ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
Нека магията на святата Коледна вечер
влезе в дома Ви и донесе здраве,
мир и благодат!
УСПЕШНА 2022 ГОДИНА!
От УС на НССС

Интервю с почетния председател на НССС
госпожа Даниела Илиева
Госпожо Илиева, Вие сте част от НССС от неговото създаване,
дългогодишен негов Председател и член на УС. На последното
Общо събрание на НССС, тази година, членовете Ви оказаха
заслужено признание, като Ви избраха за Почетен председател.
Запозната сте с дългогодишната дейност на Сдружението.
Споделете с нас, коя победа постигната от Сдружението за
утвърждаване статута на съдебните служители и подобряване
качеството на работа на съдебната администрация е най-значима,
според Вас?
Приятно ме изненадахте с поканата да бъда гост на бюлетин
„Правослужител“, приветствам идеята за неговото възраждане.
Тук е мястото да изкажа благодарност на колегите, на членовете на
Сдружението за изключителното доверие, което за пореден път ми
гласуваха, избирайки ме за почетен председател на Националното
сдружение на съдебните служители. За мен това е признание за труда и
дългогодишните усилия, които полагах през годините от 2007 г. като
член на Управителния съвет и негов зам.-председател, а от 2010 г. до
последното Общо събрание, проведено на 02.07.2021 г. като негов
председател.
Най-значимата победа за НССС е неговото 20-годишно
съществуване, като независима, доброволна организация, която
обединява съдебни служители от съдилищата в България. Всяка една
дейност е значима, стига тя да е свързана с основните уставни цели –
защита професионалните, материални и социални интереси на
съдебните служители. Връщайки се назад във времето, с радост и
гордост ще отбележа, че сме първата професионална организация в
съдебната система, която изработи и прие Етичен кодекс за
поведението на съдебните служители, който по-късно послужи за основа
на Етичния кодекс, приет за задължителен от ВСС.
С усилията на Сдружението през 2002 г. в Закона за съдебната власт,
за първи път се отдели специална глава „Администрация на органите на
съдебната власт“, в която се регламентира статутът на съдебния
служител, след което се унифицира неговата работа с приемането на
правилниците за съдебната администрация.
През годините постигнахме успех в запазване на статута, в това
служителите в един съд да не бъдат разделяни на пряко и непряко
участващи в дейността на органа на съдебната власт. По инициатива и с

усилията на Сдружението, съдебните служители имат и свой
професионален празник – 16 април – Деня на Конституцията и
професионален празник на юристите и съдебните служители.
Кои са онези спечелени битки и малки победи, които Ви карат
да се чувствате удовлетворена от работата си в Сдружението?
Спечелените битки и победи са много. През всичките години
дейността на Сдружението е била пряко свързана с подобряване
работата на съдебната администрация. Участвахме в създаването на
наръчници, обучителни програми, звено от обучители, както и
организиране и провеждане на самостоятелни обучения по регионални
секции. Съществен е опитът и приносът ни в атестирането на съдебните
служители. С цел уеднаквяване на практиките в съдилищата, за
осъществяването на една прозрачна и справедлива процедура,
подобряване на работата на съдебната администрация се роди идеята
за създаване на Методика, която към днешна дата се нуждае от
актуализиране. Участвахме в различни работни групи, изразявахме
становища, сътрудничихме си с комисия „Съдебна администрация“ към
ВСС, с Националния институт на правосъдието, с административните
ръководители на съдилищата. Смятам, че се доказахме със своята
последователност и принципност при отстояване интересите на
съдебните служители.
Как за тези години, по отношение на служителите, се промени
съдебната система?
От дълго време съм ангажирана с работата и проблемите на
съдебната администрация и бих казала, че през последните години
изискванията към всички съдебни служители се повишиха и ние
полагаме много усилия, за да отговорим на тях. Без съмнение
професионализмът, опитът и уменията на съдебните служители е важен
фактор, който би допринесъл за повишаване доверието в съдебната
система.
Връщайки се мислено назад във времето, кое е това нещо,
което Ви кара да се усмихвате?
Има много неща, които ме карат да се усмихвам сега от дистанция
на времето, може би най-вече на емоцията, която съм влагала. За мен
обаче това е натрупан опит, който ползвам в работното си ежедневие.
Живеем във времена на неизвестност, несигурност, подмяна на
морални ценности и разединение. Как виждате бъдещето на
Сдружението? Какъв трябва да бъде пътят, който то трябва да
следва, за да остане вярно на своите членове и мисия?
Неведнъж съм изразявала мнението си по този въпрос. Ще си
позволя отново да го повторя. Сдружението се нуждае от укрепване и
систематизиране на подхода за развитието си. Имаме достатъчно
натрупан опит, който може да ползваме. Дейността на УС трябва да
продължи към това съдебните служители да са квалифицирани, да
работят професионално, но да имат усещането, че правата им са
защитени. Членовете на Сдружението трябва да бъдат съдебни
служители за пример, да бъдат тези, които със своята работа,
поведение, висок морал допринасят за добро функциониране на съда,
за издигане на неговия авторитет.
Какви са Вашите пожелания към членовете на НССС в
навечерието на новата 2022 година?
В тези трудни времена, желая на всички здраве, много сили и
професионални успехи!
Нека Светлите празници донесат на Вас и Вашите семейства
топлина, любов и благоденствие! Успешна нова година!

ДЕЙНОСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА
СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
През изминалите месеци, съпроводени от пандемия,
изолация и непрекъснати промени в съдебната система,
членовете на Управителния съвет на Националното сдружение
на съдебните служители продължиха да следват целите и
мисията на Сдружението.
Приоритет в дейността на Сдружението е запазването на
статута на съдебните служители и на всички достигнати
социални придобивки.
Със свои писма до Комисия „Съдебна администрация“ към
Съдийската колегия на Висш съдебен съвет, членовете на УС на
НССС, инициираха няколко промени в нормативната уредба,
касаещи съдебните служители. Ето и част от тях:
С писмо, депозирано на 18 февруари 2020 г., Управителният
съвет на Националното сдружение на съдебните служители
изрази становище, относно необходимостта от промяна в
размера на ранговете, който е гласуван от Висш съдебен съвет
с Протокол № 21/29.06.2005 г., в сила от 01.06.2005 г., като израз
на професионалната квалификация на служителите от
администрацията на съдебната система, като съвкупност от
знания и умения, необходими за качественото изпълняване на
длъжността.
С последващо писмо с рег. № ВСС-5108/09.03.2021 г.,
Управителният съвет на Националното сдружение на съдебните
служители отново постави въпроса за ранговете пред Комисия
„Съдебна администрация“ към Съдийската колегия на Висшия
съдебен съвет, както и необходимостта от актуализиране на
възнагражденията за длъжностите „съдебен архивар“ и
„съдебен статистик“.
С решение по Протокол № 14 от 27.04.2021 г., Съдийската
колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 341, ал. 1 от
ЗСВ издаде Класификатор на длъжностите в администрацията на
съдилищата, с който бяха актуализирани ранговете на
съдебните служители, а също така и уеднаквени възнагражденията за длъжностите „съдебен архивар“ и „съдебен статистик“
с тези за длъжностите „съдебен деловодител“ и „съдебен
секретар“.

;

Членовете на Управителния съвет на Националното
сдружение на съдебните служители, с писмо с рег. № ВСС5109/09.03.2021 г., до Комисия „Съдебна администрация“ към
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предложиха да се
предприемат необходимите действия за иницииране на промяна
в чл. 354 от Закона за съдебната власт, който да се допълни с
алинея втора, със следното съдържание: „При смърт на
съдебен служител, обезщетението по ал. 1 се изплаща на
наследниците му.“
С решение по Протокол № 15 от 23.06.2021 г., т. 17,
Комисията изпрати писмото на УС на НССС на Комисията по
правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, по
компетентност, която от своя страна на заседание, проведено на
28.07.2021 г., изрази положително становище и изпрати
направеното предложение на министъра на правосъдието, с
оглед внасянето му в Министерски съвет за упражняване на
законодателна инициатива.

;

През изминалия период беше разработен и одобрен от
Висшия съдебен съвет Модел 4 в рамките на Дейност 1
„Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на
българските съдилища и прокуратури“ по проект „Създаване на
модел за оптимизация на съдебната карта на българските
съдилища и прокуратури и разработване на Единна
информационна система на съдилищата”, изпълняван от Висшия
съдебен съвет по Оперативна програма „Добро управление“ 2014
- 2020 г.
До Управителния съвет на Националното сдружение на
съдебните служители бяха изпратени становища от регионалните
секции на Районен съд - Тетевен, Районен съд - Луковит, Районен
съд - Ивайловград, Районен съд - Кула, Районен съд - Брезник,
Районен съд - Павликени и други, за които съобразно Модел 4
има предложения да бъдат преобразувани в териториални
отделения.
Националното сдружение на съдебните служители, като
професионална организация съдействаща за защита на
професионалните интереси на своите членове, веднага депозира
писмо с вх. № ВСС-1212/08.06.2021 г. до Комисия „Съдебна
администрация“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет по компетентност.

