
С Т А Н О В И Щ Е 

от Мирослава Тодорова, 

съдия в Софийския градски съд 

 

Уважаеми членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, 

Предопределен избор беше да не се явявам в хода на дисциплинарното производство, а да 

упълномощя адвокат, въпреки че намирам за уместно съдията да общува пряко с кадровия 

си орган. Но при количеството работа в Софийския районен съд (СРС) и Софийския 

градски съд (СГС) беше въпрос на физическо оцеляване (и това не е мелодраматична 

квалификация, а обективен факт) да не позволявам дисциплинарната процедура да ме 

отклонява от разглеждането на делата и писането на съдебните актове. Въпрос на 

съзнателен и отново предопределен избор беше и линията на защита. При количеството 

разгледани за проверявания двугодишен период в СРС 1378 дела, от които 1076 

приключени дела и 988дела с обявени актове към края на съдебното следствие в 

дисциплинарния състав, а след април 2016 г. – заседания в СРС за приключване на 

несвършените започнали дела и при пълна натовареност в СГС, не съм проверявала нито 

посочената от съдебната администрация квалификация на предмета на всяко 

производство, нито отбелязаните срокове в таблицата към предложението на ИВСС. 

Възможно е това да се налагаше, доколкото през първата година съдебният деловодител 

на състава допускаше пропуски от различен характер, включително се изгубиха дела на 

втория състав, по който работеше, книгите се водеха с грешки, което стана основание за 

преместването на деловодителката на друга служба в архива. Докато течеше проверката 

на ИВСС, която се изчерпваше в събирането на справки от съдебния деловодител и 

завеждащ службата на самия съд, не съм била търсена от инспектор, за да провери 

предмета на делата или да обсъдим някои от относимите въпроси. Защитата по фактите, 

възведени в предложението за дисциплинарно наказание, в конкретния случай би 

изисквала за всяко дело да проверя посочения му предмет, да обоснова степента на 

фактическата и правна сложност, т.е. да обърна доказателствената тежест. Но най-вече би 

изисквало да отделя физически и времеви ресурс, с който не разполагам, ако искам да 

приключа старите дела и да решавам идващите нови.  

Според всички международни стандарти, отнасящи се до служебния статус на съдията и 

до гарантирането на неговата независимост, съдебните инспекции трябва да бъдат 

проведени така, че да способстват за доброто и качествено осъществяване на 

правосъдието,да не създават допълнителна натовареност на съдията и да не го поставят в 

уязвимо положение. В този смисъл целта, заложена в закона, е ясна – проверките, които 

извършва ИВСС, следва да имат за цел да идентифицират проблеми в организацията на 

работа и администрирането на съдищата и да помогнат най-вече на правосъдието, а не да 

накърняват индивидуалната независимостна съдията, като препятстват осъществяването 

на справедливияпроцеспо проверяваните дела и по следващите разпределени дела или пък 

да стигматизират натоварения съдия. Наред с позоваването в предходното заседание на 

Съдийската колегия от адвокат Доковска на пар. 69 от Становище № 1 (2001) на 

Консултативния съвет на европейските съдии (КСЕС) относно стандартите за 



независимост на съдебната власт и несменяемостта на съдиите, относими към целите на 

съдебната инспекция и дисциплинирането на съдиите, са изискванията към държавите и 

по пар. 24, 26, 35 от Становище № 17 (2014) относно оценката на работата на съдиите, 

качеството на правосъдието и зачитането на независимостта на съдебната власт – „всяка 

оценкатрябва да се стреми към поддържане и подобряване на качеството на работата на 

съдиите и оттам на цялата съдебна система“; „би било особено несправедливо, ако даден 

съдия бива оценен негативно поради проблеми, причинени от лоши условия на труд, 

върху които той или тя не могат да влияят, като например забавяния, причинени от 

големите обеми на висящите дела, или поради липса на съдебен състав или поради 

неадекватна административна система; оценителите трябва да разгледат всички 

аспекти, коитосъставляват добрата работата на съдебната система, по-специално – правни 

познания, умения за общуване, старание, ефикасност и почтеност. За тази цел 

оценителите трябва да имат предвид пълния мащаб на работата на съдията в 

контекста, в който се извършва тази работа.“ 

Това са съвременните стандарти, но историята на българската съдебна власт показва, че те 

са били съобразявани поради естествения им резон и при формулиране на съдържанието, 

задачите и перспективите на съдебната инспекция още в нейния зародиш. Ще дам два 

примеразаради институционалната ни памет, заради актуалността на разгледаните от 

автора въпроси и заради тъжната констатация за регреса, който сме допуснали от 

собствените си държавни достижения. 

