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Относно: Публичност на дейността и вземаните решения от Висшия съдебен
съвет по процедури за избор на административни ръководители в органите на
съдебната власт.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
В духа на конструктивния диалог в Гражданския съвет към ВСС, отправям
предложение от името на Сдружение „Център на НПО в Разград”, на основание член 15
от АПК, относно публичност на дейността и вземаните решения на Висшия съдебен
съвет по процедури за избор на административни ръководители в органите на
съдебната власт.
От края на 2012г. юридически лица с нестопанска цел могат да изготвят
становища и въпроси към кандидатите за административни ръководители в органите на
съдебната власт. Предоставянето на тази възможност е положителна стъпка в посока
публичност на дейността на ВСС и въвличане на гражданите в процесите на вземане на
решения. За целта е създадена специална рубрика на страницата на ВСС.1
Сдружение „Център на НПО в Разград“ участва активно в този процес и изготвя
периодично становища и въпроси към кандидатите. Информацията е достъпна на
интернет-страницата на Националната НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда в
България.2
Ние наблюдаваме трайна практика след провеждането на всеки избор
публикуваната информация да се заличава и да не е публично достъпна. Смятаме за
важно да препоръчаме ВСС да организира целия процес по кандидатстване за
1

http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm, рубрика ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ.

2

http://watch.ngo-rz.org/bg/pages/lettersandviews.html

Сдружение "ЦЕНТЪР НА НПО В РАЗГРАД" е регистрирано в съответствие с ЗЮЛНЦ, решение по ф.д. №37/1997 г. на РОС
БУЛСТАТ: 116019267, жк. “Освобождение” 34, пк 237, Разград 7200, България
Тел./Факс: (+359 84) 661694, Е-mail: office@ngo-rz.org,www.ngo-rz.org/ www.watch.ngo-rz.org

1

административни длъжности да бъде публичен и след приключване на конкретните
конкурси.
Допълнителен аргумент за нашето предложение е изборът на някои
административни ръководители, което предизвика обществена реакция и съмнения за
проблем с почтеността и интегритета на магистратите. Бяха публикувани много статии
с конкретни факти за нарушения, по които ВСС не излезе с категорична позиция.
Една немалка част от обществото остана със съмнения за „нагласени и уредени“
конкурси и предварително известни резултати за определени кандидати – фаворити на
мнозинството във ВСС.
Друг тревожен, според нас факт, е участието само на един кандидат за обявена
административна длъжност.
Защо няма интерес от редовите магистрати към свободните места за
административни ръководители?
Защо обикновено съдебните началници „искат“ втори мандат?
Ако ВСС не смята за обезпокоителен факт участието само на един кандидат
(например за Апелативен прокурор на Варна и Председател на Районен съд – Велико
Търново)3, тогава конкурсите се провеждат брилянтно.
Бихме желали да споменем и сериозния брой съдебни жалби срещу решения на
ВСС за избор на административни ръководители.
Наблюдаваме опит за „редактиране“ на документите, които изготвя нашата
организация към кандидатите за административни ръководители. Подобна практика
според нас е недопустима и е в нарушение на чл.7 и чл.10 от Правилата.4
Наблюдаваме, че напоследък в публикуваните становища и въпроси към
кандидатите липсва резолюция с подпис и дата (Вж Конкурс за административен
ръководител - районен прокурор на СРП), което беше обичайна практика доскоро.
За същия конкурс ние констатираме със съжаление манипулиране на
документите, които изготви Сдружение „Център на НПО в Разград“. На 13 май 2014г.
са публикувани въпроси към кандидатите за административен ръководител на СРП
(Изх.NoЦ-59/10.05.2014г.) на страницата на ВСС, в специалната рубрика.
Не е публикувано приложението към въпросите, което е важно за да се изясни
отговора на въпрос към кандидата Петър Божидаров Белчев, къде е публикувана
декларацията му по ЗПУКИ (стр.4, тема 4, въпрос 1). С изненада установихме, че в края
на документа на „Център на НПО в Разград“, като стр.8, е публикувана декларация по
ЗПУКИ (дата 19.01.2009г.), която ние не сме изпращали и не сме прилагали.
Декларацията ясно сочи, че е подадена в Окръжна прокуратура - Пловдив и не е в
автентичния файл на прокурорите от СРП, който ние сме приложили.5
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В публикувания документ липсва резолюция и дата за публикуване, което беше
обичайна практика до момента във ВСС.
Според нас подобно поведение нарушава принципа на безпристрастност и
неутралност на служителите в администрацията на ВСС, които са отговорни за
публикуване на документите. Дадено е явно предимство на този кандидат, което
опорочава самия конкурс и поставя под съмнение неговата законност.
За кандидата Асен Бойчев Христов е публикувана друга декларация по ЗПУКИ
(дата 19.01.2009г.), която ние не сме посочили в документа с въпроси към
кандидатите. Накрая на декларацията е записана съпругата на г-н Бойчев с трите имена,
което отговаря на нашия въпрос към него защо не е посочил имената на съпругата си
(стр.4, тема 4, въпрос 4). Приложеният документ улеснява кандидата (дава му
предимство) в отговора и злепоставя нашата позиция.
Според нас има достатъчно основание за съдебно обжалване на самия
конкурс и избор. Ние сме готови да дадем гласност на този проблем и да
предоставим публична информация на всички заинтересовани.
Предлагаме Висш съдебен съвет да:


Публикува в специалната рубрика всички документи за приключени и
текущи конкурси за административни ръководители. Заличените до момента
документи за приключили конкурси отново да бъдат публикувани в
специалната рубрика (може да се създаде публичен архив). Ние смятаме, че
обществото трябва да бъде добре информирано за много важен процес – кой
и защо е бил предпочетен от ВСС за административен ръководител; какви
качества имат избраните кандидати.



Подобри процеса по приемане и обработка на информацията към
кандидатите – становища и въпроси (чл.7 от Правилата). Да се идентифицира
ясно отговорен служител в Администрацията на ВСС, който ще обработва
технически информацията и ще я публикува на страницата на ВСС.



Гарантира автентичността на публикуваните документи, като не допуска
намеса или манипулация от страна на служители или членове на ВСС.

Предложенията са във връзка с приетата от ВСС политика за повишаване на
публичността и прозрачността в дейността, и въвличане на гражданите в процеса на
вземане на решения.
За подобряване на процеса за избор на административни ръководители в
органите на съдебната власт не са необходими допълнителни финансови средства.
За допълнителна информация, може да посетите интернет-страницата на
Националната НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда: www.watch.ngo-rz.org

15 май 2014г.
Град Разград
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Георги Милков
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