
1. Считате ли, че сегашното устройство и структура на Висшия съдебен 

съвет гарантират осъществяването на възложените на този орган от 

КРБ и ЗСВ функции? 

В правовата държава, основана на принципа за разделението на 

властите, съдебната власт трябва да е независима от другите две 

власти и органът, който трябва да утвърждава и гарантира тази 

независимост, е ВСС. За да реализира в пълнота функцията си да 

представлява магистратите и да отстоява независимостта им, ВСС 

следва да се състои в по-голямата си част от съдии, избрани от съдии - 

Становище № 10 (2007 г.) на Консултативния съвет на европейските 

съдии към Съвета на Европа. Парламентарната квота, замислена от 

конституционния законодател като способ за преодоляване 

капсулирането на съдебната система и осигуряване допълнителна 

легитимност на органа, чрез представителност, произтичаща от 

суверена, не следва да бъде премахвана. Тя, обаче, не бива да има 

блокираща или контролираща роля по отношение на решенията, касаещи 

статута на магистратите, защото това не дава възможност за реална 

представителност на магистратурата, която може да се реализира 

само от членове, избрани от самата нея. Като първа мярка, по първата 

стратегическа цел на Актуализираната стратегия за продължаване на 

реформата в съдебната система, приета с решение на Народното 

събрание от 21.01.2015 г., и пътната карта към стратегията, приета с 

решение на Министерския съвет от 22.04.2016 г., също се предвижда 

преструктуриране на ВСС, така че решенията по кариерни и 

дисциплинарни въпроси за съдии да се вземат от колегия, включваща 

мнозинство от съдии, избрани от съдии. 

 

2. Какво е становището Ви относно дейността на досегашния състав на 

ВСС в неговия мандат в следните области: 

  - защита на независимостта на съдебната власт и на нейния 

авторитет; 

- осигуряване на прозрачно и предвидимо кадрово развитие на 

съдиите; 

- избор на председатели на съдилища и техни заместници; 

- дисциплинарна отговорност на съдиите; 

- превенция на корупцията в органите на съдебната власт; 

- обезпечаване на условията на работа на съдиите и на техните 

осигурителни и трудови права; 

- реформа на съдебната карта? 

 



За съжаление, настоящият състав на ВСС не адресира с нужната 

задълбоченост и последователност проблемите във всяка една от 

изброените области. 

Спорадичните декларации, във връзка с недопустими атаки срещу 

независимостта на съда, разкриват липсата на системен подход - 

въпреки наличието на нарочна комуникационна стратегия на съдебната 

власт - за преодоляване на фундаменталния проблем с неразпознаването 

от обществото на съдийската независимост като цивилизационна 

ценност. 

Понякога за обективния наблюдател беше трудно да проследи 

логиката на някои от взетите, или невзетите, решения по избори на 

ръководители на съдилища. В някои случаи съдийското самоуправление 

беше игнорирано от действията на органа. 

Относно дисциплинарните производства се породи усещане за 

нееднаквост на критериите и избирателен подход към магистратите. 

Съществен проблем беше отсъствието на експедитивност и 

срочност на произнасянията на Съвета, което затормози работата на 

системата в много отношения. 

Като положителни стъпки следва да се отчетат въвеждането на 

системата за отчитането на натовареността и приемането на 

Наредбите за конкурсите и атестирането. 

 

3. Каква е оценката Ви за начина на вземане на решения в дейността на 

сега действащия ВСС, бихте ли променили и какво точно в този 

процес? 

Не е нужно, а даже е опасно, всички в Съвета да са единомишленици. 

Демократичното общество се нуждае от плурализъм- една птица лети с 

две крила, но дебатът следва да е конструктивен, да почива на доводи за 

законност и целесъобразност, нишката на взетото решение да може да 

се проследи в изказванията и аргументите да бъдат изложени по ясен и 

прозрачен начин. Настоящият състав на ВСС не винаги отговори на 

очакванията на магистратите в този аспект. 

Какво бих променила:  

Ще способствам дебатът да се води в полето на правото, в рамките 

на вежливостта и при зачитане на чуждото мнение, с прагматичен и 

загрижен за магистратите подход. Наложително е ВСС да демонстрира 

най-високо ниво на прозрачност в отношенията си със съдиите и с 

обществото, като развива предвидими процедури и мотивира всички свои 

решения. Последователността в работата и тя да бъде видима е особено 

важно за премахване на двойните стандарти. 

