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

съвет гарантират осъществяването на възложените на този орган от КРБ и 

ЗСВ функции? 

Не, не смятам 

 

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 независимостта - частична защита, за авторитета нищо положително. Що се 

отнася до осигуряване на прозрачност и кадрово развитие, избор на председатели и 

техни заместници, дисциплинарна отговорност отговорът не може да е еднозначен, 

но ако трябва да се обобщи може да се каже, че в по-малък брой от случаите бе 

свършено нещо положително, докато в по-голям брой от случаите отговорът е 

отрицателен. Що се отнася обезпечаване условията на работа имаше и някои 

положителни примери, като този със сградите на СРС, но и тук се наблюдаваха 

някои особености. Реформата на съдебната карта е много забавена и изисква още 

работа. 

 

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? 

В някои от случаите имаше, макар и много малко, професионални, обективни и 

прозрачни вземания на решения от сега действащия ВСС. Повечето обаче, бяха 

изпъстрени със скандали, съмнения за задкулисие, непрофесионализъм и 

необективност. 

 

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? 



На този въпрос съм дал отговори в концепцията си. 

 

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?   

Да са от професионалната квота, да имат високи морални качества и да защитават 

независимостта и авторите на съдебната власт. Разбира се, трябва и да отговарят на 

формалните изисквания на закона. 

 

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

осъществите концепцията, която сте защитили пред своите колеги – 

избиратели? 

Ще напусна ВСС и ще дам възможност по-достоен от мен кандидат да осъществи 

своите намерения и концепция. 

 


