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Механизъм за действие  

на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет 

 в случаи на засягане на независимостта и/или опит за оказване на 

натиск върху съдиите и съда 

 

Механизмът е изготвен в изпълнение на решение на Съдийската 

колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 7/25.02.2020 г. и в 

съответствие със „Стандартите за независимостта на съдебната власт“
1
. 

 

1.Всеки съдия, общото събрание на съдиите към съответния съд, 

съответния административен ръководител или професионално сдружение на 

съдии може да сезира Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет при 

намеса върху независимостта на съдията, както и при оказване на натиск 

върху него чрез обиди, клевети, заплахи, внушения, изнасяне на данни от 

личния му живот и този на негови близки, независимо от използваните 

форми и средства за това. 

 

2. Сезирането по т.1 се прави писмено чрез председателстващия 

Съдийската колегия или членовете на Съдийската колегия.  

 

3. Сигналите се изпращат на пощенския адрес на Висшия съдебен адрес 

или на специално създадения за целта електронен адрес, като незабавно се 

регистрират в деловодната система на ВСС и се съобщават на членовете на 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет най- късно на следващия ден. 

 

4. Сигналът до Съдийската колегия следва да съдържа данни за всички 

фактически обстоятелства, с които се засяга независимостта на съдията или 

представляват опит за оказване на натиск върху него, както и за всички 

предприети мерки за защита, в това число и резултати от извършени до 

подаване на сигнала проверки на различни компетентни органи.  

 

5. Сигналът се внася за разглеждане в първото редовно заседание на 

Съдийската колегия или се свиква извънредно заседание на Съдийската 

колегия, ако обстоятелствата налагат това, като засегнатият магистрат следва 

да бъде  поканен за изслушване.  

 

6. При преценка, че изнесените фактически обстоятелства не са 

достатъчни за изясняване на случая, Съдийската колегия предприема мерки 

                                                           
1
  В „Стандартите за независимостта на съдебната власт“, приети с решение на СК на ВСС по протокол № 

31/23.10.2018 г. , стр. 20, раздел II „Рискове за независимостта на съдебната власт и критериите, при които 
се счита, че авторитетът и независимостта на магистратите са накърнение,  1, 1.2 „Рискове, които засягат 
независимостта на съдията“,  (15) Липса на механизъм за сезиране на Съдийската колегия на ВСС, ВСС или 
друг орган в случаи на заплаха/засягане на независимостта на  съдията от частни лица, публични личности, 
политици, медии и други (процедура, проверка, мерки).  
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за неговото изясняване като изисква необходимите допълнителни 

информация и документи от съответните публични и частноправни субекти. 

 

7. Когато данните и обстоятелствата по случая обуславят извод, че 

независимостта на съдията е засегната или застрашена или има опит за 

натиск върху него, Съдийската колегия приема решение за оказване на 

институционална подкрепа. 

 

8. Институционална подкрепа се осъществява чрез следните примерни 

форми:   

           а/ Приемане и оповестяване на официална позиция на Съдийската 

колегия по случая. 

                б/ Изявление или брифинг и/или пресконференция на говорителя на 

Съдийската колегия или определен член на колегията при получаване на 

сигнала и след извършване на проверката. 

      в/ Организиране интервю или участие в телевизионно или радио 

предаване на засегнатия съдия, говорителя на Съдийската колегия, член на 

Съдийската колегия, представители на академичната общност и 

професионалните сдружения. 

       г/ писмено уведомяване за институционална подкрепа към съдия на 

държавни органи, местни власти или организации, професионални 

сдружения, съсловни организации, непарламентарно представени партии и 

други, както и сезирането им за предприемане на съответните мерки и 

действия, включени в техните правомощия, в случаите на засягане на 

независимостта или на оказан натиск върху съдия от представители на 

законодателната и изпълнителната власт, длъжностни лица и публични 

личности. 

     д/ писмено уведомяване на Висшия адвокатски съвет и съответната 

адвокатска колегия за институционална подкрепа към съдията и сезирането 

им за предприемане на действия по компетентност, в случаите на засягане на 

независимостта или на оказан натиск върху съдия от адвокати. 

     е/ писмено уведомяване на съответната медия, осъществила натиск 

върху съдията за институционална подкрепа към съдията и сезиране на 

Съвета за електронни медии, Комисията по култура и медиите към 

Народното събрание, Националния съвет за журналистическа етика, Съюза 

на българските журналисти, Асоциацията на европейските журналисти - 

България и др. за предприемане на съответните действия по конкретния 

казус. 

           ж/ сезиране на Министъра на правосъдието с оглед упражняване на 

законодателна инициатива за преодоляване на констатирани дефицити както 

в областта на законодателството, така и по отношение на общественото 

доверие.  
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9. Във всеки случай, при който са посочени конкретни обстоятелства, 

очертаващи нарушения, свързани с организацията на работата на съдията и 

на морално-етичните норми, или се създават съмнения за неговата почтеност 

и за наличие на корупционни практики, Съдийската колегия може да поиска 

извършване на проверка от компетентните органи /ПРБ, КПКОНПИ, ИВСС, 

съответната местна комисия по професионална етика и др./ с цел защита на 

магистрата и запазване на доверието в съдебната система. За предприетите 

действия и резултатите от извършената проверка се уведомява съдията и се 

оповестяват публично. 

 

10. Съдийската колегия може да изисква информация за движението и 

резултатите от проверки и образувани досъдебни производства срещу съдии, 

както в случаите по т. 9, така и във всички останали случаи.  


