
 

 

 

 

 

 

До  

Общото събрание на съдиите от  

Върховния касационен съд и  

Върховния административен съд 

По чл. 147 (1) от Конституцията на 

РБ 

 

Чрез  

Председателя на Върховния 

касационен съд 

Председателя на Върховния 

административен съд 

 

Копие 

Медии 

 

 

 

Уважаеми върховни съдии, 

 

Предстои ви да изберете член на конституционния съд. Вашият избор ще се случи в 

момент на промени в начина, по който се провеждат сходни по значимост за правовия ред 

в републиката назначения. Така, буквално дни преди вашето събрание, съдебната власт и 

Парламента избраха при чувствително увеличена прозрачност своите квоти във ВСС. По-

рано през лятото Президентът също начзначи съдия в Конституционния съд по начин, 

който включваше предварително обявяване на номинация и възможност за изготвяне на 

профил на кандидата. 

 

На този фон можем с увереност да говорим за установяването на нов демократичен 

стандарт на прозрачност и мотивираност при подобни процедури, който изисква следните 

минимални елементи: 

 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. 

 



Като организация, която последователно работи за установяването на такъв стандарт, 

както и от гледна точка на утвърждаващите се вече в обществото ни очаквания в тази 

насока, се обръщаме към вас с призив на събранията си да обсъдите и приемете съответни 

правила за избор на съдия в Конституционния съд при отчитане на конкретиката на 

процедурата. Залогът е изграждането на обществено доверие в правовия ред и 

институциите и съсловията, от които зависи поддържането му, както и преодоляването на 

негативния международен имидж на страната ни.  

 

Призоваваме по-специално да бъде осигурено време между издигането и обяваването на 

номинации и провеждането избора, което ще позволи на Българския институт за правни 

инициативи да изготви и публикува профил на кандидатите по утвърдената си 

методология, както това стана при назначаването на съдия Кети Маркова в 

Конституционния съд от Президента на републиката. 

      

 

       С уважение,  

 

гр.София, 20.09.2012 г 

Биляна Гяурова-Вегертседер,  

Директор на Български институт за 

правни инициативи 

 

  


