Съвет за партньорство към Висшия съдебен съвет – хронология
Съветът за партньорство към ВСС е орган, чиято организация и
дейност се определя с наредба на Пленума на ВСС. Неговата законова
регламентация произтича изцяло от разпоредбата на чл. 217 от ЗСВ.
С Наредба № 8 от 8.11.2018 г. за организацията и дейността на
Съвета за партньорство към ВСС, обн. ДВ, бр. 97/23.11.2018 г., изм. и доп.,
бр. 37/07.05.2019 г., доп., бр. 79/08.10.2019 г., се урежда организацията и
дейността на Съвета за партньорство към ВСС, създаден на основание
чл. 217, ал. 3 от ЗСВ. Този подзаконов нормативен акт е издаден и приет от
Пленума на ВСС, въз основа на законовата делегация по чл. 217, ал. 5 от
ЗСВ.
С решение на Пленума на ВСС по протокол № 31/05.10.2017 г., т. 3, е
създадена работна група за изготвяне на проект на Наредба за
организацията и дейността на Съвета за партньорство към ВСС, в следния
състав:
1.
Гергана Мутафова - член на Прокурорската колегия
2.
Атанаска Дишева - член на Съдийската колегия
3.
Пламена Цветанова - член на Прокурорската колегия
4.
Боян Новански - член на Съдийската колегия
5.
Георги Кузманов - член на Прокурорската колегия
6.
Вероника Имова - член на Съдийската колегия.
С решение на Пленума на ВСС по протокол № 28/08.11.2018 г., т. 39,
е приета Наредба № 8 за организацията и дейността на Съвета за
партньорство към Висшия съдебен съвет с направените по време на
обсъждането корекции и е взето решение за обнародването й в Държавен
вестник. Наредбата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 97/23.11.2018 г.
В хода на подготовката за учредяване на състава на членовете на
Съвета за партньорство към ВСС е установено, че формираното
представителство от нечленуващи в професионални организации
магистрати не е съобразено с принципа, че всеки нечленуващ в
професионална организация магистрат може да подкрепи само един
кандидат за член на Съвета за партньорство от квотата на несдружените
магистрати. За целта с решение на Пленума на ВСС по протокол № 2 от
24.01.2019 г., т. 24, е отложено разглеждането на предложението за
учредяване на Съвета за партньорство към ВСС и е възложено на главния
секретар на ВСС да извърши проверка на документите към всички
заявления за членство по чл. 6, ал. 1, подадени от кандидатите за членове
на Съвета за партньорство към ВСС по чл. 3, ал. 1, т. 3 от Наредбата

След приключване на проверката и приетия доклад се изясни, че е
наложително изрично регламентиране на изискването за осигуряване на
по-широка легитимност на членството на несдружените магистрати, която
да се гарантира с правилото, че съдия, прокурор или следовател, който не
членува в организация по чл. 217, ал. 1 от ЗСВ, може да подкрепи само
един кандидат за член от квотата на несдружените магистрати. В резултат
на което с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 3
от 07.02.2019 г., т. 25, е възложено на Комисията по правни и
институционални въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет 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
ВСС, съгласно Закона за нормативните актове и Вътрешните правила за
изработване на нормативни актове във Висшия съдебен съвет и оценка на
въздействието им.
С решение на Пленума на ВСС по протокол № 10/18.04.2019 г., т. 23,
е приета, на основание чл. 217, ал. 5 от ЗСВ, Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 8 от 08.11.2018 г. за организацията и дейността
на Съвета за партньорство към ВСС и е взето решение за обнародването ѝ
в държавен вестник. Направените изменения и допълнения са в чл. 6, като
се въвежда нова ал. 2 на чл. 6, а именно, че: „Съдия, прокурор или
следовател, който не членува в организация по чл. 217, ал. 1 от ЗСВ, може
да подкрепи само един кандидат за член на Съвета за партньорство към
ВСС по чл. 3, ал. 1, т. 3 от Наредбата.“ Също така се отменя предходния
§ 2 и вместо него се създава нов § 2 от Преходните и заключителни
разпоредби на Наредбата със следното съдържание: „В едномесечен срок
от влизане в сила на настоящата наредба, се определят изборните членове
на ВСС за членове на Съвета за партньорство и се подават заявленията по
чл. 5, ал. 3 и чл. 6, ал. 1. Заявления и придружаващи документи извън този
срок не се разглеждат.“ Отменя се и § 3 и се създава нов § 3 със следното
съдържание: „Пленумът на ВСС учредява Съвета за партньорство в
двумесечен срок от влизане в сила на настоящата наредба.“ Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 8 е обнародвана в Държавен
вестник в бр. 37/07.05.2019 г.
В изпълнение на § 3 (нов – ДВ., бр. 37/07.05.2019 г.) от Предходните
и заключителните разпоредби на Наредба № 8 и с решение на Пленума на
ВСС по протокол № 15/11.07.2019 г., т. 37, е учреден Съвет за
партньорство към ВСС в състав:
Членове на Висшия съдебен съвет:
- Пламен Найденов;
- Пламена Цветанова;
- Вероника Имова.
Представители на професионални организации по чл. 217, ал. 1 ЗСВ:

- Евгени Иванов - Асоциация на прокурорите в България;
- Стефан Петров - Камара на следователите в България.
Представители на магистрати, нечленуващи в професионални
организации по чл. 217, ал. 1 ЗСВ:
- Ангелина Лазарова - съдия в Апелативен съд - Варна;
- Илиана Димитрова - Васева - зам.-административен
ръководител на Окръжен съд - Пазарджик;
- Анелия Янева - съдия в Софийски градски съд;
- Ангелина Митова - Мончовска - прокурор в отдел 01
„Специализиран“ при Върховна касационна прокуратура;
- Радослав Димов - административен ръководител на Софийска
районна прокуратура;
- Елена Динева - следовател в Следствения отдел в Софийска
градска прокуратура.
Съгласно регламента на чл. 5 и чл. 6 от Наредба № 8, обн. ДВ, бр. 97
от 2018 г., професионалните организации на съдиите – Сдружение „Съюз
на съдиите в България“, Асоциация на българските административни
съдии и Сдружение „Българска съдийска организация“, са подали
заявленията си още в първата процедура по конституиране членството в
Съвета за партньорство към ВСС. В хода на проведените обсъждания, след
измененията на Наредба № 8 в ДВ, бр. 37/07.05.2019 г., Пленумът на ВСС
установи, че съдийските организации по чл. 5, ал. 1, които са подали
заявления за участия в рамките на предходната процедура, не са подали
повторно заявление и придружаващи документи в срока по § 2 (нов),
съгласно изменението, обнародвано в ДВ, бр. 37/07.05.2019 г. Това
обстоятелство на практика формално лишаваше Съвета за партньорство
към ВСС от широко представителство на магистратите, включително и
чрез участие на организациите по чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредбата. Поради
което се стигна до решението на Пленума на ВСС, а именно по
пр. 18/22.07.2019 г., т. 4, да се възложи на Дирекция „Правна“ да изготви
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от
08.11.2018 г., с който да се допълнят Преходните и заключителни
разпоредби с нов § 4, който да регламентира възможността всички
подадени заявление за участие от организациите по чл. 5, ал. 1 в
предходната процедура да се считат подадени в срока по § 2, ако бъдат
потвърдени в 14-дневен срок от влизане в сила на последното изменение
на Наредбата.
С решение на Пленума на ВСС по протокол № 22/26.09.2019 г. е
приета, на основание чл. 217, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 8 от 08.11.2018 г. в частта относно
Преходните и заключителни разпоредби, като е създаден нов § 4 със

следното съдържание: „ал. 1 – Заявленията, подадени от организациите по
чл. 5, ал. 1, в предходната процедура, се считат за подадени и в срока по
§ 2, ако в 14-дневен срок от влизането в сила на тази Наредба бъдат
изрично потвърдени; ал. 2 – В едномесечен срок от изтичане на срока по
ал. 1, Пленумът на ВСС включва в състава на Съвета за партньорство към
ВСС организациите по чл. 5, ал. 1 , ако отговарят и на изискваният и по
чл. 3, ал. 1, т. 2 и чл. 5, ал. 2 и ал. 3.“ Наредбата за изменение и допълнение
на Наредба № 8 е обнародвана в Държавен вестник, бр. 79/2019 г.
С решение на Пленума на ВСС по протокол № 28/21.11.2019 г., т. 77,
на основание § 4 от Преходните и заключителните разпоредби от Наредба
№ 8 от 08.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за
партньорство към ВСС включва в състава на Съвета за партньорство към
Висшия съдебен съвет и следните членове – представители на
професионалните организации на съдиите: Калин Калпакчиев - Сдружение
„Съюз на съдиите в България“, Владимир Първанов - Асоциация на
българските административни съдии и Росица Велкова Иванова - Стойчева
- Сдружение „Българска съдийска асоциация“.
С този акт на Пленума на ВСС се учреди в окончателен вид състава
на Съвета за партньорство, който се състои от легитимно избрани
представители на Висшия съдебен съвет, на професионалните организации
на съдиите, прокурорите и следователите, както и на магистратите, които
не членуват в такива организации.

