и директора на 

Националната следствена служба, както и на съдиите, прокурорите и 

следователите се определя от законодателната власт на базата на 

средномесечните възнаграждения в обществения сектор или в бюджетната 

сфера съгласно данните на Националния статистически институт. 

През последните три години единствено възнагражденията на съдиите, 

прокурорите и следователите не са привеждани в съответствие с 

нарастването на средномесечните възнаграждения в обществения сектор. 

На този фон звучат странно изявленията на министъра на финансите за 

размера на възнагражденията в съдебната власт, след като неговото 

възнаграждение се определя по същите правила, но е актуализирано на всеки 

три месеца от встъпването му в длъжност. 

Съюзът на съдиите в България винаги се е съобразявал с 

икономическите трудности на държавата, но и e реагирал на многократните 

опити от страна на представители на изпълнителната власт чрез популистки 

изказвания да противопоставят съдиите, прокурорите и следователите на 

останалата част от обществото, внушавайки, че средствата от бюджета на 

съдебната власт биха могли да бъдат пренасочени към най-уязвимите 

социални групи. 

Една отговорна власт не противопоставя най-важните отговорности на 

държавата към обществото – образование, здравеопазване, социална закрила, 

правосъдие и обществен ред. Отговорното управление се стреми да обезпечи 

устойчивото развитие на обществото, което засяга пряко ежедневието на 
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гражданите. Обезпечаването на реда и справедливостта в обществото е 

гарант и за стабилността на държавата.  

Подчертаваме, че съдиите в България не поставят въпрос за увеличение 

на възнагражденията си, а за привеждането им в съответствие с реалните 

доходи в обществената сфера. 

Това съвсем не изключва актуалността на въпросите за прозрачното 

управление на бюджета на съдебната власт от Висшия съдебен съвет и за 

задълженията на министъра на финансите във връзка със събирането на 

задълженията към бюджета на съдебната власт, чийто размер по данни от 

Висшия съдебен съвет възлиза на 746,6 милиона лева, а само по актове, 

предявени през 2014 г. –  на 35 милиона лева. 

Съюзът на съдиите в България многократно е изразявал загрижеността 

си, че бюджетът на съдебната власт не се управлява оптимално и прозрачно и 

това не осигурява убедителността на разходването му, нито позволява да се 

проследи движението на средствата за съдилищата, за прокуратурата и за 

самия Висш съдебен съвет. Съюзът на съдиите последователно е поставял 

във фокуса на вниманието проблема за разпределението на средствата между 

отделните структури на съдебната власт, отправял е конкретни предложения 

за извършване на задълбочен анализ на управлението на бюджета и 

продължава да настоява Висшият съдебен съвет да предприеме решителни 

мерки за преодоляване на дефицитите в тази насока на дейността си.  

 Очакваме този път публичната дискусия да доведе до обществено 

отговорно поведение на компетентните органи, всеки от които добросъвестно 

да изпълни задълженията си за укрепване на институционалната и 

индивидуална финансова независимост на съдебната власт, като загърби 

популизма и конфронтацията.  

  

 

Управителният съвет  

на Съюза на съдиите в България. 

 
 


