
 

Съобщение за медиите 

 

БИПИ призовава за прозрачност на избора на конституционен съдия от върховните 

съдилища 

 

Вчера, 20 септември, 2012 г. Българският институт за правни инициативи (БИПИ) 

изпрати писмо до предстоящото на 24 Септември, 2012 г. Общо събрание на съдиите от 

Върховния касационен и Върховния административен съд за избор на съдия в 

Конституционния съд. БИПИ призовава събранието да приеме правила, които гарантират 

конкуренция, мотивираност и прозрачност на избора, включително: 

 процедура за издигането на номинации, която да осигури възможност за няколколко 

кандидатури с оглед гарантирането на конкуренция; 

 подробна и публична мотивация за издигането на номинация; 

 публикуване на подробна информация за номинираните, обвързана с всички 

релевантни за избора критерии; 

 публично представяне на номинираните и тяхната мотивация в подходяща с оглед 

естеството на длъжността форма; 

 осигуряване на достатъчно време между номинацията и избора, в което обществото 

може да се запознае с кандидатурите (минимум две седмици); 

 провеждане на избора при прозрачност, включително въвежданена правила за 

гласуване, преброяване на гласовете и документиране на вота и допускане на 

наблюдатели. 

   

До сега, номинациите и избора на съдии в КС от върховните съдилища се случваха като 

правило на едно и също събрание без предварително обявяване на кандидатурите и 

каквито и да било гаранции за прозрачност и открита конкуренция.   

 

Писмото беше изпратено чрез председателите на ВКС и ВАС с молба да го доведат до 

вниманието на Общото събрание. 

 

Целият текст на писмото на БИПИ може да бъде видян тук  

* 

БИПИ е неправителствена организация в обществена полза. В рамките на проект 

„Инициатива за прозрачни съдебни назначения” (ИПСН) институтът работи за 

утвърждаването на нови демократични стандарти  на мотивираност, конкуретност и 

прозрачност при заемането на ключови за управлението на съдебната система и 

върховенството на закона позиции. Като част от ИПСН се изработват профили на 

всички кандидати за подобни позиции,  които се публикуват на специализирания портал 

www.judicialprofiles.bg . Наред с това, БИПИ изработи правилата, които след кампания 

от коалиция НПО бяха възприети като основа за новата процедура за избор на 

параментарна квота във ВСС. Институтът последователно се застъпва за приемането 

на подобни правила и пред всички останали държавни институции. 

 

ИПСН е финансирана с грантове от Държавния департамент на САЩ и фондация 

„Америка за България”.   

 

За допълнителна информация: Христо Иванов, програмен директор, БИПИ, 0888 465 706. 

http://www.bili-bg.org/cdir/bili-bg.org/files/писмо_до_ВАС_и_ВКС_-_избор_КС.pdf
http://www.judicialprofiles.bg/

