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  СЪЮЗ НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

 Член на Международната асоциация на съдиите 

Член на MEDEL 

 www.judgesbg.org 

office@judgesbg.org 

 

 

ДО 

Изпълнителния борд  

на Европейската мрежа на съдебните съвети 

 

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е 

 
от Съюза на съдиите в България относно взетото решение на Пленума на ВСС да се 

изрази позиция „въздържал се“ по предложението на Изпълнителния борд на 

Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) за изключване от Мрежата на 

Националния съвет на съдебната власт на Полша (НССВП) 

 

 

Уважаеми дами и господа, 

Съюзът на съдиите в България, като най-старата и най-голяма съдийска 

организация в страната, се обръща към Вас, за да изрази своето искрено разочарование 

от взетото от българския Висш съдебен съвет на пленарно му заседание от 7.10.2021 г. 

решение да изрази позиция „въздържал се“ по предложението на Изпълнителния борд 

на ЕМСС за изключване на НССВП. С настоящето обръщение бихме се опитали и да 

обясним защо именно такова решение беше взето, както и да заявим категоричната си 

позиция, че това решение не може да бъде счетено за представително за отношението 

на българските съдии към нарушаването на основни принципи и ценности като 

независимостта и несменяемостта на съдиите и правовата държава в Република Полша. 

Както вече сме отбелязвали в предходна наша декларация1 Висшият съдебен 

съвет на България в неговия пленарен състав повторно отказва да изрази съпричастност 

към общите усилия на останалите европейски съдебни съвети заедно да отстояват 

независимостта на съдебната власт в отделните членуващи в ЕМСС държави. Пленумът 

на българския ВСС, в предходен негов членски състав, избра да се въздържи при 

вземане на решение за замразяване на членството на висшия кадрови орган на 

съдебната власт на Република Турция в ЕМСС, а няколко години по-късно, на 

13.09.2018 г. мнозинството от сегашните членове на Пленума на ВСС прие също така 

позиция „въздържал се“ при тогавашното гласуване за замразяване на членството на 

Националния съвет на съдебната власт на Полша. 

 
1 https://judgesbg.org/oldsite/images/Declaracia_Poland.pdf  
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Бихме искали да подчертаем, че съгласно действащото българско 

законодателство в 25-членния Висш съдебен съвет само 6 са членовете, които са съдии, 

избрани от съдийската общност в преки избори. Пленумът на Висшия съдебен съвет 

има компетентността, както да представлява съдебната власт не само в България, но и 

извън граница, включително и в ЕМСС, така и да решава общи за съдиите и 

прокурорите въпроси като отправянето на предложения до Президента за назначаване 

на председатели на Върховния касационен съд и Върховния административен съд и на 

главния прокурор, управляването на имуществото на органите на съдебната власт, 

осигуряването на първоначалното и текущото обучение на съдии и прокурори. 

Съдиите, избрани от съдии за членове на Висшия съдебен съвет, противно на 

утвърдените международни стандарти, нямат мнозинство дори в 14-членната Съдийска 

колегия на Висшия съдебен съвет, която има компетентността да решава въпросите по 

назначаването, повишаването и дисциплинарната отговорност на съдиите и 

председателите на съдилища.  

Многократно авторитетни международни институции са отправяли препоръки 

към България за провеждане на структурна реформа на Висшия съдебен съвет за 

привеждането му в съответствие с възприетия стандарт за мнозинство в него на 

съдиите, избрани от своите колеги2. Тези препоръки остават неизпълнени от 

българските власти. 

Съюзът на съдиите в България десетки пъти е изразявал позиция, че структурата 

на Висшия съдебен съвет, според която избираните от парламентарно представените 

партии членове са равни по брой на избираните от съдиите и прокурорите членове, е 

една от основните причини за дефицитите в областта на върховенството на правото в 

страната ни. Няколко пъти организацията ни е призовавала членовете на настоящия 

състав на Висшия съдебен съвет да подадат оставки, поради системно неизпълнение на 

конституционно възложените им задължения за администриране на съдебната власт в 

интерес на гражданите на Република България и за защита на съдийската независимост 

и самоуправление. 

Като отчитаме така посочените несъответствия на структурата на българския 

Висш съдебен съвет с установените на международно ниво стандарти, както и 

демонстрираните многократно от мнозинството от неговите членове действия, 

компрометиращи независимостта на съдебната власт, изразяваме позиция, че 

решението да не бъде подкрепено предложението на Изпълнителния борд на ЕМСС за 

изключване на създадения след така наречената „реформа“ на съдебната власт в Полша 

висш съдебен съвет, не отразява действителното отношение на професионалната 

съдийска общност в България. Ние сме европейски съдии, зачитаме трайната практика 

на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд за правата човека и няма как да 

приемем, че Националният съвет на съдебната власт на Полша като начин на създаване 

и функциониране е независим от политическата власт орган и би допринесъл за 

изпълнението на целите на Европейската мрежа на съдебните съвети, като неин член. 

 
2 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2021_rolr_country_chapter_bulgaria_en.pdf; 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=28062&lang=en; 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2020)035-e; 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)018-e; 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2015)022-e  
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Както вече посочихме в декларацията ни от 14.09.2018 г., ние сме изцяло 

съпричастни към борбата на нашите колеги съдии и прокурори от Полша, страна с 

толкова близко минало и култура до нашата. Тяхната борба е насочена към отстояване 

на върховенството на правото в целия Европейски съюз, доколкото тя е в защита на 

принципи, без които общото пространство на свобода и сигурност не би могло да 

съществува. 

Уважаеми членове на Европейската мрежа на съдебните съвети,  

обръщаме се към Вас с призив да обърнете внимание на вече системното 

въздържане от страна на мнозинството от членовете на българския Висш съдебен съвет 

да са съпричастни към общите усилия на останалите съдебни съвети, членове на 

Мрежата за отстояване на общи стандарти за независимост и добро управление на 

съдебните власти в Европа. Надяваме се, че с настоящето обръщение сме дали 

обяснение за тази позиция на съдебния ни съвет.  

Изразяваме готовност за сътрудничество в случай, че идентифицирате 

необходимост от проверка дали структурата и дейността на Висшия съдебен съвет на 

Република България му позволяват пълноценно да изпълнява правата и задълженията 

си като член на Европейската мрежа на съдебните съвети. 

 

 

гр. София,      От името на УС на ССБ: 

19.10.2021 г.         Татяна Жилова 

 