Петър Зъбов,виден юрист, съдия и администратор, председател на Софийския апелативен 

съд, в „Граници на служебния надзор на съдиите“ (1913 г.) посочва, че проверките в 

никой случай не трябва да нанесат вреди, като стимулират съдиите към 

автоматизъм и „шаблонизиране, при което мисленето престава да работи”. 

„Надзорът трябва да се води с широки погледи, не дребнав, като към съдия, а не като 

към административни чиновници – всецяло зависими.”Всъщия период от време П. 

Зъбов превежда фундаменталния за времето си реферат за модернизирането на съда на 

члена на Окръжния съд в Залцбург д-р Фр. фон Енгел „Положението на съдията в 

правовата държава“, публикуван в списанието на Юридическото дружество, в който се 

застъпва разбирането, че „един съдия заради съдържанието на юдикатурата си никога не 

требва да се тегли на дисциплинарна отговорност. Само умисъл, а не небрежност трябва 

да е едно основание за едно дисциплинарно преследване на съдията. Комуто се вижда, че 

тоя възглед отива много далече, нему ще посоча това, което по-рано казах. И тук трябва да 

се питаме: нима няколкото безспорни явни нарушения са достатъчни, щото за 

преследването им да изложим на карта независимостта на юдикатурата? Едно правосъдие, 

което ще работи с такива малки недостатъци все е по-добро, отколкото едно зависимо 

правосъдие.“  

Иван Николов, дългогодишен съдия в Софийския апелативен съд и главен съдебен 

инспектор до 1941 г. (списание „Юридическа мисъл“, 1945 г.), изтъква:„Една от главните 

деятелности на инспектората е да предлага мерки, напътствия, за отстраняване 

мъчнотиите и пречките, спъващи точното прилагане на закона и движението на 

делата.Другата важна деятелност е да напомня по реда на надзора за допуснатите от 

съдиите опущения или грешки, или пък при по-тежки провинения срещу тях да възбуди 

дисциплинарно преследване. Тези две деятелности трябва да се упражняват с мярка и 



компетентно познаване на работа на съдията…Инспекторът трябва да отиде при 

съдиите като приятел, който има с тях обща работа и общи задачи; не със страх, а 

като приятел, който идва да ги подпомогне, той трябва да бъде посрещнат от тях.“ 
Главният инспектор Николов е казал и друго: „Дори забавяния, които се дължат не на 

натовареност, а на „мудността на съдията“, който, обаче, наред с това отрицателно 

качество има други ценни за съдийската служба качества, ще трябва да се отминават от 

инспектората“. В този случай дисциплинарното преследване не може да осъществи 

своята поправителна задача, то ще бъде само един безрезултатен тормоз за съдията. 

Само бавност, причината на която е, че съдията е изгубил интерес към службата и не 

желае да работи, трябва да спре вниманието на инспектора.” 

Изтъкнатите стандарти и тълкуване на целите на съдебната инспекция, съответно на 

дисциплинарното наказване, кореспондират на практиката на Върховния административен 

съд (ВАС), според която Висшият съдебен съвет (ВСС), за да приеме виновносистемно 

неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони, следва да установи правила 

за нормална натовареност на съдиите, които да бъдат общ стандарт и база, на която да се 

оценява натовареността им и съответно възможността за надлежно изпълнение на 

задълженията им. Няколко примера – с Р. № 623/13.01.2011 г. по адм. д. № 9430/2010 г. на 

ВАС, VІІ о., се отменя оспореният акт на ВСС (решението е оставено в сила с решение № 

10613/15.07.2011 г. по адм. д. № 2848/2011 г. на ВАС, 5-членен с-в), с който е наложено 

дисциплинарно наказание на съдия от СГС за системно неспазване на процесуалните 

срокове. Дисциплинарното дело е образувано по предложение на ИВСС. Върховният 

административен съд приема, че разумността на срока, в който следва да се постанови 

съдебният акт, е функция на фактическата и правна сложност на делото и 

формалното неспазване на процесуалния срок не може автоматично да обоснове 

дисциплинарно нарушение. Необходимо е да се установи дали конкретното 

неспазване на срока е обусловено от посочените обективни фактори или е резултат 

единствено на виновното поведение на съдията.  

