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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., изм. и доп. ДВ, бр. 37 от 2019 г.) 

 

1. Причини, които налагат приемането: 

С решение по т. 37.1. от протокол № 15/11.07.2019 г., Пленумът на 

Висшия съдебен съвет учредява Съвет за партньорство към Висшия 

съдебен съвет. В състава му влизат трима изборни членове на Висшия 

съдебен съвет, двама представители на професионални организации по чл. 

217, ал. 1 от Закона за съдебната власт - представител на Асоциацията на 

прокурорите в България и на Камарата на следователите в България, както 

и шестима представители на магистрати, нечленуващи в професионални 

организации по чл. 217, ал. 1 от Закона за съдебната власт – трима съдии, 

двама прокурори и един следовател.  

В хода на проведените обсъждания при вземане на решението, се 

установи, че 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.). 

С оглед спазване на принципа на широко представителство на 

магистратите в Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет, 

включително чрез участие на организациите  по чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредба 

№ 8 от 8.11.2018 г., Комисията по правни въпроси към Пленума на Висшия 

съдебен съвет е внесла предложение за изменение в действащата Наредба, 

с което се предоставя възможност посочените организации да потвърдят 

дали поддържат заявленията си, подадени в предходната процедура.  
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 Предвижда се изрично изявление да бъде направено 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 във вече учредения Съвет за партньорство към Висшия съдебен 

съвет. 

Предлага се създаване на 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. Включването на тази разпоредба в проекта на 

подзаконовия нормативен акт е обусловено от необходимостта за 

извършване на нова проверка на потвърдените заявления и 

придружаващите документи, доколкото същите са били подадени в 

рамките на предходна процедура и тяхното съответствие с изискванията на  

Наредба № 8 от 8.11.2018 г. следва да бъде преценено съобразно 

действащата и редакция.  

 

2. Цели, които се поставят 

Основната цел на предлаганите промени е широко представителство 

на магистратите в Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет, 

включително чрез участие на организациите  по чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредба 

№ 8 от 8.11.2018 г.  

 

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 

професионалните организации на съдии по чл. 217, ал. 1 от Закона за 

съдебната власт, доколкото същите не са включени в състава на учредения 

Съвет за партньорство. Предоставянето на реална възможност за участие 

на тези организации ще създаде условия за качествен диалог по всички 

въпроси, свързани с професионалните интереси на магистратите.  
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