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ГОСПОДИН ЛОЗАН ПАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН

СЪД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАНОВ,

В съответствие с писмо изх. № 200 от 13.08.2018г. на Председателя на 

Конституционния съд на Република България и в отговор на Ваше писмо изх. № И- 

640/16.08.2018г., считам, че предстоящият избор на съдии в състава на 

Конституционният съд от квотата на съдебната власт, е високо значим по своят 

характер и предполага наличието на точна и ясна регламентация на условията за 

провеждането му. В този смисъл, изработването и приемането на правила за избор 

на съдии в състава на Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от 

Върховния касационен съд и Върховния административен съд, представлява 

въпрос, който следва да бъде разрешен, преди самото провеждане на избора.

В предметният обхват на регламентацията следва да намерят разрешение 

всички обуславящи въпроси като оповестяване и преценка за допустимост на 

кандидатурите, необходими документи за участие в изборната процедура, 

определяне състав на изборната комисия, свикване на общо събрание, ред, начин и 

срок за провеждане на самият избор, в т.ч. и хипотезата на балотаж, отчитане и
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обявяване на резултатите и т.н.

Доколкото приемането на подобни Правила е въпрос от компетентността на 

Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния 

административен съд, то организационно - подготвителната работа е задължение 

именно на административните ръководители.

Ето защо, имам удоволствието да Ви поканя, съобразно ангажираността на 

работният Ви график, да обсъдим съвместно всички подготвителни и обуславящи 

въпроси, както във връзка с изготвянето на проект на Правила, така и във връзка с 

определяне на дата за свикване на общо събрание на съдиите от Върховния 

касационен съд и Върховния административен съд.
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