С решение № 2780/27.02.2012 г. по адм. д. № 12603/2011 г. съдът отменя решението на 

наказващия орган, като един от основните мотиви е, че проверката на работата на съдията 

е направена, без да е налице ясен критерият „натовареност” и неговите фактически 

рамки както по отношение на проверявания съд, така и конкретно за проверяваното 

отделение, където работи жалбоподателят, и личната му натовареност. С решение № 

9488/02.07.2012 г. по адм. д. № 5054/2012 г. на ВАС, 5-членен с-в, е оставено в сила 

решението на тричленния състав на ВАС.  

По адм. д. № 1362/2012 г., адм. д. № 2028/2012 г. и адм. д. № 1060/2012 г. ВАС приема, че 

забавянето се дължи на обективни причини и не би могло да се вмени във вина на 

съдиите: броят, обемът, фактическата и правна сложност на делата, наличието на 

допълнителна ангажираност на съдиите във връзка с работата им и в интерес на 

правосъдието, които сочат недвусмислено за физическа невъзможност и при най-

добро желание да се спазват законовите срокове при постановяване на съдебните 

актове. Приема се също, че дисциплинарнонаказващият орган не е дал ясно 

съдържание на понятието за натовареност, въз основа на което да се установи, че 

съдията виновно не е спазил разумния срок за изготвяне на съдебните актове; 

наличието на критерии за натовареност на съдиите, изработени по ясна и прозрачна 



методология и приети от ВСС е от съществено правно значение за налагането на 

дисциплинарно наказание, съответстващо на изискването на закона; въвеждането на 

тези критерии, освен че е законово изискване, гарантира последователната и 

предвидима практика на съвета в тези производства, равнопоставеността на съдиите 

при привличането им към дисциплинарна отговорност за сходни по вид и тежест 

неизпълнения на служебните задължения, правилната преценка за наличието на 

вина във всеки конкретен случай, налагането на законосъобразно и справедливо 

дисциплинарно наказание; автоматичното приемане на вина за нарушението от 

съдията и доказаност на противоправния резултат само на база статистически 

показатели е далеч от законовия критерий „разумен срок” и изводите на наказващия 

орган в тази насока са незаконосъобразни.  

В обобщение заключението на съда е, чекогато няма установена мярка за разумното 

поведение на съдията, не би могло обосновано да се направи оценка доколко 

неспазването на разумния срок е следствие изцяло и само на неговото субективно 

поведение и доколко е резултат на констатираните проблеми в организацията и 

администрирането на делата в съответния съд.  

От проверката на ИВСС, в която като съдия съм била сведен до обект, а проверката се е 

изчерпала в натоварване на деловодители на самия съд да правят списъци и да преписват 

предмета на делата от съдебните регистри, никой не би могъл да разбере нищо за работата 

ми като съдия, нито за това как изработеното от мен се съотнася към работата на 

останалите съдии, включително на тези, които са наказани с по-леки наказания от това, 

което се предлага да ми бъде наложено – и като брой разгледани за същия период и като 

резултат за съдбата на делата. 

При това положение предметът по дисциплинарното дело е сведен до конфронтиране на 

обвинението за виновно поведение с природните закони. И без да ни интересува 

предметът на делата, те са такова количество, че времето не стига да бъдат приключени в 

инструктивните процесуални срокове. 1076 дела, както е посочила адвокат Доковска в 

предишното заседание, изискватпри минимално средно отделено време от 1 ден за 

проучване, насрочване, разглеждане, подготовка за решаване и решаване на делото, 3 

календарни (не работни) години без 17 дни. 

До края на разглеждането на делото пред дисциплинарния състав от тези дела са били 

приключени изцяло – с предаден съдебен акт 988 дела. В 3/4 от тези случаи актът вече е 

влязъл в сила. Приключала съм в хода на дисциплинарното производство до завършването 

на устните състезания – още 22 дела с обявени мотиви и решения в СРС от следващ 

период, също в значителната си част потвърдени. 

За двете години в СРС съм обявила 23 съдебни акта в СГС.  

Междувременно, след април 2016 г., по време на дисциплинарното производство, съм 

била на пълна натовареност в СГС и в периода до края на миналата година съм 

приключила 447 дела, като от тях 442 са приключени изцяло – с обявен краен съдебен акт. 

Имам отменени две определения по мерки за неотклонение и две определения за условно 

предсрочни освобождавания. Само едно от делата, приключени миналата година в СГС, 



включва досъдебно производство с над 15 000 листа, съдебният акт е обжалван и 

потвърден, влязъл в сила.  

