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ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ВЪЗРАЖЕНИЕ
ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ
НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Относно: Правила за определяне и изпащане на допълнителни
възнаграждения на съдии по реда на чл. 233, ал. 6, изр. първо от ЗСВ
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ НА ВИСШ СЪДЕБЕН
СЪВЕТ,
Националното Сдружение на съдебните служители е организация,
създадена да обединява съдебните служители и защитава техните
професионални, интелектуални, социални и материални интереси.
Винаги сме се стремили да бъдем връзката между съдебните служители и
ВСС. Не веднъж сме участвали в работни групи по инициирани промени в
Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата, Правилата
за прилагането му и Правилника за администрацията в съдилищата, Методиката
за атестиране, подобряване функционирането на съдебната администрация и
др. Оказвали сме помощ и съдействие по въпроси, свързани със съдебната
администрация, за което Ви благодарим.
В последните дни сме свидетели на създало се напрежение и настроения
между съдебните служители във връзка с взети и предстоящи решения свързани
с чл. 233 от ЗСВ.
Съобразно приетите Правила за определяне и изплащане на
допълнителни възнаграждения на съдии по реда на чл. 233, ал. 6, изр. първо от
ЗСВ с Протокол № 24 от 22.06.2021 г. на Съдийската колегия според степента на
натовареност на съответния орган, такова възнаграждение е предвидено само
за съдиите, но не и за съдебните служители.

Такива Правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността на
съдиите и съдебните служители в Специализирания наказателен съд и в
Апелативния специализиран наказателен съд за определяне и изплащане на
допълнителни възнаграждения по чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от Закона за
съдебната власт, има приети и те са общи за съдиите и съдебните служители.
С Протокол № 23/17.11.2021 г. на Комисия „Съдебна карта, натовареност и
съдебна статистика“ към СК на ВСС са приети решения, с които е определена
степента на натовареност на съдилищата, съобразно чл. 5, ал. 1, т.. 1 от
Правилата за определяне и изпащане на допълнителни възнаграждения на
съдии по реда на чл. 233, ал. 6, изр. първо от ЗСВ, които ще бъдат внесени за
приемане от СК на ВСС на заседанието насрочено за 23.11.2021 г.
Никъде в тези решения не се коментират и не са предвидени
допълнителни възнаграждение за съдебните служители.
Ние, съдебните служители, оставаме с усещането, че с предстоящите
решения ще останем извън кръга на лицата, които ще получат допълнителни
възнаграждения според натовареността на ОСВ за достойно положения си труд.
Този пропуск създава усещане у служителите за недооценяване на техния
труд и несправедливост.
Наред с магистратите, съдебните служители формират облика на
съдебната система и играят важна роля за доверието на българското общество
в нея. През последните години изискванията към работата на всички се
повишиха и ние положихме много усилия, за да отговорим на тях.
Ето защо, смятаме че за своя достойно положен труд, при същата
натовареност като съдиите, съдебните служители няма да получат полагащото
им се признание и възнаграждение за всекидневните си усилия. Те винаги са
били верни помощници и отговорни служители, подпомагащи съдиите във
всекидневната им работа.
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ НА ВИСШ СЪДЕБЕН
СЪВЕТ,
С настоящото възражение изразяваме своята пълна подкрепа за
съдебната администрация и се обръщаме към Вас да вземете решение, с което
съдебните служители да получат допълнително възнаграждение според
натовареността на ОСВ, в който работят.
Считаме, че съдебните служители заслужават справедливо отношение,
което да им даде увереността и мотивацията, че добросъвестното изпълнение
на служебните им задължения не остава незабелязано и недооценено, а е
двустранен процес.
С уважение,