;

С писмо до Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с
рег. № 15708/18.11.2021 г., след съгласуване с членовете на
Управителния съвет на Националното сдружение на съдебните
служители, председателят на сдружението депозира възражение,
относно приетите Правила за определяне и изплащане на
допълнителни възнаграждения на съдии по реда на чл. 233,
ал. 6, изр. първо от Закона за съдебната власт, с Протокол № 24
от 22.06.2021 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
според степента на натовареност на съответния орган. Такова
възнаграждение беше предвидено само за съдиите, но не и за
съдебните служители. Със своето възражение Управителния
съвет на Националното сдружение на съдебните служители
изрази своята пълна подкрепа за съдебната администрация и се
обърна към членовете на Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет да вземат решение, с което съдебните служители да
получат допълнително възнаграждение, според натовареността
на Органите на съдебната власт, в който работят.
Със свое решение Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет по Протокол № 42/23.11.2021 г., 1.7. прие да се изплати
допълнително трудово възнаграждение на съдебните
служители в размер на 1,5 (едно цяло и пет) основни месечни
възнаграждения.

;

През изминалия период, членовете на Управителния съвет на
Националното сдружение на съдебните служители, в една
изключително динамична обстановка, в процес на оптимизиране
и реформа на съдебната система, протичаща в условия на
пандемия, продължиха да отстояват интересите на съдебните
служители и да спомагат за тяхното професионално израстване,
съдействайки си с председателите на регионалните секции и
своите членове.

ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ на
НССС избра нов Управителен съвет,
Контролен съвет и Консултативни органи

На свое заседание, новият Управител съвет, определи
състава на постоянно действащите комисии към Управителния
съвет на Националното сдружение на съдебните служители, както
следва:

I. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ И РАБОТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ
На 02 юли 2021 г., в зала Тържествена на Съдебната палата
СЕКЦИИ
в гр. София, се проведе деветнадесетото редовно Общо
събрание на Националното сдружение на съдебните служители,
Председател: Вергиния Костадинова-Качулска
свикано от Управителния съвет на Националното сдружение на
Заместник-председател: Евелина Аврамова
съдебните служители за отчитане дейността на сдружението през
Членове:
периода октомври 2019 г. – 2020 г. и за избор на нов Управителен
съвет, Контролен съвет и Консултативни органи.
1. Теодора Маринкова
2. Анелия Бъчварова
3. Антон Тумбев
4. Галя Иванова
5. Диана Димитрова
II. СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ С ДЪРЖАВНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ
ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОУЧВАНЕ И УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

За членове на Управителния съвет на НССС Общото
събрание избра Анелия Бъчварова, Евелина Аврамова, Теодора
Маринкова, Галя Иванова, Вергиния Костадинова, Диана
Димитрова и Антон Тумбев, които на първото си заседание
избраха Теодора Маринкова за председател на Управителния
съвет на Националното сдружение на съдебните служители,
Анелия Бъчварова и Антон Тумбев за заместник-председатели, а
Евелина Аврамова за изпълнителен секретар.

Председател: Теодора Маринкова
Заместник-председател: Анелия Бъчварова
Членове:
1. Даниела Илиева
2. Светла Милушева
3. Вергиния Костадинова-Качулска
III. ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА
Председател: Евелина Аврамова
Членове:
1. Камелия Любенова
2. Теодора Маринкова
3. Диана Димитрова
IV. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

За членове на Контролния съвет, Общото събрание избра
Марияна Василева, Ивалина Иванова и Албена Димитрова.

Председател: Диана Димитрова
Членове:
1. Евелина Аврамова
2. Галя Иванова
V. ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
Председател: Галя Иванова
Членове:
1. Антон Тумбев
2. Веска Бележкова
VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕДИЙНА ПОЛИТИКА

Общото събрание единодушно избра за почетен
председател на Националното сдружение на съдебните
служители Даниела Илиева, която благодари за доверието и
увери присъстващите, че ще продължи да работи, подпомага и
съблюдава дейността на Управителния съвет.
За членове на Консултативния съвет Общото събрание
избра Веска Бележкова, Светла Милушева и Валентина Петрова.

Председател: Анелия Бъчварова
Заместник-председател: Антон Тумбев
Членове:
1. Светла Милушева
2. Теодора Маринкова
Да пожелаем попътен вятър и успех на колегите!

