ОТГОВОРИ
на поставени въпроси от ССБ
от Диана Атанасова Хитова, номинирана за кандидат за член
на ВСС от парламентарната квота
Уважаеми господа,
На поставените от Вас въпроси отговарям по следния начин:
ВЪПРОС 1:
Считам за несправедливо избраните от българския парламент членове на ВСС да
бъдат предварително категоризирани като проводници на различни политически
влияния. Определящи за изпълнението на основното задължение да се отстоява
независимостта на съдебната власт са личните качества, почтеност и самостоятелност,
а не избирателното тяло. Необходимото за избора квалифицирано мнозинство също е
предпоставка да се постигне качествен подбор. В сега действащия ВСС има членове,
избрани от парламента, които се отличават с изключително достойно поведение.
Капсулирането на съдебната власт може да доведе до неблагоприятни последици и
проблеми с независимостта. Редуцирането на парламентарната квота е възможна
перспектива, но тя трябва да бъде обоснована достатъчно убедително .
ВЪПРОС 2 и 4:
Мисля, че трябва да бъде отдадено дължимото относно работата на ВСС. Ако
членовете му бяха успели да преодолеят личностните противопоставяния и да останат в
полето на принципния, аргументиран, професионален спор, вероятно щяха да
постигнат резултати, които да бъдат признати от всички.
Недостатъци в дейността му виждам в приемането на непрозрачни решения при
избор на административни ръководители,непоследователната дисциплинарна практика,
неподдържане на постоянна връзка с магистратската общност.
Добри резултати са постигнати във връзка с кадровото развитие, изработване
нормата на натовареност.
Ако бъда избрана, ще настоявам за извършване на задълбочени проверки по
всеки сигнал или индикация за накърняване независимостта на съдебната власт или на
отделен магистрат и ще съдействам за осъществяване на подходящи мерки за
отстояването й.
Чрез създаването на постоянно действащата КАК считам, че са формирани
необходимите законови предпоставки за осъществяване на реално, съответстващо на
качествата на отделния магистрат атестиране, за действително избягване на
уравниловката. Участието на магистрата във всички етапи на атестирането позволява
да изгради реална самооценка. Документалните проверки и проверките в реално време
са способ за задълбочено проучване на резултатите от работата му. Одобрявам и
възможностите за изготвяне на индивидуален план и препоръки, като начин за
отстраняване на пропуските, без да се прилагат дисциплинарни мерки.
При изборите на административни ръководители следва да се провеждат
обстойни събеседвания и задълбочени обсъждания на предлаганите от кандидатите
концепции, личните им качества и възможности за иновативност. За необходимо

намирам изработването на конкретни правила във връзка с приложението на чл.169 ал.1
ЗСВ и до такъв избор да се достига действително по изключение.
Очаквам положителни промени относно дисциплинарната дейност,както във
връзка със сполучливите законодателни изменения, така и с консолидирането на
съдебната практика по нея с приемането на ТР № 7/2015 г. на ВАС.
Антикорупционните мерки трябва да се основават също на извършването на
задълбочени проверки както от ИВСС, така и от самия ВСС.Трябва да се подобри
координацията между всички органи натоварени с конкретни функции в тази област.
Ще съдействам за инициативи по предизвикване на законодателни промени в
защита осигурителните и трудови права на магистратите- повишаване на заплащането,
достойни условия за пенсиониране, осигуряване на по-добро болнично и санаториално
лечение и др.
Към реформата на съдебната карта трябва да се подходи обмислено. Считам, че
тя трябва да бъде осъществена основно чрез преструктуриране- разпределение на
териториална компетентност, общи счетоводства и администрации, командироване,
разделяне на големите съдилища на по-малки формирования, напр.брачен съд, съд за
непълнолетни, съд за трудови спорове. Към закриване на съдилища следва да се
пристъпва по изключение.
Позицията ми в подробности по поставените въпроси се съдържа в концепцията
ми.
ВЪПРОС 3:
Законово е регламентирана публичността при вземане на решения.Считам, че
това е една добра антикорупционна мярка.
ВЪПРОС 5:
Намирам,че най-важното качество е почтеността, готовността за честно служене
на закона.
ВЪПРОС 6:
Ще се старая да убедя останалите членове в правотата на вижданията си, ще
търся нови и различни аргументи за това, ще приемам обосновани доводи. Не вярвам да
изпадна в безизходна ситуация, но ако това се случи, оттеглянето също е достоен
изход.
С уважение: Диана Хитова

