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О Т Ч Е Т  
за дейността на Гражданския съвет при ВСС  

за периода февруари – декември 2015 г.  

 

Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет, 
 

Уважаеми членове на Гражданския съвет, 
 

Съобразно т. 9 на глава V от Правилата за действие на Гражданския 

съвет Ви информирам, че за времето от м. февруари до края на 2015 г. 

Гражданският съвет проведе 4 заседания. Дневният ред и протоколите за тях 

са публикувани на сайта на Висшия съдебен съвет. Цел на този кратък отчет 

е обобщението за обсъжданията и предлаганите решения от Гражданския 

съвет по основни конкретни аспекти на реализирането на реформата в 

съдебната система. Това би могло да допринесе за успех през 2016 година, в 

която ще настъпят значителна част от започналите промени. От тази гледна 

точка предлагам на Вашето внимание част от темите, които бяха обсъдени в 

заседанията и които вероятно ще са приоритетни и занапред.  

 І. Предложенията на ВСС за промени в правилата и реда за атестиране 

и кариерно израстване на магистратите – направление, което представлява 

приоритет не само за действащите съдии, прокурори и следователи, но е 

приоритетно в обществен интерес като средство за постигане целите на 

реформата.  

ІІ. Актуалните идеи за структурни и функционални реформи целящи 

подобряване работата на съдебната власт и дефинирани в проекти на закони 

за изменение и допълнение на Конституцията на Република България в глава 

„Съдебна власт”, на Закона за съдебната власт и процесуалните закони.  

ІІІ. Финансирането на съдебната система, гарантиращо независимостта 

и стабилното й функциониране при рамката от Закона за бюджета за 2015 г. 

В тази връзка бяха обсъдени проект за постановление на Министерския съвет 

за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 

2015 г. за привеждане на възнагражденията на органите на съдебната власт в 

съответствие с изискванията на ЗСВ, становища по дело на Конституционния 

съд, сезиран от Главния прокурор, решения на ВСС във връзка с управление 

бюджета на съдебната власт през годината.  

 ІV. Предложенията за промени в Тарифа № 1 към Закона за държавните 

такси  по предложение на Съюза на юристите в България, както и проекта на 

Наредба за вписванията, квалификацията и възнагражденията на вещите лица 

от 14.05.2015 г. В тази насока бе постигнат и консенсус на експертите за 

необходимостта от законодателни решения и бяха дефинирани препоръки de 

lege ferenda. 

V. Организациите, членуващи в Гражданския съвет, са съпричастни с 

всички аспекти на реформата, включително с усилията за въвеждане на 

електронно правосъдие. На заседанието на 11 декември 2015 г. членовете на 



 2 

Гражданския съвет първи бяха запознати и с Единния информационен 

електронен портал на съдебната система, както и с техническото задание за 

изграждане на единна система за управление на делата. Това също е 

направление, в което работата ще продължи и през 2016 година. 

В края на 2015 година за участие в Гражданския съвет към Висшия 

съдебен съвет заявления подадоха две организации - „Движение за защита на 

гражданите и държавата” и фондация „Институт за пазарна икономика”. На 

последното си заседание Гражданският съвет изиска допълнителна 

информация за дейността на тези организации и  предстои кандидатурите да 

бъдат внесени в заседание на Гражданския съвет още в началото на 2016 

година. Независимо от решението, което ще бъде взето фактът доказва, че  

острите становища от организации, напуснали Гражданския съвет, не са 

справедливи. Този съвет има своя авторитет и обществена полза за експертно 

обсъждане и дефиниране на решения, които ще са полезни.  

Изминалата 2015 г. следва да ни е обогатила поне с умението да се 

изслушваме по-търпеливо и да се стремим към консенсус и отчитане на 

всички гледни точки. В тази връзка си позволявам да предложа за обсъждане 

като приоритет в работата на Гражданския съвет през 2016 година да 

продължи да бъде тематиката за промените в Закона за съдебната власт, 

както и в процесуалните закони, които ще развият измененията в 

Конституцията на Република България. 

Сериозно предизвикателство, наред с темите с продължение от 2015 

година, ще са самите структурни промени във Висшия съдебен съвет и 

произтичащите от тях функционални изменения. Те ще са важни и от гледна 

точка на Гражданския съвет с неговите функции.  

 Не се съмнявам в успеха, защото колегите от Съюза на юристите – най-

старата и най-масова професионална организация в България и останалите 

организации без да правя опит да ги подреждам, вече трета година доказват с 

активност и конструктивност в дискусиите ползата от Гражданския съвет. 

Много се надявам през 2016 година ВСС на двустранна основа и при 

съучастие на Гражданския съвет да се осъществи сътрудничество с Висшия 

адвокатския съвет по направленията, свързани с правната подготовка на 

адвокати и магистрати, етичните правила и тяхното приложение в полза на 

обществото – както бе предложено от Съюза на юристите в България и 

организациите от Гражданския съвет.  

Желая ползотворна работа на следващия съпредседател на 

Гражданския съвет от страна на Висшия съдебен съвет .  
 

     Румен Георгиев:  /п/ 
 

(съпредседател на Гражданския съвет по решение на 

ВСС по т. 17 от протокол № 8/19.02.2015 г.) 
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Приложения:  

Актове, приети на заседанията на Гражданския съвет за отчетния период.  

акт № 42/20.03.2015 г. 

акт № 43/20.03.2015 г. 

акт № 44/19.06.2015 г. 

акт № 45/19.06.2015 г. 

акт № 46/11.12.2015 г. 

 

 

 
 

 

 


