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УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАГЬОЗОВА,

Получих поканата Ви за участие в работна среща на тема 
„Механизъм за оценка на работната натовареност в съдебната система на 
индивидуално и институционално ниво с акцент върху разработени 
качествени показатели и критерии”. Темата засяга изграждането на капацитет 
и подобряване на ефективността на съдебната система.

Оценявам високо поканата Ви, като проява на внимание към 
институцията Следствие, нещо което се среща много рядко в 
действителността.

В същото време прави впечатление, че темата ефективност отново 
ще бъде обсъждана при отсъствие на понятието справедливост в съдебната 
система. Очевиден е факта, че в течение на повече от двадесет години, както 
законодателите, така и правоприлагащите органи в страната, по един системен 
и трогателен начин обгрижват правата на обвиняеми и подсъдими лица и в 
крайна сметка, на извършителите на престъпления. В резултат на това, 
десетки и стотици автори на тежка и отвратителна престъпност с псевдоними 
като Хастари, Мастари, Крокодили, Галевци и други подобни, се радват на 
свободата си и продължават да извършват престъпната си дейност. Горното 
причинява страдания на десетки и стотици невинни граждани, които 
фактически са оставени без защита от държавата и правосъдието. Преди да се 
случи това, обаче конкретни колеги магистрати, в резултат на вътрешното си 
убеждение и безкрайната си самостоятелност, са определили, че няма 
опасност въпросните извършители да се укрият или извършат ново



престъпление. По този начин те са предопределили съдбата на бъдещите 
жертви на престъпления. Този въпрос, освен към справедливостта, има 
отношение и към ефективността на правораздаването. Всеки опит да бъде 
поставен въпроса за професионализма и морала на подобни колеги 
магистрати, до момента или е изцяло игнориран или е срещал яростна 
съпротива от заинтересованата страна. Това е и основната причина авторитета 
на съдебната власт да е изключително нисък.

От друга страна, от писмото Ви, разбирам,че в срещата ще участва и 
експерт от Кралство Нидерландия - ’’страната идентифицирана с Анализа като 
държава, успешно наложила модел за измерване на натовареността на 
магистратите и органите на съдебната власт,с акцент върху качествените 
показатели”. Известно е, че това е страна в която хомосексуалистите са 
установили доминация в обществото, наркоманията е почти изцяло 
легализирана, а съществува и официално партия на педофилите, която се 
домогва до участие в парламента. Мисля, че представители на такава държава 
не могат да бъдат наши ментори по отношение на проблемите в съдебната 
власт. Нашият славянски народ не заслужава подобна участ.

Уважаема госпожо Карагьозова, това са причините поради които аз 
няма да участвам в работната среща която ще се състои в Националния 
институт на правосъдието. Зная, че моето отсъствие няма да бъде забелязано 
от никого, но Ви пиша с надежда, че като член на новия ВСС, ще положите 
усилия за защита на правата и на пострадалите от престъпления. При това, 
изразявам становище което е лично и не ангажира Камарата на следователите 
в България. Разчитам на високите Ви човешки и професионални качества, 
които по стечение на обстоятелствата познавам и ценя. Тъй като смятам, че 
въпреки всичко ВСС трябва да бъде подкрепен в опитите му за подобряване 
на ефективността на съдебната система, ще предложа на някой от членовете 
на Управителния съвет на КСБ да присъства на организираната работна 
среща.

София, 
09.12.2013 г.

Председател на 
Следователите в 

/Следов Стоилов/
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Г-Н ПЛАМЕН СТОИЛОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КАМАРАТА НА 
СЛЕДОВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Относно: Покана за участие в работна среща на тема „Механизъм за оценка на 
работната натовареност в съдебната система на индивидуално и институционално 
ниво, с акцент върху разработени качествени показатели и критерии” в изпълнение на 
Дейност 2 на Цел 4 на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с 
изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система ” 
по Норвежки финансов механизъм 2009-2014.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОИЛОВ,

Висшият съдебен съвет изпълнява проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, 
свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната 
система” по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Като Цел 4 в проекта е 
заложено изработването на механизъм за оценка на работната натовареност в съдебната 
система с акцент върху разработени качествени показатели и критерии, което да доведе 
до преодоляване на проблема с неравномерното разпределение и оптимизиране на 
работата, както на отделните магистрати, така и в органите на съдебната власт.

В изпълнение на Дейност 1 по Цел 4 на проекта, в периода 16-18 октомври 2013 
г. се проведе работно посещение в Съвета на Европа, на което бяха обсъдени добрите 
практики и подходи в различни страни-членки на СЕ по отношение на оценката на 
качествени показатели за натовареността на магистратите. В резултат бе изготвен 
Анализ на практиката и подходите при оценка на натовареността на магистратите, 
възприети от страните - членки на Съвета на Европа, приет с решение на ВСС от 21 
ноември 2013 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Висшия съдебен съвет и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Програмния оператор ши на Донора.



Supreme Judicial Council 
Republic of Bulgaria

Висш съдебен съвет 
Република България

Във връзка с изложеното и в изпълнение на Дейност 2 по Цел 4 на проекта, бих 
желала да Ви поканя за участие в работна среща на тема „Механизъм за оценка на 
работната натовареност в съдебната система на индивидуално и институционално 
ниво, с акцент върху разработени качествени показатели и критерии”, която ще се 
проведе на 16, 17 и 18 декември 2013 г., в зала 201 на Националния институт на 
правосъдието. Регистрацията на участниците на 16 декември започва в 9.30 часа. В 
срещата ще вземат участие членове на ВСС, български магистрати -  участници в 
Работната група за изготвяне на средносрочна стратегия на човешките ресурси в 
съдебната система към постоянната Комисия за анализ и отчитане степента на 
натовареност на органите на съдебната власт към ВСС, експерти от Кралство Норвегия 
и Съвета на Европа, както и експерт от Кралство Нидерландия - страната, 
идентифицирана с Анализа като държава, успешно наложила модел за измерване на 
натовареността на магистратите и органите на съдебната власт, с акцент върху 
качествените показатели. Покани за участие са отправени и до посолството на Кралство 
Норвегия в Република България, Министъра на правосъдието, председателя на 
Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд, Главния 
прокурор, директора на Националния институт на правосъдието, съсловните 
организации на българските магистрати и представители на неправителствени 
организации.

Вашето участие ще бъде много полезно за бъдещата работа по въпросите на 
натовареността в съдебната система, като представител на членуващите в 
организацията Ви магистрати и изразител на тяхното мнение.

Моля да ни уведомите за решението си относно участието си в срок до 10 
декември 2013 г.

Лица за контакт: Руслана Вълчева -  координатор на проекта, тел.: 02/9304943; е- 
mail: nfm@vss.justice.bg и Александра Бръзицова -  технически сътрудник на проекта, 
тел: 02/9304333, e-mail: a.brazitsova@vss.justice.bg.

Информация относно проекта можете да намерите на интернет страницата на 
ВСС www.justice.bg. раздел „Норвежки финансов механизъм”. /

С уважение: )
ГАЛИЙА^тРЬОЗОВА  
ЧЛЕН НА
ръкойодадатроЕКт
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Висшия съдебен съвет и при никакви 
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на

Програмния оператор или на Донора.
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