През 2015 г., без да броим едноседмичните дежурства, в СРС съм имала 102 дни с открити 

съдебни заседяния. Отделно от това съм имала 24 заседания в СГС в периода 1.04.2014 г. – 

до края на 2015 г . До 13 юни 2016 г. откритите ми съдебни заседания само в СРС са 50. 

Така и не се установи колко са били заседанията ми през 2014 г., защото не ми е известно 

такава справка да е получена от СРС.  

Тези числа установяват свръхнатовареност, дори без да се гледа тежестта и спецификата 

на делата, без да се мисли за дължимото усилие на съдията в зависимост от конкретните 

им особености. Същевременно извън интереса на ИВСС е останало обстоятелството, че на 

практика съм решила дела, които са били в СРС от 2002 г. до 2014 г.и оставените 68 дела 

от 237, заварени към април 2016 г.,на председателствения от мен състав са били 

образувани през 2016 г. и 2015 г. Не е представлявал интерес и въпросът, че по тях е 

имало досъдебни производства, продължили 10 години. С други думи, излиза, че без 

значение за работата ми като съдия е обстоятелството, че съставът е бил изцяло 

изчистен от стари дела и съм облекчила работата на следващия съдия максимално, 

както и на съда, защото не съм натоварила други колеги.  

Позволявам си да обърна вниманието на тези числа, макар една част от тях да са посочени 

и в предишното заседание пред Съдийската колегия, по две причини. Първата е, защото 

делото е сведено единствено до числа и срокове.  

Втората причина е, че в протокола е записано, че адвокат Доковска ги е казала, но 

последвалата дискусия се е развила така, все едно тя изобщо не е говорила. Не е 

коментиран нито един довод, не е получил отговор нито един от поставените от нея 

въпроси. 

Затова се връщам на числата – дисциплинарно производство, конструирано по 

избрания начин от вносителя на предложението за дисциплинарно наказване, при 

количеството на разгледаните и приключени дела, изисква да се даде отговор на 

въпроса за колко време работата по тези дела може да бъде извършена от 

образуването на делото до окончателното обявяване на съдебния акт. 

Разбира се, едва ли може да се приеме за достойно положението на съдия и на съдебната 

власт като цяло, когато оценката на работата на съдията и на всички останали помощни 

административни органи, чиято функция е да отстраняват пречките за правилното 

осъществяване на същинската функция на съдебна власт, изобщо не се интересува от това 

какви са делата и какво е тяхното процесуално развитие. И то при положение, че след 

втората половина на ХХ век и теорията на справедливостта на Джон Ролс процедурната 

справедливост е основен белег на ефективно функциониране на съдебните системи и 

главен фактор за повишаване на доверието в съда, т.е. решаващо е поведението, което 

съдията има спрямо участниците в съдебните процедури, така че те да се почувстват 

оценени по достойнство и да придобият убеждението, че съдът осигурява върховенството 

на правото. Всички емпирични изследвания за нивото на доверие в съдебната власт след 

първото от 60-те години на миналия век на нагласите на хората установяват, че 

авторитетът на правосъдието е функция не толкова на крайния резултат от конкретно 



дело, а на възприятието за справедливостта на процедурата, на това как са се чувствали 

участниците в процеса – дали са имали усещането, че им е била дадена възможност да се 

изкажат и да бъдат чути; дали са получили дължимото уважение. 

Дори по делата, които се считат за незначителни според инспекцията – охранителните, 

именно в проверявания период част от районните съдии започнахме реформиране на 

съдопроизводството чрез интегриране на системата за социално подпомагане в съдебната 

процедурата и при изпълнение на съдебното решение, за да се постигнат заложените цели. 

Става въпрос за производствата по Закона за здравето и по налагане на принудителни 

медицински мерки по НК. С тези усилия на съда се компенсира липсата на адекватна 

извънболнична психиатрична помощ и по същество се провокира нейното развитие чрез 

указания на съда и контролирането на изпълнението им. Това естествено изисква време и 

внимание на съдията. Положила съм и усилия за включване на системата за закрила на 

деца в риск по наказателни производства срещу непълнолетни.  

Някои от делата, които съм приключила с обявени актове, са дела със значителна 

фактическа и правна сложност, видно и от дългата продължителност на досъдебното 

производство – имотни измами от началото на века, нотариални измами и други. 

