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Висшия съдебен съвет 

Относно: Правила за избор на административни 
ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, 
ал. 1, т.2-4 от ЗСВ (оттук насетне Правилата) 

Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет, 
М' З/ь/ 1 1 -07- 2013 

Бихме искали да обърнем внимание на следните обстоятелства: 

Правилата са приети с решение на ВСС от 14 март 2013 г., като разпоредбата на 
чл. 5 от същите гласи, че кандидатите за административни ръководители се 
оповестяват публично на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, заедно с 
представената със заявлението биография и концепция за работата им като 
административни ръководители, в 3-дневен срок след постъпване на заявленията им в 
администрацията на Висшия съдебен съвет, в съответствие със Закона за защита на 
личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. Всички данни в 
документите на кандидатите, които са лични данни по смисъла на Закона за защита 
на личните данни, се заличават. 

Въпреки пестеливата формулировка, представената със заявлението биография 
несъмнено се има предвид да бъде подробната автобиография, подписана от кандидата, 
посочена като приложение към заявлението в чл. 4, ал. 2, т. 1 от Правилата или т.нар. 
подробна автобиография по чл. 181, ал. 3, т. 1 от Закона за съдебната власт, която 
задължително подлежи на представяне пред Съвета. 

Към настоящия момент в страницата на сайта на ВСС Избор на 
административни ръководители, макар да са налице обявени процедури, които 
преминават по регламента на новите правила и въпреки изтичането на горепосочения 
3-дневен срок, са публикувани само кратки биографии на кандидатите за 
административни ръководители в органите на съдебната власт. Кратката биография 
преповтаря Част I от атестационните формуляри, т.е. тя така или иначе не е носител на 
нова и подробна информация за кандидатите. 

Смятаме, че оповестяването на подробните автобиографии е една от сериозните 
заявки за прозрачност на изборните процедури, които се установиха с новоприетите 
правила. Още повече, подробната биография, списана от кандидата, наред с 
концепцията за работа като административен ръководител, са единствените 
автентични документи, в които той пряко се представя - като личност и 
професионалист. Именно от тази им особеност публичността бива привлечена като 
критерий за прозрачност. 

Затова призоваваме ВСС да публикува на сайта си в съответствие с приетите 
Правила, подробните автобиографии на всички кандидати, за които това се отнася. 



Смятаме, че декларацията за имотно състояние и произход на средства за 
придобиване на имущество по чл. 4, т. 9 от Правилата също следва да бъде публична и 
публикувана на сайта на институцията. Неин първообраз е декларацията, която и Вие 
попълнихте като номинирани за членове на ВСС. Декларациите се създадоха, за да се 
публикуват на сайтовете на Народно събрание и на Съвета отново с идеята да се 
утвърдят публичността и доверието в процедурите по издигане и представяне на 
кандидатури. Съществуването на тази декларация, без нейното последващо 
оповестяване до голяма степен я обезсмисля. 

Новоприетите правила за избор на административни ръководители, както и 
новата секция в сайта на институцията, посветена на тези избори, трябва категорично 
да покажат ясен ангажимент за реформа. Оповестяването на декларацията чрез сайта 
на ВСС е първата стъпка в тази посока. 

Дата: 11/07/2013 г. 
С уважение: 

Биляна Гяурова-Вегертседер 
Директор Фондация БИПИ 


