Профил на кандидата за главен инспектор на Инспектората към
Висшия съдебен съвет (ИВСС)

Освен на предпоставките, регламентирани в чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съдебната
власт1, кандидатът следва да отговаря и на следните изисквания:
Съдия, който олицетворява достойнството на професията:
- с несъмнена нравственост, утвърждаваща съдийската почтеност;
- с признат от юридическата общност висок професионален авторитет, основан на
качеството на актовете и моралния му интегритет;
- с реформаторска нагласа и доказана способност да поддържа честна и открита
позиция по значимите за съдебната власт проблеми;
- с умение да идентифицира проблеми в ежедневната работа на съдиите от значение за
доброто качество на правораздаването и да съдейства за разрешаването им;
- с утвърдени делови качества, работоспособност и задълбоченост при изпълнението на
професионалните задължения.
Съдия с разпознаваеми от колегите му организационни умения:
- с изявена дейност, допринесла за въвеждането и/или утвърждаването на добри
практики в съдийската работа;
- с доказана инициативност;
- със способност за отстояване на позиции, които повишават доверието към съдебната
власт и утвърждават върховенството на закона;
с отлични умения за работа в екип и способност да мотивира и да създава атмосфера
на доверие сред колегите си.
-
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Чл. 42. (1) За главен инспектор и инспектори се избират юристи с високи професионални и
нравствени качества.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г., обявена за противоконституционна с
Решение № 10 на КС на РБ в частта й относно думите "съдия, прокурор или следовател, който" ДВ, бр. 93 от 2011 г.) За главен инспектор се избира съдия, прокурор или следовател, който има и
най-малко 15 години юридически стаж, от които най-малко 10 години като съдия в окръжен или
апелативен съд, във Върховния касационен съд или Върховния административен съд, прокурор в
окръжна или апелативна прокуратура, във Върховната касационна прокуратура или Върховната
административна прокуратура или следовател в Националната следствена служба или в окръжен
следствен отдел.

Съдия с ясна визия за бъдещата дейност на ИВСС в контекста на законовите
правомощия на този орган, призван да осигурява отчетност, ефективно
управление и независимост на съдебната власт:
- с ясна оценка за досегашната дейност на Инспектората;
- с конкретни виждания за бъдещото развитие на Инспектората, за да изпълнява
ефективно законовите си правомощия;
- с капацитет да проведе необходимите промени за преодоляване на слабостите в
дейността на ИВСС.
Съдия, който се ползва с уважението на обществото:
- разпознаваем като професионалист и като личност с безукорна репутация;
- без прояви на политическа обвързаност;
- без минала или настояща принадлежност към тайни или неформални общности, чиято
непрозрачност препятства проследявянето на обвързаностите на кандидата и би го
поставила в състояние на нелегитимна зависимост.