Разгледала съм включително дела, чиято подсъдност междувременно е променена на 

окръжен съд като първа инстанция, с обем на материалите от досъдебното производство, 

което надхвърля типичния за делата, подсъдни на районен съд.  

Отделно от това, някои дела изискват повече усилия и време, надхвърлящо 

инструктивните срокове. Съдът е длъжен да разгледа делото в разумен срок. 

Инструктивните срокове не винаги съвпадат с разумните, които зависят от сложността на 

делото и изискуемите усилия, за да бъде делото решено правилно. Настоящото 

дисциплинарно производство е потвърждение за това, защото е образувано през декември 

2016 година. 

Именно във връзка с разчитане на значението на числата поисках да се определи 

съобразно Правилата за оценка на натовареността на съдиите, приети от ВСС на 

16.12.2015 г., изменени и допълнени на 24.03.2016 г., по обективните измерители за 

правна и фактическа сложност на съдебните дела времето, за което възложената ми работа 

в проверявания период може да бъде свършена. Съгласно чл. 5, ал. 1 от Правилата 

оценката на натовареността на съдията има за задача да установи обективен първичен 

измерител на натовареността въз основа на необходимото присъщо време за разглеждане 

и приключване на делата от различен тип съгласно предварително изработен 

класификатор от групи дела. Исках такава оценка, защото засега администрирането на 

съдебната власт не предлага друга, която да отговаря на посочените критерии в 

съдебната практика на Върховния административен съд, а и на решението по делото 
Димитров и Хамънов срещу България.Целите, посочени в Правилата по чл. 5, ал. 2, 

обслужват едновременно и интереса на правосъдието, и дават адекватна защита на 

съдията, защото е записано, че предназначението на нормата за посилна натовареност 

постига пълно и обективно отчитане на натовареността на съдиите; обективно и 

справедливо отчита индивидуалната натовареност в рамките на дисциплинарните 

процедури; утвърждава върховенството на закона и осигурява действена защита на 

правата на съдиите.  



Същевременно относно интересуващия ни въпрос по дисциплинарното производство за 

установяване на критерии за реализиране на дисциплинарната отговорност на съдии по 

повод нарушения на процесуалните срокове от значение са текстовете на чл. 17-28 от 

раздел ІІІ на Правилата. В чл. 23 от Правилата се изброяват фактическите основания, 

които следва да се оценяват в дисциплинарното производство относно професионалната 

дейност на съдията – персонална натовареност на съдията в количествени показатели; 

фактическа и правна сложност на разгледаните дела през процесния период; качество на 

постановените актове – стабилитет според резултатите от инстанционния контрол; 

съпътстваща професионална работа – участие в състав и произнасяне по дела, подготовка 

и администриране на дела, дежурства (ако има такива), натовареност на заседателния 

график. В чл. 24 от Правилата се сочат фактическите обстоятества, които имат значение за 

отговорността на съдията от гледна точка на състоянието на съда, в който той работи – 

общата и персоналната натовареност на съдиите (на работещите същата материя, ако има 

разпределение на материята); обща и индивидуална натовареност спрямо средната за 

съдилища със сходни показатели. В чл. 25 от Правилата се разглеждат данните относно 

създадената организация и администриране на работата на съдиите от съответния 

председател на съд – равномерна натовареност на съдиите в съответния съд; при 

неравномерна натовареност на дисциплинарно привлеченото лице сравнение с останалите 

съдии – причини и мерки за преодоляването й; административен контрол и мерки за 

преодоляване на неритмично, забавено администриране, разглеждане и решаване на 

делата от съдиите; прилагане на мярката по чл. 327 ЗСВ. 

След като не разполагам с експертна оценка на числата, въпросът се свежда вече до 

такъв от обща човешка компетентност – на основата на физичните закони да се 

отговори – виновно ли е поведението на съдия, когато времето (не работното, а 

календарното), не стига, за да бъде свършена възложената работа, при положение че 

потокът на делата не спира и част от новите дела изискват спешно произнасяне.  

В тази ситуация единственото порядъчно поведение на съдията по дълбокото ми 

разбиране е да приоритизира с оглед конкретните последици от решаването по всяко дело. 

Затова и забавените н. а. х. д. са тези, по които съм отменила наказателните 

постановления, т.е. приела съм, че няма основание за държавна репресия, поради което 

дори евентуално изтеклата давност няма да накърни защитим правен интерес (уточнявам, 

че не са ми известни такива случаи). Това не е оправдание, а само обяснение на моя избор 

да приоритизирам според конкретния интерес на конкретните хора по делата.  