ИЗ ЖИВОТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ СЕКЦИИ

ПРИТЧА ЗА СПЕЦИАЛНИЯ ГОСТ

Районен съд – Шумен отбеляза 20-годишнината на НССС
Съдебните служители в РС при Районен съд – Шумен почетоха
годишнината с вкусна торта и празнично настроение.

Богат и влиятелен човек подготвял голямо тържество по случай
рождения си ден. И докато преглеждал списъка с поканените,
отведнъж отнякъде се появила прелестна и изключително обаятелна
жена.
- Коя сте вие? - попитал я той, поразен от красотата и необичайно харизматичното й присъствие.
- Името ми е Любов – казала непознатата с топъл глас и мило
се усмихнала.
Домакинът не можел да откъсне очи от нея и се чудел как да я
задържи за по-дълго. Жената сякаш изпълнила цялата стая с
необикновеното си присъствие, а той почувствал особено спокойствие и умиротворение. В този момент погледнал към списъка с
гостите, който държал в ръцете си, и изведнъж го осенила идея.
- Довечера в дома ми ще има голямо празненство – неуверено
започнал той. - И много бих искал да ви поканя. Моля ви, бъдете мой
специален гост.
- О, благодаря ви за милата покана, но трябва да ви кажа, че аз
никога не съм сама. Имам много приятели, които винаги са до мен.
Така че, ако нямате нищо против да дойдат и те, с удоволствие ще
бъда ваш гост.
- Разбира се. че нямам против – радостно възкликнал богаташът. - В къщата ми има достатъчно място за всички и ще се
радвам да посрещна и вашите приятели.
Вечерта започнали да прииждат гостите и докато заемали
местата си около богатата трапеза, домакинът нетърпеливо оглеждал влизащите, търсейки сред тях възхитителната Любов. Но
нея я нямало. В един момент той забелязал на вратата няколко
души, които виждал за първи път. Те имали окаян вид, били
облечени в окъсани, стари дрехи, а някои изглеждали болни и се
движели трудно. Когато портиерът на дома понечил да ги отпрати,
богаташът веднага се досетил, че това може да са приятелите, за
които говорела тайнствената непозната, и се разпоредил да ги
настанят на масата.
Започнала вечерята, а Любов не идвала. Но домакинът сякаш
усещал присъствието й, почувствал същото умиротворение и
спокойствие, което го обзело през деня. Всичките му страхове и
тревоги се изпарили, а сърцето му се изпълнило с някакво особено
чувство на покой и доброта. И в един момент той чул познатия топъл
глас:
- Добре ли се чувстваш с мен?
- Трудно ми е да го опиша – развълнувано отговорил мъжът. Въпреки че не те виждам, усещам присъствието и то ме изпълва с
безкрайна топлина и неописуемо щастие. Никога през живота си не
съм се чувствал толкова спокоен и щастлив. На душата ми е леко,
виждам смисъла на неща, за които преди дори не съм се замислял...
- Докато се грижиш за моите приятели, докато не отказваш
помощ на бедните и нуждаещите се, винаги ще бъда с теб и винаги
ще се чувстваш по този начин – нежно казала Любов.
- Но защо не мога да те видя, Любов?
- Защото се заселих в сърцето ти.

РС на НССС при Районен съд – Благоевград отбеляза своя 18ти рожден ден
Членовете на РС на НССС при РС – Благоевград отпразнуваха 18тия рожден ден от основаването на своята секция. Ентусиастите
посетиха парка с танцуващите мечки и RILA FUN PARK, а вечерта
отбелязаха празника с вкусна торта. На следващия ден яздиха коне в
конна база в с. Бачево.

РС на НССС при Районен съд – Павликени отбеляза Деня на
християнското семейство
Съдебни служители и магистрати, организирани от РС на НССС гр.
Павликени, подготвиха кулинарни изкушения по повод Деня на
християнското семейство. Всички участници бяха наградени с грамоти
за отзивчивостта и старанието, с което се включиха в инициативата.

Коледно настроение с коледна елха в Районен съд – Разлог
По инициатива на членовете на РС на НССС при Районен съд гр.
Разлог, на 03.12.2021 г., във фоайето на Съдебната палата блесна
красива, празнично украсена коледна елха, с пожелание за много
топлина, приятни емоции и Коледно-новогодишно настроение на всички
посетители!

Много хора по света умират от глад.
Но много повече умират от липсата на любов!

