
Започнаха консултации за промяна на модела на съдебната власт 

Министърът на правосъдието Маргарита Попова свика Обществения съвет към кабинета си 
заради кризата в управлението на Темида и с искане за конкретни предложения 

 

Министърът на правосъдието Маргарита Попова започна консултации 
за промяна на Конституцията и законите във връзка с управлението на 
съдебната система. 

Мотивът на министър Попова е, че "управлението на съдебната 
система е в криза и това генерира обществено напрежение. 
Необходимо е формулирането на ясна цел с пакет от мерки, които 
своевременно да отговорят на обществените очаквания за защита на 
върховенството на закона". 

Заради това тя днес свика Обществения съвет към кабинета си, от 
който е поискала конкретни предложения за "преформулиране на 
конституционния модел на устройството и управлението на съдебната 
система". 
На срещата е решено да започнат консултации за конкретни 
законодателни и конституционни промени. "Пакетът от мерки трябва 
да гарантира формирането на отговорно и ефективно управление на 
съдебната система", се казва в съобщение на правосъдното 
министерство. След съгласуването им мерките ще бъдат внесенин за 

обсъждане в Министерския съвет и в Народното събрание. 

На срещата са присъствали Владислав Славов (Съюз на юристите), Нели Куцкова (Съюз на съдиите), 
Иванка Иванова (Институт "Отворено общество), Йонко Грозев (Център за либерални стратегии), 
Биляна Гяурова и Христо Иванов (Български институт за правни инициативи), Димитър Марков (Център 
за изследване на демокрацията), Николай Руневски (Български адвокати за правата на човека), Диана 
Ковачева (Трансперънси интърнешънъл – България), Георги Милков (Център на НПО в Разград), Юри 
Тавание (представител на Европейската комисия) и Ренета Николова (Клуб "Журналисти срещу 
корупцията"). 

Напрежението в съдебната система настъпи, след като Висшият съдебен съвет (ВСС), без никакви ясни 
и професионални мотиви, избра семейната приятелка на вътрешния министър Цветан Цветанов – съдия 
Владимира Янева за председател на Софийския градски съд (СГС). Членовете на ВСС Капка Костова и 
Галя Захарова подадоха оставки заради несъгласие с кадровата политика на съвета, със същия мотив 
напусна и съдия Душана Здравкова, а конкурентът на Янева за поста – Величка Цанова пък подаде 
оставка като заместник-председател на СГС и шеф на Наказателното отделение. 

Същевременно в остро писмо Съюзът на съдиите в България поиска оставката на целия ВСС, настоя и 
за спешна реформа в съдебната система. 

ССБ поиска промяна на модела на ВСС - да не бъде постоянно действащ орган, защото така се 
отдалечава от редовите магистрати и техните проблеми; да се създаде съвет само за съдии, който да е 
отговаря за назначаването, повишаването и наказването им; да се въведе единно и централизирано 
атестиране; да се гарантира изискване за подробно съдържателно мотивиране на всички решения на 
ВСС по кадрови въпроси; да се намали броят на членовете, както и изискуемият стаж – от 15 да стане 
12 години; мандатът да се редуцира от пет на 3 години; парламентарната квота също да се намали – 
сега тя е ½ от членовете, но да стане 1/3 и да се избира с мнозинство от 2/3. 

Българският институт за правни инициативи подкрепи ССБ и също настоя за промяна на Конституцията 
в частта за модела за структуриране на ВСС. Писмото на БИПИ бе подкрепено от още две 
неправителствени организации – Институт за развитие на публичната среда и РискМонитор. 
Българският хелзинкски комитет и сайтът "Биволъ" започнаха кампания в подкрепа на разпускането на 
ВСС. Всеки, подкрепящ кампанията, може да изпраща имейли и sms на членовете на съвета с 
настояване на се оттеглят. 

Засега ВСС мълчи за оставките. Очаква се на заседанието си в четвъртък членовете на съвета да 
обсъдят писмата на ССБ и БИПИ. 
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