Дисциплинарният състав, чието предложение за наказание е отхвърлено, е подходил 

обективно, като е съпоставил моя случай с други, за да прецени значението на 

обективната страна на твърдяното нарушение. Споменавам сравненията, защото от 

протокола от предходното заседание на Съдийската колегия е видно, че някои от 

използваните за сравнение случаи са били обсъждани, преди да се вземе решението за 

настоящото ми изслушване.  

Моля да вземете предвид, че за разлика от споменатите случаи за сравнение, никога не 

съм била спирана от разпределение на дела. Никога не съм получавала други форми на 

административна подкрепа за това, че съм приключила работа, останала от предходни 

периоди преди понижаването ми в длъжност.  



Последното, което искам, е да се противопоставям на обсъжданите колеги. Изобщо не 

подлагам на съмнение, че са работили в условията на свръхнатовареност. Обективността 

обаче изисква да се вземе предвид, че по достъпни данни броят на окончателно решените 

от мен делаза две години се равняват на приключените от някои от тези съдии за 

четиригодишен период от време. Тази констатация не е упрек към работата им, нито е 

изтъкване на каквото и да било предимство, защото без да сме извършили проверка на 

сложността на делата, не можем да измерим нито ефективност, нито ефикасност. Както 

казах обаче, след като делото е сведено до цифри и числа, друго възражение освен 

това, че и сравнението е произволно, не мога да направя. 

Поради всичко изложено моля да приемете, че не се установява основание за ангажиране 

на дисциплинарната ми отговорност, защото не се установява да съм имала обективна 

възможност фактически да спазя инструктивните процесуални срокове и да реша делата с 

полагане на дължимата грижа. В този смисъл по делото не е доказано виновно поводение. 

Такова би било реализирано само ако е доказано, че държавата е предоставила достатъчно 

ресурси за осъществяване на правосъдната дейност, включително квалифициран помощен 

административен персонал, разпределението на делата е било извършено по ефективен 

начин, натовареността на съдията е била справедлива и осигуряваща обективната 

възможност за фактическото справяне с потока дела. 

II. Независимо от изложеното считам, че предложението за наказание по чл. 308, ал. 

1, т. 4 или т. 3 ЗСВ не обслужва целите на дисциплинарното санкциониране, защото е 

лишено от резон. 

= Предлага се налагане на наказание понижаване в длъжност или в ранг по проверка, 

инициирана по сигналот главния прокурорпо дело, в което съм се произнесла извън 

инструктивния срок (21 дни след постъпилото искане)по предварителна проверка, 

протекла 1 година и 8 месеца, която не е установила престъпление. 

= Предлага се това наказание по отношение на съдия, който е работил в двете най-

натораверени съдилища по това време, при лошо административно обезпечение, който е 

приключил за две години 1076 дела, написал е към приключването на следствието пред 

дисциплинарния състав 988, и е продължил да разглежда при пълна натовареност дела в 

СГС.  

= Предлага се наказанието да бъде наложено 5 години след началото на проверявания 

период, 2 години и 11 месеца след края му (април 2016 г.), 2 години и 4 месеца след 

началото на образуване на дисциплинарното производството. С други думи, принудата се 

е отдалечила прекомерно от своето основание и от пригодността да постигне целения 

ефект. 

= На следващо място наказанието се предлага, въпреки че до този момент Съдийската 

колегия е налагала наказание „забележка“ за по-голям брой просрочени дела, без да е 

изяснено дали са сравними дори само като количество решените дела за еднакви периоди. 

И то при положение, че в повечето от случаите, използвани за сравнение, става въпрос за 

прибягване към наказание, след като е имало управленски актове на подкрепа – спиране 

от разпределение и т.н. 



= И не на последно място, това наказание се предлага преди да бъде решен който и да е от 

факторите, поставящи съдията в положение на нарушител, противно на разясненията на 

ЕСПЧ във връзка с българската ситуация в решението по делотоДимитров и Хамънов 

срещу България. 

Налагането на дисциплинарното наказание не цели нито самоцелна принуда, нито 

безсмислена строгост. При осъществяване на всяка санкция органите са длъжни да 

съобразяват законоустановените цели на наказанието и да го направят убедително, за да 

не изглежда като акт на саморазправа. Както посочва Симеон Стоев в 

Научнопрактическия коментар за административното наказване, ако санкцията е 

несправедлива, т.е. ако е лишена от резон, наказанието е лишено и от социална 

ефективност и поражда единствено озлобление. Друг основен принцип при определяне на 

справедливото наказание е то да бъде наложено с минималната тежест, която е годна да 

реализира целите му. Увеличаването на тежестта на санкцията по причини извън 

посочените от закона цели е извращение на законоустановената цел. Именно 

доминирането на целите в санкционната практика реализира принципа на законност, на 

добросъвестното изпълнение на служебния дълг от наказващия орган. 

