Център на НПО
в Разград
Изх. № Ц-92/08.07.2014г.
ДО
Г-ЖА ЮЛИЯНА КОЛЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ГРАД СОФИЯ

ОТНОСНО: Предложения за промени в Правилата за избор на административни
ръководители по чл.167 от ЗСВ. Публичност на дейността и вземаните решения от Висшия
съдебен съвет по процедури за избор на административни ръководители в органите на
съдебната власт.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОЛЕВА,
Бих желал да Ви благодаря сърдечно за изпратеното писмо (Изх.97-00222/26.06.2014г.)!
Ние оценяваме засилената комуникация с Комисията по правни въпроси към ВСС
като успешно начало на дългосрочно сътрудничество.
Нашето разбиране е свързано с възможността гражданите и цялото общество да
разполагат с достъп до необходимата информация за избора на административни
ръководители в съдебната власт.
Със съжаление констатираме, че на практика чл.10а от Правилата по чл.167 от ЗСВ
не се прилага в момента. Документите на кандидатите за административни ръководители,
проведени след 19 юни 2014г. не са публични и не са достъпни на страницата на ВСС.1
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.
Сериозен недостатък е фиксираният срок от един месец за съхраняване и публичен
достъп до документите на кандидатите. Ние определяме посочените 30 дни, като крайно
недостатъчни за истинска публичност и прозрачност в дейността на ВСС.
Бих желал да Ви предложа да се преразгледа предложението и да се обмисли
създаване на пълен публичен архив на всички проведени до момента конкурси от 2012г.
ВСС не поддържа публичен електронен регистър на взетите решения и на
мотивите към тях. Липсва регламент, по който ВСС публикува всички свои решения и
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мотивите към тях. Наблюдаваме практика да не се публикуват важни решение на ВСС и
приложенията към тях.
ВСС не публикува всички свои решения и мотивите към тях в нарушение на ЗСВ
(чл.30 ал.1 т.15). Обикновено се спестява информация за финансиране, щатно осигуряване,
одитни доклади и случайно разпределение на делата (чл.9 от ЗСВ). Наблюдава се трайна
практика за този състав на ВСС да ограничава достъпа до публична информация.
В тази посока са необходими сериозни усилия, за да е прозрачна дейността на
колективния съдебен орган.
Независимо от многократно настояване, до момента не са публикувани Доклад2 на
комисии на ВСС за извършените проверки за спазване на член 9 от ЗСВ за приложение на
случайното разпределение на съдебни дела във ВКС, ВАС и СГС. Доклад3 на ВКС за
извършени проверки на организацията на дейността на апелативните съдилища в София,
Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново за 2011-2012 г.
В края на месец май 2014г. ВСС прие, но не публикува изготвената обобщена в
табличен вид информация за изпълнение на дейностите и отчетите за усвояване на
средствата по проекти, по които ВСС е бенефициент.4 Не да публични докладите за
изпълнение на дейностите и отчетите за усвояване на средствата, предоставени от
ръководителите на проекти, съгласно решение на Висшия съдебен съвет по Протокол
№12/13 март 2014 г.5
Нашите очаквания са ВСС да подобри публичността на своите решения и да
създаде публичен регистър според изискванията на ЗСВ (чл.30 ал.1 т.15).6 Необходимо е
към решенията да се публикуват всички приложения и документи, които са приети с
гласуване от ВСС.
Пожелавам Ви успех в работата!

8 юли 2014г.
град Разград
С уважение:
Георги Милков
Председател
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