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Съгласно решение на Висшия съдебен съвет, участвахме заедно със 
съдия Дочка Върбева - съдия в Апелативен съд гр.Пловдив в проведената 
на 19.11.2015 г. среща на диалогова група в рамките на проект 
„Независимост и отчетност на съдебната власт” на Европейската мрежа на 
съдебните съвети.

В срещата участваха представители на съдебните съвети на 
България, Румъния, Испания и Португалия, като беше модерирана от 
представител на съдебния съвет на Холандия.

Всяка от страните представи кратко изложение по дефинирани от нея 
и останалите участници три индикативни показателя, които са отчетени в 
доклада на ЕМСС за 2015 г. като проблем, респ. предизвикателство пред 
съдебната система в страната. За българската съдебна система бяха 
разисквани темите за финансиране на органите на съдебната власт -  начин 
на изготвяне и приемане на бюджета, взаимодействие с изпълнителната и 
законодателната власт в този процес и разпределение на финансовия 
ресурс. Въпросите, свързани с финансирането предизвикаха оживена 
дискусия и интерес от останалите участници в срещата.

Следващите въпроси, които бяха представени са свързани с 
непрехвърляемост на съдиите, в контекста на обсъжданите във ВСС и 
магистратурата евентуални промени в съдебната карта, натовареност на 
магистратите и пр., и с доверието към съдебната власт. Темата за 
доверието към съдебната власт беше разгледана в различни аспекти, като 
основните бяха в насока какви мерки предприема ВСС за разясняване 
работата на съвета и на органите на съдебната власт на обществото, бяха 
засегнати въпроси, свързани с Кодекса за етично поведение на българските 
магистратите и дисциплинарната практика на Висшия съдебен съвет, за 
условията за несъвместимост и пр.

Освен тези три теми на срещата бяха обсъдени широк кръг въпроси, 
свързани със спецификите на работа на съдебните съвети, на органите на 
съдебната власт във всяка от страните. Този формат на срещата позволи 
по-широко обсъждане на разнообразни теми и обмяна на добри практики. 
Дискусията беше изключително ползотворна за всички участници.



Срещата приключи с декларирано общо удовлетворение от 
обсъдените теми и формирани изводи.
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