Наред с общите особености на санкционното наказване дисциплинирането на съдиите 

следва да отчете и други специфики, които произтичат от конституционно закрепената 

независимост на съда като институция, която се самоуправлява. С оглед на специфичното 

публично правоотношение по изпълнение на държавна служба на съдията 

дисциплинирането му има определени особености и различия от обичайното 

санкциониране на нарушител – признаването на правонарушението за извършено има за 

основна цел да се подобри правораздаването. Фокусът не е върху възмездието, защото 

съдията следва да продължи да осъществява конституционната си независимост 

пълноценно, т.е. основната цел е корекционната и подкрепящата. В решение № 

1/31.01.2017 г. по к. д. № 6/2016 г. на Конституционния съд, в което се обсъжда 

подробно характерът на специфичното правоотношение на съдиите, прокурорите и 

следователите, по силата на които те изпълняват функциите си, се приема за 

основополагащо ясно, т.е. извън дискусионен порядък, че целта на упражняване на 

дисциплинарна власт спрямо несменяемите съдии, прокурори и следователи е запазването 

им в органите на съдебната власт, т.е. грижата за техния интегритет и развитие. Именно 

това разбиране е вложено и във въведената с измененията на Закона за съдебната власт 

(ЗСВ) от 2016 г. разпоредба на чл. 325, ал. 2, според която, когато за извършено 

нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 1 или 2 на съдия, прокурор или следовател е наложено 

наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1, 2 или 3, изпълнението на наказанието да може да бъде 

отложено от наказващия орган за срок до 6 месеца при прилагане на индивидуален план за 

професионално развитие, който включва мерки за преодоляване на специфични нужди 

и установени недостатъци в работата и подготовката на съдията, прокурора или 

следователя. 

Наказването на съдия, за да бъде защитен авторитетът на правосъдието и независимостта 

на съда, не следва да оставя впечатлението, че формалното основание на санкцията е 

привиден претекст, за да се постигне саморазправа и съобразно терминологията на ЕСПЧ 

– смразяващ ефект спрямо всички останали съдии. 



И тук се връщаме при изначалния проблем на завеждането на това производство. За да се 

определи дали едно наказание е съразмерно и съответства на извършеното от съдията 

дисциплинарно нарушение, е необходимо да се отговори на въпросите, формулирани в 

практиката на ВАС – какво се цели с налагането на дисциплинарното наказание, как може 

да бъде постигната тази цел, с налагането на какви мерки може да бъде постигната, с коя 

от тези мерки се засягат най-слабо правата и интересите на привлечения към 

дисциплинарна отговорност. На тези въпроси може да се отговори, когато във всеки 

конкретен случай се изследва цялостната дейност на съдията за проверявания период – 

неговата индивидуална натовареност и сравнение с натовареността на другите съдии 

в същия съд, както и в сравнение със съдиите от същото инстанционно ниво в 

страната; фактическата и правна сложност на всяко едно от делата, за които се 

твърди, че има забавено произнясяне, като на тази плоскост се установи разумният 

срок за извършване на съответното процесуално действие; да се изследва и 

останалата дейност на съдията, извън разглеждането и решаването на делата – 

участие в обучение – като обучаем и обучител, в дейности по администриране на 

съда, участие в работни групи по изготвяне на законопроекти, подготовка на 

становища по законопроекти и др.; да се изследват относимите факти от личността 

на съдията – заболявания, семейни проблеми, грижи за болни родители или деца и 

т.н. Едва при пълното изясняване на дейността и личността на съдията и точното 

установяване на причините за формалното неспазване на процесуалните срокове 

може да се обмисля въпросът за евентуално наличие на дисциплинарно нарушение. 

Във връзка с това уточнявам, че в разглеждания период съм използвала правото си на 

отпуск, за да работя, без да получавам в този отрязък спешни дела. По делото се 

установява, че физически, пак поради липса на време, не съм ходила на работни групи за 

изработване на законопроекти – участвала съм в експертното изготвяне на законопроект 

за изменение на ЗСВ дистанционно, с мейли късно вечер. Правя уточнението не защото 

смятам, че това е дейност, която не е същинска за съдията, нито че не е от първостепенен 

обществен интерес, а защото участието ми не е било повод да се отклонявам от работа и 

защото условията на труд, в които съм била поставена, действително свеждат 

професионалната биография до физическо оцеляване. 

