ДО
Г-Н МИХАИЛ МИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 42 НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-ЖА МАЯ МАНОЛОВА
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 42 НАРОДНО
СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н АЛИОСМАН ИМАМОВ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 42 НАРОДНО
СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ НА ПП ГЕРБ
Г-Н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ НА КОАЛИЦИЯ ЗА
БЪЛГАРИЯ
Г-Н ЛЮТВИ МЕСТАН
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА
ПРАВА И СВОБОДИ
Г-Н ВОЛЕН СИДЕРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ НА ПАРТИЯ АТАКА
КОПИЕ ДО:
ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
МЕДИИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
Силно сме обезпокоени от съобщенията в пресата, че парламентът планира да
не произведе избор за главен съдебен инспектор. Настоятелно Ви призоваваме да не
допускате подобно развитие!
Ако тези съобщения са верни, това би била третата поредна провалена
процедура в два парламента след изтичане на мандата на предидущия титуляр през
януари 2013 г. и Инспекторатът към Висшия съдебен съвет ще остане без ръководство
вече повече от две години. Заедно със скандалите около избора на инспектори през
декември 2011 г. и януари 2012 г. това окончателно би утвърдило Инспектората като
пример за провалите на съдебната реформа и на порочното отношение към съдебната
власт от страна на всички политически сили. Ще бъде и конкретна илюстрация за това
как с престъпна лекота институция след институция биват оставяни да се
делегитимират, да изпаднат в правна безтегловност и да бъдат подкопани от съмнения
за надделяване на прикрити интереси при назначенията на ръководствата им.

В момента в парламента има две кандидатури, излъчени след безпрецедентно
усилие на професионалната общност и в резултат на конструктивния подход на
самото Народно събрание, което остави достатъчно време за номинации и внесе
получените предложения. Това е шанс за първи път от много време политическата ни
система да даде пример за безукорен избор и България да произведе добра новина по
отношение на съдебната реформа. Всичко, което депутатите трябва да направят, е да
насрочат избор и да гласуват за онази от двете кандидатури, която считат за по-добра.
Само няколко часа парламентарно време делят тази толкова знакова процедура
от един приличен завършек. Призоваваме Ви да ги отделите и да не допуснете
поредния акт на ерозия на държавността!

18.06.2014 г.
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ ИНИЦИАТИВИ
БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ
ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА
ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА
СЪЮЗ НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ
СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

