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ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

На 14.03.2013 г. Съветът прие нови Правила за избор на административни 
ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 - 4 от Закона за 
съдебната власт. Съгласно приетите от Вас правила, кандидатите за административни 
ръководители подават писмено заявление за участие по образец, към което се прилагат 
редица документи. В частност, чл. 4, ал. 2, т. 1 от Правилата сочи т. нар. подробна 
автобиография, подписана от кандидата. По-нататък, разпоредбата на чл. 5 гласи: 
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. 

Призоваваме Висшият съдебен съвет да разкрие още една секция в 
специалната подстраница на сайта си www.justice.bg, посветена на избора на 
административни ръводотели на органите на съдебната власт, в която да се 
публикуват именно подробните автобиографии на кандидатите, в съответветствие на 
действащите Правила. Оповестяването на тези автобиографии е една от сериозните 
заявки за ефективна прозрачност, които се установиха с новоприетите правила. 
Автобиографията на кандидата, наред с концепцията му/й за работа като 
административен ръководител, са единствените автентични документи, в които той/тя 
пряко представя себе си - като личност и професионалист. Тази специфична публичност 
работи както в полза на самия кандидат, така и в полза на обществото. 

По-рано тази година БИПИ обърна внимание на това обстоятелство с писмено 
становище с per. № 97-00-316/11.07.2013 г. За съжаление, гореописаният пропуск в 
представянето и публично оповестяване на документи все още е налице. 

Изразяваме силната надежда, че спрямо процедурите, обявени в ДВ 
бр.88/08.10.2013 г., както и всички предстоящи, разпоредбата на чл. 5 от Правилата ще се 
прилага така, както е записана. 

Дата: 22.10.2013 г. С уважение, 
Биляна Гяурова-Вегертседер 

Директор, 
Фондация БИПИ 

http://www.justice.bg