Наказание, което не помага на активно работещия съдия да се справи с голямата 

натовареност, не постига нито една законоустановена цел. 

В моя случай дисциплинарното преследване и наказване установяват някои съществени 

отклонения, а отклоненията от обичайното и типичното, както знаем, създават 

впечатление за извънредност. Маркирам отклоненията в простото изброяване на няколко 

факта. 

Предложеното наказание е финал на инициирана проверка по първия сигнал на главния 

прокурор срещу съдия. Сигналът е за произнасяне по просрочена предварителна проверка, 

която е приключила с резултат, че липсва основание прокуратурата да се занимава със 

случая. Този сигнал е станал основание проверката на ИВСС да обхване период от две 

години. Това обстоятелство, разгледано с липсата на интерес да се сравни забавянето с 

други срокове за произнасяне по банкова тайна по вече образувани досъдебни 

производства (т.е. с данни за престъпление), създава впечатление, че е търсен претекст за 

начало мащабна проверка – колкото по-дълъг период, толкова повече разгледани дела, 



толкова повече неспазени инструктивни срокове. Впечатлението се засилва от липсата на 

интерес на ИВСС към всички относими обстоятелства към работата на проверявания 

съдия. 

Тази проверка е извършена за целия срок, в който съм търпяла за втори път 

дисциплинарно наказание за едно нарушение.След незаконосъобразно налагане на 

дисциплинарноосвобождаване от длъжност от ВСС, което първоначално е било 

потвърдено от тричленен състав – факт, който е коментиран в предходното заседание, 

защото действително съдия Чолаков е запознат като докладчик в тричленния състав 

(незаконното наказание фактически е било търпяно за период от 12.07.2012 г. до 

17.07.2013 г.). След отмяната на решението на ВСС от петчленния състав и връщането на 

делото за ново разглеждане кадровият орган ми наложи наказание понижаване в длъжност 

за срок от две години, считано от 27.03.2014 г. до 27.03.2016 г. По този начин съм 

изтърпяла за едно и също деяние две наказания – отстраняване от длъжност за една 

година и понижаване в длъжност за две години. 

Практиката на ВАС по въпроса дали е допустимо съдът след отмяна на решението на ВСС 

да връща на органа за ново разглеждане е била противоречива по времето на съдебните 

производства по мои жалби. Въпреки дългогодишните противоречия в съдебната 

практика, включително навеждани от мен доводи по делата, искането за уеднаквяване 

чрез тълкувателно решение е изпратено на 24.11.2015 г. след окончателното произнасяне 

по моето дело с решение на петчленен състав на ВАС.  

Предисторията на настоящата активност на ИВСС и възбуждането на 

дисциплинарното производство е значима, защото е част от обстоятелствата, които 

формират общото впечатлението за това дали санкционирането преследва 

легитимна цел. 

В заключение искам да кажа, че след като в случая не е приложена никаква методология 

за измерване на натовареността ми, нито съгласно чл. 13 АПК своевременно са огласени 

публично критериите, вътрешните правила и установената практика при упражняването 

на оперативната самостоятелност по прилагане на закона и постигане на целите му, т.е. 

липсва професионална основа за третиране на количеството и сложността на делата, 

единственото, което мога да очаквам, е проява на елементарна човешка порядъчност.  

Не изключвам, че след като не са обсъдени доводите на адвокат Доковска от предходното 

заседание, може и моите доводи да останат незабелязани.  

Затова в заключение ще използвам цитат, реплика от класически български филм по 

сценарий на Бинка Желязкова, един от дисидентските образци на българското кино за 

възможните форми на съпротива в тоталитарно общество: „Понякога обстоятелствата 

не ни предоставят избор и включени в „партия билярд”, трябва да направим много 

малко, за да участваме честно в играта – да не бъдем топка, която ще блъснат, за да 

блъсне тя другата; да запазим своята елементарна човешка порядъчност...”. 

И за да не оставя погрешно впечатление – не мисля, че Софийският районен съд е Колима, 

а работата като районен съдия намирам за най-удовлетворяваща. Въпросът обаче е за 

отговорността, която носим за защита на професионалните си права и достойнство.  



 


