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Изх. №155/23.08.2019 г.

ДО
Г -Ж А П ЕТЯ Т Я Н К О В А
НАЧАЛН И К НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КАБИНЕТ Н А
З А М Е С Т Н И К М И Н И С Т Ъ Р -П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я
ПО ПРАВОСЪДНАТА РЕФ ОРМ А
И М И Н И СТЪ Р Н А ВЪНШ НИТЕ РАБОТИ

Н а Ваш Хе 02-39-22/29.07.2019 г.

Относно:

Становище

национален

механизъм

организираната

по

проект

за

престъпност,

на

мониторинг
съдебната

за

Постановление
в

борбата

реформа

и

е

създаване

на

корупцията

и

независим остта

на

съдебната власт и на Съвет за координация и сътрудничество.

У В А Ж А Е М А Г-Ж О Т Я Н К О ВА ,

Съюзът

за

стопанска

инициатива

изразява

принцип ната

си

подкрепа за създаването на национален механизъм за мониторинг в
борбата с корупцията и организираната престъпност, сфдебната реформа
и независимостта на съдебната власт.
Осъществяването на национален мониторинг чрез пре,доставянето пред
обществеността на едно място на информация по вси чки показатели в
областите независимост на съдебната власт, съдебна реформа, борба с
корупцията по високите етажи на властта и с корупцията в по-общ план и
борба с организираната престъпност, би допринесло за
голяма публичност и целенасоченост

гуряването на по-

на осъществява ните
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постигнатите резултати по посочените показатели и също така засилване на
ангажимента на институциите към тези процеси. Осигуряването на прозрачен
механизъм за мониторинг на напредъка на държавата и общественото в
борбата с корупцията и организираната престъпност ще допринесе и за
подобряване на бизнес климата в страната ни.
Според

Съюза

за

стопанска

инициатива

в

представения

ни

за

разглежда 1 е проект на Постановление на М С за създаване на национален
механизъм

за мониторинг

в борбата

с

корупцията

и

организираната

престъпи ст, съдебната реформа и независимостта на съдебната власт и на
Съвет за координация и сътрудничество, следва ясно да се посочи, че
създадеш

т с чл. 1 от проекта Национален механизъм за мониторинг се

осъществяла именно от Съвета на координация и сътрудничество. При сега
предложе :ата редакция

Националният

механизъм

за

мониторинг

бива

прогласен в чл. 1, но в следващите тестове не е изрично уточнено как
функционира той и каква и овръзката му с новосъздадения Съвета за
координация и сътрудничество.
Отчг

!ме като положително предложението за създаване към Съвета за

координация и сътрудничество на Граждански съвет. Считаме, че работата на
Граждш

я съвет би била по-ползотворна, ако се увеличи броят на

участваш 'е в него национално представени работодателски организации,
тъй като

енно те. които се намират в пряк досег до проблемите на бизнеса,

включите Iпо

при

взаимодействието

му

с

органите

способстващ за получаване на по-пълна обратна връзка! с обществеността
Също тг п би могло

да се предвиди възможност да предоставяне и

разглежш лс от Съвета на становищата на Гражданския съвет по въпросите
от

дневния

ред,

като

по

този

начин

ще

се

зас|или

уча|стието

на

професионалната общност и на гражданите в работа на Съвета. В този връзка
ще отбележим, че свикването на извънредно заседание на Съвета по
инициати а на 1/3 от членовете на Гражданския съвет е поставено в
зависимо ; от преценката на Съпредседателите, на които е предоставена
правни 1

можност, а не задължение да свикат извънредно заседание на

Съвета в

зи случай. Този подход би могъл да бъде ревизиран.
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Във връзка, че някои от текстовете на представения ни за разглеждане
проект на П М С биха могли да бъдат изменени с цел постигане на по-голяма
ясното и прецизност.
В чл. 5, ал. 5 според нас следва да се направи редакционно уточнение, че
консенсус, с който се вземат решенията, е на всички членове на Съвета.
Предложената

уредба

идва

да

подчертае

намерението

на

npoeiстосъста виделите в основата на работата па новоконегитуирания Съвет
да бъде постигането на единомислие по всички важни въпроси в областта на
мониторинга

на

организираната
съдебната

напредъка

престъпност,

власт.

Тази

и

противодействието

съдебната

форма

реформа

на

и

на взаимодействие

е

корупцията

и

независимостта

на

предпоставена

от

изискванията на Конституцията на Република България за независимост на
трите власти - законодателна, изпълнителна и съдебна, една от друга, но тя
съставлява и единствената успешна формула за обединяване на усилията на
трите власти

и на обществеността в процеса на осъществяването на

мониторинг на напредъка на държавата ни в посочените области.
Същевременно в същия текст е предвидено, че при невъзможност за
постигане на консенсус, решенията на Съвета! да се вземат с мнозинство
повече

от

половината

от

състава

му.

'!'азй

възможност,

разглеждана

едновременно с липсата на яснота относно правното действие на решенията
на Съвета за координиране на взаимодействието между институциите,
представени в него, оставя неизяснени някои ключови въпроси относно
основните правила за функционирането на този нов орган, които според нас
би следвало да намелят отговор още в самото ’1VTC за създаването му.
"поред Съюза за стопанска инициатива от съществено значение за
ефективната работата на този новоучреден орган е уточняването в текста на
Постаиовленн то на задълженията на органите, на които Конституцията
и/илч друг п

мативен акт възлагат изпълнението на политики, мерки или

дейности

разглежданите

в

области,

да

предоставят

необходимата

информация зв осъществяване на националния монитозинг. Според нас е
важно именно в този нормативен акт да се укаже не само видът и обхватът на
предоставяна’ а информация, каквото е сторено в чл.
проекта на Г

0 и следващите от

С, но също така и в какви срокове и/или при какви условия
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следва да сс предоставя всяка една информация, вклю Нитедно дали се
предоставя с мо регулярно и/или може да се предоставя и по искане на
Сьве га.
Считаме за подходящо в чл. 6, ал. 4 от проекта на ПМ С да бъде
направено изрично уточнение дали съпредседателите представляващ Съвета
заедно пли поотделно. Последното е от изключителна важност с оглед
упра жняване

а правомощията им, предвидени в проекта т ПМС.

ихме мс гли да препоръчаме извършването на повторен прочит на
проегта

с

цел

включените в
отчитане

на

синхронизирането

му

с

уредбата

и

задълженията

на

ъстава му институции относно съставянето на доклади за
"лпю стта

им, така че да

ic се налага увеличаване

на

адм: ччетратп

:пя капацитет на тези институции във връзка с изпълнението

на задължени

а им, произтичащи от предоставения за обрьждане проект на

ПМС
г'ъюзът за стопанска инициатива изразява също такк позицията си, че
прага"шото п

ациониране на дейността на този нов орган - Съветът за

коо]

сътрудничество, в цялостната политика на държавата за

нация

рефо ' :а па
организирана
изграждането

цебната власт и за противодействие на корупцията и на
престъпност, следва да се осъществи вьв взаимовръзка с
па

Стратегията

за

противодействие

ъ:а

след рптттия програмен период 2021 -2027 год/jia.

С уВс жение,

В и оли н аН аъ

а

Изпъ vmmejie; >аместник-предсел
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корупцията

за

