Проект!

Годишен отчет за дейността на
Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на
реформата в съдебната система
за 2016 г.
Съветът по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на
реформата в съдебната система е създаден с Постановление № 3 на Министерския
съвет от 13 януари 2016 г. Председател на Съвета е министърът на правосъдието, а
функциите на Секретариат се осъществяват от дирекция „Стратегическо развитие и
програми“ в Министерство на правосъдието. Основните функции на Съвета са да
координира изпълнението на Стратегията, да извършва мониторинг по изпълнението на
заложените цели, да приема Пътната карта за изпълнение на стратегическите цели,
както и да обсъжда документи, дейности и инициативи, свързани с прилагане на
мерките от Стратегията и Пътната карта.
Работата на Съвета е от изключително значение за обединяване усилията на
съдебната и изпълнителната власт, както и на професионалните организации,
академичната общност и неправителствения сектор за координирано постигане целите
на Стратегията. Членове на Съвета са представляващият Висшия съдебен съвет,
заместник-председател на Върховния касационен съд, заместник-председател на
Върховния административен съд, заместник на главния прокурор при Върховната
касационна прокуратура, инспектор от Инспектората към ВСС, представител на
Висшия адвокатски съвет, заместник-министър на вътрешните работи, заместникминистър на финансите, директорът на Националния институт на правосъдието,
заместник-министър на правосъдието, член на политическия кабинет на заместник
министър-председателя по вътрешен ред и сигурност и министър на отбраната,
представители на професионални организации на съдиите, прокурорите и
следователите и на пет неправителствени организации, както и представител на
академичната общност. При обсъждане на въпроси, които изискват промени в
законодателството или приемане на решение на Народното събрание, за участие в
заседанията на Съвета се канят председателят на Комисията по правни въпроси към
Народното събрание и председатели на парламентарните групи или техни
представители.
За реализиране на целите на Актуализираната стратегия в Постановлението за
създаването на Съвета е предвидено сформирането на експертни работни групи, които
да подпомагат изпълнението на мерките по стратегията. В зависимост от разглежданите
въпроси за участие в групите се канят представители на съдебната власт,
неправителствени организации, академичната общност, Националния институт на
правосъдието, както представители на други държавни органи и експерти с доказан
опит в съответната област. Така през 2016 г. са сформирани 7 работни групи за
разработване на двата пакета изменения на Закона за съдебната власт (ЗСВ).
През 2016 г. са проведени 4 редовни и 3 извънредни заседания на Съвета като
някои от тях са проведени на няколко сесии. На тях са разгледани както предложенията
за промени в нормативните актове, разработени от работните групи и представените от
членовете становища по тях, така и други документи от ключово значение за
изпълнение на целите на Стратегията. Обсъдени и приети са Докладът за изпълнението
на Актуализираната стратегия за реформа в съдебната система за 2015 г., проектът на
План за действие за 2016 г. за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската
комисия от януари 2016 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка и
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Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на
реформата в съдебната система.
На свое заседание Съветът единодушно подкрепи подхода за обсъждане на
важни законопроекти, пряко свързани със съдебната реформа и обсъди по принцип и
прие представения от група народни представители проект на Закон за изменение и
допълнение на Административнопроцесуалния кодекс.
По време на проведените заседания са разгледани, обсъдени и одобрени
следните теми и документи:
Извънредно заседание на 29 януари 2016 г.:
- Приет е за сведение Доклада за изпълнението на Актуализираната стратегия
за продължаване на реформата в съдебната система за 2016 г. с направените изменения
и допълнения.
- Приети са принципи за работа на работната група за изработване на Закон за
изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Създадена е организация за
работа по подтеми и предложения на състав на работните групи.
- Обсъдени са и са приети бележки и допълнения в проекта на Правила за
работа на работните групи към Съвета. Членовете на Съвета да изпращат допълнителни
предложения по правилата с оглед тяхното приемане на следващо заседание на Съвета.
- Приет е за сведение проектът на План за действие за изпълнение на
препоръките от годишния доклад на Европейската комисия в рамките на Механизма за
сътрудничество и оценка, публикуван на 27 януари 2016 г. Взето е решение в 2седмичен срок от обявяването на техническия доклад на Европейската комисия по
Механизма за сътрудничество и оценка на български език отговорните по Плана за
действие да изпращат предложения за мерки по Плана до секретариата.
Извънредно заседание на 22 и 23 февруари 2016 г.:
Заседанието е свикано в резултат на приключване на интензивната работа върху
подготовката на първия пакет промени в Закона за съдебната власт. Срокът за приемане
на измененията е съобразен с промените в Конституцията от 2015 г.
- Приет е за сведение Докладът на работната група с проекта на мотиви
относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.
- Одобрен е проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за
съдебната власт с направените изменения и допълнения в следствие на интензивната
дискусия по време на заседанието.
Редовно заседание на 29 март 2016 г.:
- Одобрен е подходът за обсъждане на важни процесуални законопроекти,
пряко свързани със съдебната реформа, с вносители група народни представители.
Подкрепя по принцип представения проект на Закон за изменение и допълнение
на Административнопроцесуалния кодекс.
Предлага вносителите да вземат предвид становищата на членовете на Съвета
относно натовареността на Административен съд София-град.
- Приет е проектът на План за действие за 2016 г. за изпълнение на
препоръките от Доклада на Европейската комисия от м. януари 2016 г. в рамките на
Механизма за сътрудничество и оценка с направените изменения и допълнения.
Извънредно заседание на 7 април 2016 г.:
- Приет е проектът на Пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия
за продължаване на реформата в съдебната система с направените вследствие със
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съгласувателната процедура изменения и допълнения и дискусиите по време на
заседанието.
Редовно заседание на 16, 20, 27 и 31 май 2016 г.:
- Приет е за сведение проектът на мотиви към проект на Закон за изменение и
допълнение на Закона за съдебната власт.
- Одобрен е проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за
съдебната власт с направените изменения и допълнения.
Редовно заседание на 19 септември 2016 г.:
- Приет е проектът на Закон за изменение и допълнение на Наказателнопроцесуалния кодекс и мотиви към него след обсъждане на направените предложения
за изменение и допълнение.
Редовно заседание на 24 ноември 2016 г.:
- Приети са за сведение направените предложения по проекта на Наредба за
единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по
специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“.
Всички материали за заседанията и протоколите са публикувани на интернет
страницата на Министерство на правосъдието в специална секция Съвет по прилагане
на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
(http://www.mjs.bg/2147/).
Проектът на годишен доклад ще бъде внесен за одобрение от Министерски
съвет, в съответствие с чл. 3 от Правилника за организацията и дейността на съвет по
чл. 21, ал. 1 от Закона за администрацията (приет с ПМС № 117/15.06.2012 г.)
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