ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2
към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“

ОДОБРЯВАМ,
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:
Ф И Н А Н С О В А О Б О С Н О В К А

ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.
1. Мотиви и цел за внасяне за разглеждане в Министерския съвет на проекта на акт
Последното изменение на Конституцията на Република България от м.декември 2015 г.
налaга необходимостта от извършване на законодателна промяна на Закона за
съдебната власт /ЗСВ/ в сравнително кратки срокове. С чл. 1 от Постановление № 3 от
13 януари 2016 г. беше създаден Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за
продължаване на реформата в съдебната система, като консултативен орган към
Министерския съвет, а в резултат на дейността на сформираната впоследствие работна
група с участието на представители на съдиите, прокурорите, следователите,
неправителствени организации, политически партии и др. е създаден предложения
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.
В него се определя състава и статута на Висшия съдебен съвет, начина на избиране на
неговите членове. Създава се нов раздел, който регламентира осъществяването на пряк
избор на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите.
В проекта на акт се предвижда Висшият съдебен съвет да осъществява правомощията
си чрез пленум, съдийска и прокурорска колегия, като са определени състава,
правомощията и задълженията им. Регламентиран е начина на функциониране и
вземане на решения на Пленума, както и тяхното отразяване и публичност.
Предвидено е към Пленума на Висшия съдебен съвет да се създадат постоянни
комисии по „Бюджет и финанси” и „Комисия по управление на собствеността” с оглед
преминаването на имуществото на съдебната власт под управлението на Пленума на
Висшия съдебен съвет от Министерство на правосъдието, както и поради
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необходимостта от перманентното осъществяване на съответните дейности, с оглед
целесъобразното функциониране на ВСС.
Във връзка с посоченото преминаване на имуществото на съдебната власт, в
преходните и заключителни разпоредби е предвиден двумесечен срок за подготовка на
прехвърляне на имуществото и средствата свързани с неговото управление, на
персонала, ангажиран с извършването на съответната дейност, както и за уреждане на
заварените договорни отношения. Преминаването на управлението на недвижимите
имоти от Министерството на правосъдието към ВСС става по силата на закона, без да е
необходимо приемането на множество специални актове на Министерския съвет, а
съответният областен управител ще извърши необходимото отбелязване на промяната.
Предвиден е и ред за формиране и функциониране на комисии по атестирането и
конкурсите към прокурорската и съдийската колегия, както и техните правомощия и
задължения в най-общи рамки.
Предвидено е също така, дейността на съдийската и прокурорската колегия да се
подпомага от Комисия „Професионална етика“.
2. Очаквани резултати от предлагането на проекта на акт
Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната
власт има за цел да продължи започналата реформа в съдебната система, като втора
стъпка след приетите промени в Конституцията на Република България в края на
2015 г.
Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие
върху държавния бюджет.
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