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ДО НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ     

ОТ 42-РОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

         

      КОПИЯ 

      ДО ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

      ДО МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО 

      ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

 

 

Уважаеми народни представители, 

 

С писмо от 1-ви октомври тази година се обърнахме към Вас с призив да изпълните 

задължението си, произтичащо от Конституцията и Закона за съдебната власт, за откриване 

на процедура за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет. 

Почти два месеца след внасянето на нашето писмо и повече от година след изтичане на 

предвидения в чл. 44, ал. 1 от Закона за съдебната власт срок за това, на 19.12.2013 г. 

Народното събрание прие Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и 

публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на 

главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Съгласно тези правила в срок 

до 27.12.2013 г. народните представители следва да направят своите предложения за 

кандидати за главен инспектор в Инспектората към ВСС.  

Няма да повтаряме съображенията си, изложени в предходното ни писмо, за важността на 

Инспектората към ВСС и на конкретно възложените функции на главния инспектор за 

функционирането на правовата държава. Считаме обаче, че предвиденият в приетите 

Процедурни правила срок от три работни дни за внасяне на предложения за кандидати по 

време на Коледните празници поражда усещане за прикритост. Създава се впечатление, че 

дори да е проведена дискусия в парламентарно представените партии за необходимостта от 

реформа на Инспектората на съдебната власт и за специфичния висок професионализъм, 

който изисква тази ситуация от главния инспектор, дебатът и селекцията отново са 

задкулисни.   

 

Както и в позицията си до 41-тото Народно събрание във връзка с процедурата за 

избор на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет, така и сега изразяваме 

убедеността си, че основното предназначение на прозрачността на процедурата по избор на 

длъжности в съдебната власт е да се осигури възможността на магистратите и останалите 

граждани да видят как се извършва внимателният и обоснован подбор на кандидатите – по 

какъв начин партиите стигат до определена номинация, какви препоръки за нея са били 

търсени в професионалните среди, на какво вътрешно партийно обсъждане е била 

подложена, как са осъществени дебатите с другите парламентарно представени партии. Този 

изискващ време процес не може да предхожда процедурата, защото без него тя остава куха – 

опразнена от съдържание. Напротив – процесът, в който партиите обсъждат кого да 
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номинират и как съгласуват кандидатурите, е важна част от демократичната процедура по 

избор на главен инспектор и затова тя, в пълното си съдържание, трябва да се проведе 

прозрачно.  

Предвидените три работни дни за внасяне на кандидатури обезсмислят двумесечния 

срок за публично обсъждане на кандидатурите и за представяне на становища до избора.  

Възниква съмнение, че след като народните представители приемат този срок за номинации 

за достатъчно продължителен, кандидатурите вече са съгласувани предварително и 

бъдещият главен инспектор е известен на народните представители. Основание за това е и 

направеното преди време изказване на председателя на Народното събрание г-н Миков, в 

което той определя като пречка за провеждане на процедурата за избиране на главен 

инспектор невъзможността да се постигне нужното мнозинство от 2/3 заради 

разпределението на гласовете на политическите партии, представени в Парламента. 

Конституционното изискване главният инспектор да бъде избран с мнозинство от 2/3 от 

народните представители обаче не е уредено, за да бъдат фаворизирани кандидати, ползващи 

се с партийна подкрепа и избрани след предварително съглашателство “на тъмно”.  Напротив 

– изисква се прозрачно постигане на съгласие около кандидатури, чиято защита не се 

изчерпва с това да имат професионален стаж и да не са извършили престъпление, а включва 

публична дискусия за високите им професионални постижения през призмата на длъжността 

на главния инспектор. 

Допълнително основание за съмнения, че е налице предварителна договореност сред 

парламентарно представените политически сили е фактът, че след изтичане на два от 

предвидените за внасяне на предложения три работни дни такива все още не са внесени. 

Както вече посочихме в писмото си до Вас от 1-ви октомври, за да бъдат предложени 

подходящите кандидатури и за да вземете информирано решение коя е най-добрата, се 

налага да направите анализ (на основата на годишните доклади за дейността на 

Инспектората, на препоръките на магистратската общност, стандартите за инспектиране на 

съдебна власт на институциите на Съвета на Европа и практиката на ВАС) на приоритетите и 

перспективите на дейността на този орган, от които да се изведат основните критерии за 

оценка  на професионалния капацитет и концепциите на кандидатите.  

Уважаеми народни представители, призоваваме Ви да обявите мотивите за 

определянето на този срок за внасяне на кандидатурите, а представителите на парламентарно 

представените партии и коалиции да оповестят налице ли е предварително формирано 

съгласие между тях за избиране на определен кандидат. Ако такова съгласие е постигнато, 

считаме, че трябва да съобщите съображенията си за такава обща подкрепа. Очакваме да 

огласите и разбирането си за естеството на дейността на Инспектората на съдебната власт, за 

положителните и отрицателните аспекти от работата му до настоящия момент в контекста на 

ефективността, отчетността и независимостта на съдебната власт и укрепването на нейния 

авторитет. 

Бихме приветствали наличието на квалифицирано мнозинство сред народните 

представители, което да демонстрира ясен и неотклонен ангажимент за провеждане на 

цялостна реформа на съдебната система, обхващаща промяна на структурирането на Висшия 

съдебен съвет; разделянето на кадровите и дисциплинарните функции на съвета по 

отношение на съдиите и прокурорите в съответствие с препоръките на Венецианската 

комисия; отчитането на различните функции на тези магистратски длъжности при уредбата 

на администрирането на системите от съдебни и прокурорски органи. В светлината на 

многократно изразяваните от нас становища за необходимост от отчитане на спецификата на 

съдийската и прокурорската длъжности при администрирането на съдебната власт смятаме, 

че следва да се осмисли и структурирането на дейността на инспектората, който да 

осъществява проверка на организацията на дейността едновременно и на съдебните, и 

прокурорските органи – моментът за обсъждане на тази тема е сега, а поради правомощията 

Ви – мястото й е в Народното събрание. 
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Надяваме се, че предстоящият доклад на Европейската комисия по Механизма за 

сътрудничество и оценка не е решаващият повод да се обяви процедурата по избор на 

главния инспектор, както и че сред настоящия състав на Народното събрание наистина може 

да се формира мнозинство от народни представители с обща воля за действителна съдебна 

реформа, независимо от конкретната партийна или коалиционна принадлежност на 

отделните депутати. 

 

 

 

От името на УС на ССБ 

Борислав Белазелков – изпълнителен секретар 

 

Управителен съвет: 

Таня Маринова -председател 

Атанас Атанасов 

Екатерина Николова 

Иван Ранчев 

Милена Златкова 

Петко Петков 

Станислав Цветков 

 


