
Г Р А Ж Д А Н С К И   С Ъ В Е Т 

към ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

АКТ № 86/28.07.2017 г. 

приет на заседание на Гражданския съвет към ВСС 

(на основание т. V.13 от приетите Правила за действие на Гражданския 

съвет) 

 

На заседание на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет, 

проведено на 28.07.2017 г., по точка 2 от дневния ред: 

 

т. 2 - Обсъждане на ефекта от предлаганите изменения в ЗСВ, с 

които се ограничава възможността на магистрати за участие в 

професионални и съсловни организации, както и за финансиране на 

дейности на тези организации от различни източници, в т. ч. и от 

фондове на ЕС, 

 

Гражданският съвет към ВСС, след проведено обсъждане, прие 

единодушно решение за изпращане на предложение до Президента на 

Република България за упражняване на правомощие по чл. 101, ал. 1 от 

Конституцията на Република България и връщане изцяло на Народното 

събрание приетия на 27.07.2017 г. Закон за изменение и допълнение на 

Закон за съдебната власт (ЗИДЗСВ), по следните съображения: 

 

I. Нарушения на процедурни правила: 

1. Допуснати нарушения на разпоредбата на чл. 26 от Закон за 

нормативните актове (ЗНА) – проектът не е разработен в съответствие с 

изискванията на текста и не е подложен на обществено обсъждане; 

2.  Допуснати нарушения на разпоредбата на чл. 28 от ЗНА – 

мотивите на законопроекта не съдържат причините, които налагат 

приемането му, целите, които се поставят, очакваните резултати от 

приемането, както и анализ за съответствието с правото на Европейския 

съюз. Проектът е внесен на 04.07.2017 г. и е приет на 27.07.2017 г. без да е 

ясно кое налага подобно скорострелно приемане; 

3. Нарушен е чл. 30, ал. 2, т. 13 от ЗСВ и чл. 79, ал. 5 от Правилника 

за организацията и дейността на Народното събрание, като не е поискано 

становище на Висшия съдебен съвет за законопроекта; 

4. Нарушен е и чл. 79, ал. 1 от Правилника за организацията и 

дейността на Народното събрание, като не е спазен минималния 24-часов 

срок за представяне на народните представители на доклада на правната 

комисия. Заседанието ѝ завършва на 26.07.2017 г. в 20.00 ч., а 

законопроектът е приет в пленарна зала на другия ден сутринта. 

Приемането на законопроекта показа как не трябва да се приема 

един закон – внесен внезапно, създал негативна обществена реакция, 



частично оттеглен в последния момент, внесен в зала и гласуван в 

нарушение на елементарни срокове, без възможност народните 

представители да се запознаят с доклада на комисията, т. е. гласуван «на 

тъмно». 

 

II. По същество законопроектът противоречи на чл. 44 и чл. 6, ал. 2 

от Конституцията на Република България; на чл. 22, ал. 1 от Пакта за 

политически и граждански права и на чл. 11, ал. 1 от Европейската 

конвенция за защита правата на човека и основните свободи. 

 

 

Актът да се предостави на Президента на Република България и на 

Пленума на Висшия съдебен съвет. 

 

 

гласуване: за – 9, против – няма, въздържали се – няма. 

(приема се) 

 

 

Председателстващи заседанието:

 

  

      /п/           /п/ 

Магдалена Лазарова      Мария Карагьозова  

съпредседател на ГС към ВСС,    съпредседател на ГС към ВСС,  

избран от ВСС      избран от НПО 

 

 

 

 

 
 


