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1000 София, Администрация. тел./факс 980-76-32  ул.„Екзарх Йосиф”,  12 

 
                                                    
                              

     С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е 
 

 
 

 ОТНОСНО: Идейна концепция за изменение на ЗСВ, одобрена 

от ОС на Съюза на съдиите в България и представена в 

Министерство на правосъдието на проведена среща с 

неправителствени организации на 14.02.2012год. и постъпило във 

ВСС становище на Асоциацията на прокурорите в България за 

изменение на структурата и функциите на ВСС и промени в ЗСВ. 

 

 Отчитайки направените предложения за изменения на Закона 

за съдебната власт (ЗСВ) в Идейна концепция одобрена от Общото 

събрание на Съюза на съдиите в България, както и вземайки 

предвид становището на Асоциацията на прокурорите в България 

по същия въпрос, Висш съдебен съвет (ВСС) изразява настоящото 

становище, в частта засягаща статут, избор на членове, 

конституиране и състав на ВСС. По отношение на останалите 

направени предложения, ВСС ще изрази своето становище на етап, 

когато въпросите, които те касаят, станат предмет на обсъждане и 

евентуално изменение. 

  

 



 2 

 

1. По отношение предложението на Съюза на съдиите в 

България за изменение в чл.16, ал.1 от ЗСВ в посока промяна на 

статута на ВСС, изразяваме отрицателно становище. 

Споделяме изцяло изложените от Асоциацията на прокурорите 

в България доводи, че ВСС трябва да остане постоянно действащ 

орган. 

В допълнение на тях, ясно следва да се заяви, че настоящия статут 

на ВСС като  постоянно действащ орган беше обусловен от 

трайните практически потребности и тази форма беше наложена от 

доказано неефективния модел на непостоянно действащ ВСС. 

Съвместяването на действащи магистрати с функции на членове на 

ВСС води до незадоволително качество на работа, практическа 

невъзможност за достатъчна ангажираност и в двете направления, 

както и се създават предпоставки за конфликт на интереси. 

В смисъла на изложеното, форматът на ВСС в който той не е 

постоянно действащ орган би породил съмнения във възможността 

му да изпълнява основните си функции предвидени в Конституцията 

на Република България и ЗСВ. 

 2. По въпросът свързан с избора на членове на ВСС, както от 

квотата на съдебната власт, така и от парламентарната квота, 

считаме, че той трябва да запази сегашната си регламентация, при 

подчертано спазване на всички принципи за публичност и 

прозрачност. 

С оглед създаване на по-големи гаранции за независимостта 

на съдебната власт, считаме, че изборът на членове на ВСС от 

парламентарната квота, следва да става с мнозинство две трети от 

народните представители, което може да бъде постигнато с едно 
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бъдещо изменение на Конституцията на Република България в тази 

посока. 

 
 
Становището е прието с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 

8/23.02.2012 г.. 
 
 
 
 

      ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС:/П/ 
 
              ПРОФ.Д-Р АНЕЛИЯ МИНГОВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


