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ДО  

ЧЛЕНОВЕТЕ  

НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ  

 

 

МОТИВИ 

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 8 

НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА 

СЪВЕТА ЗА ПАРТНЬОРСТВО КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

(обн. ДВ бр. 97 от 2018 г.) 

 

 

1. Причини, които налагат приемането: 

Със свое решение по т. 25.2. от протокол № 3/07.02.2019 г., 

Пленумът на Висшия съдебен съвет  е възложил на Комисията по правни и 

институционални въпроси към Пленума на ВСС, да изработи проект на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 8.11.2018 г. за 

организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен 

съвет, съгласно Закона за нормативните актове и Вътрешните правила за 

изработване на нормативни актове във Висшия съдебен съвет, и оценка на 

въздействието им. 

Решението е обусловено от извършените проверки на постъпилите 

заявления по чл. 6, ал. 1 от Наредба № 8 от 8.11.2018 г., в срока 

регламентиран в §2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба 

№ 8 от 8.11.2018 г., в хода на които е констатирано, че множество 

магистрати изразяват подкрепа за повече от един кандидат.  

При действащата редакция на чл. 6, ал. 1 от Наредба № 8 от 

8.11.2018 г. се нарушава принципът на широко представителство, каквото 

е необходимо за осъществяване на качествен диалог по всички въпроси, 

свързани с професионалните интереси на магистратите, съобразно чл. 217, 

ал. 4 от Закона за съдебната власт.  

Предвиденото създаване на нова ал. 2 на чл. 6, съобразно която един 

магистрат да може да подкрепи не повече от един кандидат за член по чл. 

3, ал. 1, т. 3, обосновава провеждане на нова процедура по определяне на 

изборни членове на Висшия съдебен съвет за членове на Съвета за 

партньорство и подаване на заявления по чл. 5, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 за 
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участие в Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет, която следва 

да се проведе в едномесечен срок от влизане в сила на настоящата Наредба 

за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 8.11.2018 г. 

 

2. Цели, които се поставят 

Основната цел на предлаганите промени е по-широко представителство 

на магистратите, които не членуват в организациите по чл. 217, ал. 1 от 

ЗСВ. 

 

3. Финансови и други средства необходими за прилагането на 

новата уредба. 

За прилагането на Наредбата не е необходимо разходването на 

финансови средства.  

 

4. Очаквани резултати от прилагането на нормативния акт.  

Утвърдената Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 

8.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към 

Висшия съдебен съвет ще допринесе за ефективното участие на 

магистратите, нечленуващи в организациите по чл. 217, ал. 1 от ЗСВ, в 

диалога по въпросите, свързани с професионалните им интереси, чрез 

подкрепените от тях представители.  

 

 


