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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
                                 ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 
 

 

 

 

 На основание чл.8, ал.1 от Закона за събранията, митингите и манифестациите е 

обявен митинг, който ще се проведе на 09.12.2016г. пред сградата на Висшия съдебен 

съвет (ВСС). 

 Митингът се организира от Председателя на Софийски районен съд (СРС) – 

съдия Методи Лалов и съорганизатори съдии от СРС. Като цел на митинга е посочено 

изразяване на недоволство от цялостната политика на ВСС и отстояване 

независимостта на съдиите и служителите от СРС. 

 Конкретните поводи, изтъкнати като причина за недоволството в прес 

съобщението от СРС са: 

- Неравностойно положение, в което са поставени  свръхнатоварените 

служители на СРС в сравнение с други съдебни органи. Сочи се, че 

решенията на ВСС в тази насока, включително новия Класификатор на 

длъжностите в администрацията на съдилищата, запазват съществуващото 

статукво; 

- Непрестанни проверки, накърняващи независимостта на съда; 

- Липса на институционална подкрепа за решаване на проблеми на съда 

(относно недостига на сграден фонд, средства за оборудване, проблеми със 

съдебни заседатели и др.); 

 

 По повод на организираният протест и изтъкнатите причини за него, с оглед 

формиране на преценка за тяхната основателност,  се явява за наложително да бъдат 

посочени конкретните действия на настоящия състав на ВСС от началото на неговия 

мандат, считано от 03.10.2012г. до настоящия момент, в подкрепа на СРС и 

обезпечаване на неговото функциониране, предвид особения му статут на свръх 

натоварен съд: 

 

 I. Предприети действия от ВСС за обезпечаване на нуждите на СРС по 

отношение на човешките ресурси: 

 

 1. Магистрати 

 Щатната численост на СРС към 03.10.2012г. е била 139бр. Разкритите 

длъжности „съдия/мл.съдия” са 48бр., в резултат на което щатната численост след 

разкриването на длъжностите, към 15.11.2016г. е 187бр.  

 1.1. Обявени конкурси за преместване в длъжност - общо 30бр, от които 

назначени кандидати – 30бр. 
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 1.2. Обявени конкурси за първоначално назначаване – общо 7бр, от които 

назначени кандидати – 7бр. 

 1.3. За посочения период са приключени 22 процедури по реда на чл.194, ал.1 от 

Закона за съдебната власт (ЗСВ) и в СРС са преназначени  22 магистрати. 

 1.4. В резултат на извършените кадрови оптимизации, с цел регулиране на 

неравномерната натовареност на СРС и подобряване бързината, качеството и 

ефективността на правораздавателната дейност се наблюдава съществено намаляване 

на натовареността на СРС.  

 Ако към 03.10.2012г., преди разкриването на длъжности, натовареността по щат 

в СРС е била 108,29 при средна за страна 37,93, то към 08 декември 2016г. 

натовареността по щат в съда е 72,78 спрямо средна за страната 45,92. 

 

 2. Съдебни служители 

 2.1. За обезпечаване нормалната работа на съдебните служители в СРС, за 

посочения периода 01.01.2013г.-31.10.2016г. щатната численост на съда е увеличена 

общо със 121бр. 

 2.2. Независимо от свръхнатовареността на съда, към  21.11.2016г. вакантните 

длъжности са 31бр.  

 2.3. Броят на служителите, назначени до провеждане на конкурс е 125бр. 

 

 II. Предприети действия от ВСС за осигуряване на сградния фонд на СРС 

  

 1. Извършване на основен ремонт на сградата на бул.”Цар Борис ІІІ” . 

 Въпреки, че придобиването и основните ремонти на съдебните сгради до 

влизането на ЗИД на ЗСВ, в сила от 8 април 2016г., бяха в юрисдикцията на 

Министерство на правосъдието,  с решения на ВСС и с ПМС №334/2011 г. и ПМС 

№367/2012г. на Министерски съвет  за извършването на основния ремонт на сградата 

на бул.”Цар Борис ІІІ” са отпуснати общо 6,9млн (шест милиона и деветстотин 

хиляди) лева от преходния остатък от бюджета на съдебната власт. 

 

 2. Обзавеждане и оборудване на сградите на СРС 

 2.1. По предложение и решение на ВСС, с ПМС№146/2013г. на Министерски 

съвет на сградата на бул.”Цар Борис ІІІ” са отпуснати целево 3.0 млн (три милиона) 

лева за обзавеждане. 

 2.2. През 2014г. с ПМС №121/2014г. и ПМС№286/2014г. на Министерски съвет 

са отпуснати съответно 1 825 000 лв. и 225 000 лв. за оборудване, хардуер, софтуер, 

компютърно, комуникационна и офис техника на сградата на СРС, находяща се на 

бул.”Цар Борис ІІІ”. 

 2.3. С решение на ВСС и с ПМС №124/2016г. на Министерски съвет за 

обзавеждане, оборудване, хардуер, софтуер, компютърно, комуникационна и офис 

техника на сградата на СРС, находяща се на бул.Скобелев, са отпуснати 3.1 /три 

милиона и сто хиляди/ лева. 

 

 III. Предприети действия от ВСС по отношение на актуализацията на 

трудовите възнаграждения на съдебните служители 

 

 1. При последната актуализация на трудовите възнаграждения с Класификатора 

на длъжностите в администрацията на съдилищата приет от Съдийската колегия на 

ВСС на 06.12.2016г. заплатите на 473 служители от специализираната администрация 

на СРС  (призовкари, съдебни деловодители, съдебни секретари и съдебни архивари) са 
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увеличени с 10%  при пет процентно увеличение средно за системата за останалите 

длъжности, за което е осигурен допълнителен финансов ресурс. 

 2. За периода 2012г. -2016 г. с решения на ВСС за кадровото обезпечаване на 

Софийски районен съд, видно от т. I. «Предприети действия от ВСС за обезпечаване на 

нуждите на СРС по отношение на човешките ресурси» са отпуснати  общо 169 щ.бр., в 

т.ч. 48 за магистрати и 121 за съдебни служители. 

 При средна заплата на едно лице в СРС, към м.октомври 2016г., за финансово 

обезпечаване на тези бройки в годишен аспект са осигурени 7.6 /седем милиона и 

шестстотин хиляди/ лева за заплати и осигуровки. 

  

 IV. Приходи и разходи на СРС за периода 2012г-2016г. 

 
 За посочения период приходите от съдебни такси на СРС намаляват с 34.5 %, 

като същевременно разходите са увеличени с 30,4 %. 
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