1. Смятам, че надлежното осъществяване на функциите на Висшия съдебен съвет (ВСС) е напълно
постижимо и при сегашното му устройство и структура, каквито са съгласно действуващата нормативна
уредба. Действителните гаранции за съответно на изискванията изпълнение на функциите на съвета са
качествата на членовете на неговия състав – почтеност, готовност за сътрудничество за постигане на
общите за системата цели, за доброто име на съда. В концепцията си съм изложила ред мерки, които е
възможно да бъдат предприети веднага, относно общите проблеми в системата – оценяването на
работата, предвидимото кариерно развитие, начинът на избор на административни ръководители,
комуникацията на магистратите със съвета, отношенията с медиите.
Всичко това може и трябва да бъде променено, при това бързо, ако новият състав на съвета промени
подхода си към изпълнението на функциите си, като ги упражнява в полза на системата и нейното
единство. Кандидатирам се за член на този състав именно с убеждението, че тази промяна е възможна
и при съществуващата нормативна уредба, не е необходимо отлагането на решенията за след
изменението й. В тази връзка намирам също, че деполитизирането на ВСС не е непременно свързано с
конституционни промени – политическото влияние, което е факт, съвсем не е резултат единствено и
само от начина на формиране на част от състава на съвета.
Наред с това считам, че в дългосрочен план е желателно увеличаване на квотата на членовете на ВСС,
избирани от магистратите от гледна точка на това, че мандатът на тези членове би бил пряко, а не
опосредено възложен от самите магистрати. Пряката демокрация е най-добрият подход и поради това
бих подкрепила провеждането на посочената във въпроса дискусия.
2. Смятам, че едномесечен период за отчет е твърде кратък, за да бъде отчитан съществен напредък.
Заедно с това, несъмнено са наложителни решителни мерки за преодоляване на общоизвестните
проблеми. Ето защо, бих подкрепила всяка инициатива в тази насока.
3. Считам, че съществуващият ред по Закона за достъп до обществена информация предоставя
достатъчна възможност на заинтересуваните да получат при запитване информация, която да им
позволи да си съставят мнение за дейността на съвета, в т. ч. относно управлението на ресурсите на
съдебната власт.
4. Считам, че е проектът на бюджет е подходящо да бъде програмен само за цели и дейности, които
допускат подобна организация.
5. Становището си относно реформата на съдебната карта съм изложила в концепцията си. Накратко
ще отбележа, че намирам за правилен подхода, при които се вземат предвид всички относими за
отделния съд фактори, и особено значението на присъствието на съдията за общността. Що се отнася
до възможните оптимизации, за такива има наистина множество подходящи решения. Само някои
примери са намаляване на общата администрация, както и на специализираната, където е възможно –
например, в един областен център с няколко съдилища е достатъчно наличието на едно Бюро
„Призовки“, което да е ангажирано с връчването на съдебните книжа, а не всеки съд да има отделна
служба за целта.
6. Да, бих подкрепила такава идея.
7. Да, бих подкрепила такава идея.

