
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.07.2019 г. 

Изготвил:       

     Главен експерт в отдел ФРА  /п/       

          

Съгласувал: 

        Директор на дирекция ''Бюджет и финанси'' /п/ 

     Ф И Н А Н С О В А  О Б О С Н О В К А  

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение 

и допълнение на Наредба № 8 от 08.11.2018 г. за организацията и дейността на 

Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет 

 

1. Мотиви и цел за внасяне за разглеждане от Пленума на Висшия съдебен съвет на 

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 8 от 08.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към 

Висшия съдебен съвет 

Съдийските организации по чл. 5, ал. 1 от Наредба № 8 от 8.11.2018 г. за 

организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет, които са 

подали заявления за участие в Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет в 

рамките на предходната процедура /при действието на § 2 (oбн. ДВ, бр. 97 от 2018 г., отм. 

ДВ, бр. 37 от 2019 г.)/, не са  подали повторно заявления и придружаващи документи в 

срока по § 2 (нов – ДВ, бр. 37 от 2019 г.). 

 Целта на проекта на акт е организациите да направят изявление в 14-дневен срок от 

влизане в сила на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 8.11.2018 г., 

който срок в достатъчна степен гарантира своевременното предприемане на необходимите 

действия за потвърждаване на желанието за участие в Съвета за партньорство към Висшия 

съдебен съвет. 

Създава се нова ал. 2 на §4, съобразно която в едномесечен срок от изтичане на 14-

дневния срок по ал. 1, Пленумът на Висшия съдебен съвет включва в състава на Съвета за 

партньорство организациите по чл. 5, ал. 1 ако отговарят и на изискванията по чл. 3, ал. 1, 

т. 2 и чл. 5, ал. 2 и ал. 3. 

  

2. Очаквани резултати от прилагането на проекта на акт. 

Утвърдената Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 08.11.2018 г. за 

организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет ще 

допринесе за ефективното участие на професионалните организации на съдиите по чл. 

217, ал. 1 от Закона за съдебната власт в състава на Съвета за партньорство. 

Предоставянето на реална възможност за участие на тези организации ще създаде условия 

за реален диалог по всички въпроси, свързани с професионалните интереси на 

магистратите.  

 

3. Мотивирана оценка за размера на необходимите допълнителни разходи/ трансфери/ 

други плащания, които се предлага да бъдат одобрени по бюджета на първостепенния 

разпоредител с бюджет или по сметка за средства от Европейския съюз, за сметка на 

бюджети по държавния бюджет  

Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие 

върху бюджета на съдебната власт.  

 
 