 



4. Какво е необходимо да се промени и ако бъдете избрани какви 

действия ще предприемете за това в следните области от дейността на 

следващия ВСС: 

  - защита на независимостта на съдебната власт и на нейния 

авторитет; 

- осигуряване на прозрачно и предвидимо кадрово развитие на 

съдиите; 

- избор на председатели на съдилища и техни заместници; 

- дисциплинарна отговорност на съдиите; 

- превенция на корупцията в органите на съдебната власт; 

- обезпечаване на условията на работа на съдиите и на техните 

осигурителни и трудови права; 

- реформа на съдебната карта? 

Отговор на въпроса се съдържа в представената от мен концепция за 

работата на ВСС, като имам конкретни, иновативни предложения. 

Бих откроила следните акценти: 

- създаване на действен протокол за реакция на ВСС при 

констатирани посегателства върху съдийската независимост, 

който задължително включва изслушване на засегнатия 

магистрат; 

- създаване на постоянна комисия към ВСС, ангажирана с управление 

методите на работа, със задача постоянен преглед и 

усъвършенстване на съществуващите методи на работа, 

поставяне на цели и предлагане на разрешения, въвеждането им, 

анализ и оценка на постигнатото; 

- въвеждане на единен унифициран стандарт за съдебните актове; 

- обсъждане в Съвета на годишния доклад на министъра на 

правосъдието по изпълнението на решенията на ЕСПЧ, след 

приемането му от Народното събрание, както и вътрешните 

актове и процедури, и създаването на работна група по 

очертаване на конкретни мерки за преодоляване на 

констатираните проблеми; 

- създаване на специален фонд за поощрения на магистрати с 

материални награди; 

- въвеждане на централизирана информационна система на 

съдилищата; 

- създаване на комисия към ВСС с конкретни отговорности във връзка 

с мерките по подобряване взаимодействието на ВСС с 

антикорупционните органи и преодоляване на констатациите в 

доклада по механизма за сътрудничество и проверка; 

- анализ и оценка на реформата в областта на конкурсите и 

атестирането; 



- разгръщане на реформата на съдебната карта, след изтичането на 

разумен период на наблюдение и съпоставка на резултатите от 

измерването на натовареността; 

- провеждане на системни срещи с представители на ИВСС за 

обсъждане на резултатите от проверките и уеднаквяване на 

стандартите; 

- създаване на механизъм за автентична обратна връзка с 

магистратите и динамично обсъждане на всички засягащи ги 

въпроси. 

 

5. Какви конкретно качества считате, че следва да притежават бъдещите 

председател на ВКС, председател на ВАС и главният прокурор, така че 

профилът им да съответства на изискванията на закона за заемането на 

съответната длъжност? 

Председателите на върховните съдилища и главният прокурор 

олицетворяват най-високия професионален и етичен стандарт в 

професионалната ни общност. Номинирането на личности, чиито 

професионален опит, персонален интегритет и лични качества покриват 

предметното съдържание на чл.170, ал.5 ЗСВ ще гарантира 

утвърждаването им като обединители и авторитети за цялата гилдия. 

Важно е всеки един от предвидените в нормата критерии да бъде 

подкрепен с конкретни постижения от професионалния път на 

предложения магистрат. Тъй като считам съдържащия се в закона 

каталог от качества за достатъчно изчерпателен, бих допълнила 

единствено изискването за капацитет за генериране на дебат с 

представителите на останалите власти, другите юридически професии и 

обществото, като цяло, за утвърждаване на демократичните ценности, 

за разясняване дейността на магистратурата и за получаване на 

обратна връзка относно функционирането на съдебната власт.  

 

6. Как бихте постъпили, ако стане невъзможно в следващия ВСС да 

осъществите концепцията, която сте защитили пред своите колеги - 

избиратели? 

Не съществува възможност да се отклоня от собствените си 

разбирания за законност и справедливост при упражняване на функциите 

си като член на ВСС. Ангажиментът, който поемам към колегите си, да 

се ръководя в действията си само от върховенството на правото и най-

добрия интерес на професионалната общност, да утвърждавам 

независимостта на съдебната власт и отстоявам установяването на 



вътрешна справедливост в системата, ще намери реализация в стремеж 

към последователност и ясно мотивиране на изразяваните от мен 

становища, като член на колегията. Предложените от мен конкретни 

стъпки по програмата за дейността на Съвета, която съм представила в 

процедурата по избора, ще положа усилия да бъдат припознати като 

значими от останалите членове и реализирани в рамките на мандата. 

 


