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СТАНОВИЩЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

В последните седмици и особено в последните дни, Висшият съдебен съвет /ВСС/ 

стана обект на незаслужени атаки, отправени от различни организации и 

разпространени от някои медии.Бихме искали да припомним нашето становище, 

което може да се прочете от сайта на ВСС: 

” ВСС не може и няма да обсъжда в бъдещата си работа твърдения, които имат 

характер на компромати по отношение на кандидати за административни 

ръководители. ВСС категорично се противопоставя институцията да бъде 

въвлечена в опити да се дискредитират определени магистрати, а оттам и 

авторитета на цялата съдебна система”. 

Досегашните избори на административни ръководители в съдебната система 

протичат по един и същи начин- при максимална прозрачност и ясни критерии. 

При това при обсъждането на критериите участваха и неправителствените 

организации, и самите магистрати от страната ВСС има конструктивен диалог с 

неправителствения сектор и доказателство за това е сформираният Граждански 

съвет към комисия “Борба с корупцията и професионална етика” към ВСС. 

По повод избора на административен ръководител на Софийския апелативен съд 

/САС/подчертаваме, че този избор с нищо не се различава от другите избори. ВСС 

отново настоява - неправителствените организации, професионалните сдружения, 

гражданите да предоставят становища и сигнали за всеки кандидат, чието име 

може да се види на сайта на ВСС достатъчно дълго време преди самия ден на 

избора, да се подават ПРЕДИ, а не СЛЕД провеждането на избора, датата на който 

е известна също много време преди това. В момента САС има временно 

изпълняващ председател,тъй като е обжалвано решението на ВСС. По тази причина 

и за да спазим закона повече няма да коментираме отворени писма или обвинения 

към ВСС. 

Все пак бихме искали да кажем ясно на хората – няма избор, който да се хареса на 

всички, но до момента ВСС не е нарушил процедурата. Подхвърлянията и 

квалификациите на отделни юристи са опит да се влияе на общественото мнение, 

опит да се въздейства на самия ВСС. 

В Република България има законно установени органи, компетентни да разгледат и 

да се произнесат по всеки сигнал за извършени закононарушения или 

престъпления. Най-малко на един юрист е под достойнството да прави 

квалификации, воден от лични емоции и собствени интереси, да превръща в новина 

слухове и недоказани обвинения. Това е опасно заиграване, удари под кръста за 

съдебната власт, от което губи и съдебната система, и цялото общество. 

 


