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Не се приема.

Значението на термина
„незаконно придобито
имущество“ се извлича от
логическото и систематично
тълкуване на разпоредбите на
закона.

Не се приема.

Участието в Съвета на
държавните органи , които не са
към изпълнителната власт, е на
доброволен принцип и израз на
диалог и сътрудничество между
властите и по никакъв начин не
се „премахва“ независимостта
на съдебната власт.
„В термина "разделение на
властите", както и в много
други правни термини има
известно условност, но той се
употребява и днес по традиция,
създадена под въздействието на
определени исторически и
политически фактори.
Правното и политическото
съдържание на термина

1. Няма легална дефиниция що е то „незаконно придобито
имущество“ дори в Закона за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Има описание в кои случаи се проверява за него (чл. 108), но
какво чудо е това няма никъде описано.
2. Този Съвет съвсем дефинитивно премахва независимостта на
съдебната власт и защото, какво се случва ако председател на
ВАС или ВКС откажат да участват в този орган ?
С полиция ли ще ги докарвате, глоби ли ще им налагате, ще ги
задължите с нещо ли ?

Мотиви
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"разделение на властите" се
състои в това, че държавната
власт има три основни сфери на
проявление, възложени на три
основни системи от органи,
които са относително
независими един от друг и
функционират в определена
взаимна връзка. Става дума за
трите основни функции на
държавната власт, т.е.
разграничаване
компетентността между трите
групи органи, а не някакво
тривластие, изключено в
управлението на съвременната
държава. Така схванато,
разделението на властите е
метод за оптимално
функциониране на върховната
държавна власт и средство за
предотвратяване на евентуален
произвол от страна на другите
държавни органи, което
рефлектира върху правата на
гражданите. Научното
обяснение изисква да се държи
сметка и за това, че няма
"китайска стена" между
различните власти, че те
взаимодействат помежду си и
че в последна сметка са прояви
на единната държавна власт и
суверенитет. Тази е идеята,
вложена в чл. 8 от
Конституцията, който гласи:
"Държавната власт се разделя
на законодателна, изпълнителна
и съдебна." - Решение № 6 от
22 април 1993 г. по
конституционно дело № 4 от
1993 г.
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В същия смисъл са и други
Решения на Конституционния
съд - „Съгласно
последователната практика на
Конституционния съд (Решение
№ 6 от 22.04.1993 г. по к. д. №
4/93 г., Решение № 1 от
14.01.1999 г. по к. д. № 34/98 г.,
Решение № 11 от 14.11.2002 г.
по к. д. № 18/2002 г., Решение
№ 4 от 7.10.2004 г. по к. д. №
4/2004 г., Решение № 8 от
1.09.2005 г. по к. д. № 7/2005 г.,
Решение № 3 от 7.07.2015 г. по
к. д. № 13/2014 г., Решение № 8
от 28.06.2016 г. по к. д. №
9/2015 г., Решение № 9 от
28.07.2016 г. на КС на РБ по к.
д. № 8/2016 г. и др.) принципът
на разделение на властите,
прогласен в чл. 8 от
Конституцията, има смисъла на
сътрудничество, установяване
на баланс на взаимоотношения
между висшите държавни
органи, на взаимодействие
помежду им и полагане на
общи усилия в постигането на
легитимните цели на
държавното управление.
Разделението на властите не
трябва да води до изолация, а
трябва да установява
функционално взаимодействие
между органите на държавна
власт. В този смисъл
Конституционният съд в
Решение № 8 от 28.06.2016 г. по
к. д. № 9/2015 г. достига до
заключението, че
"законодателят следва да дава
такава регулация, която
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очертава общия план на
уредбата, и да остави
достатъчно пространство на
изпълнителната власт да я
попълни".
Постановлението се приема и
на основание чл. 7а от ЗНА, в
изпълнение на препоръка на ЕК
по МСО, дадена във връзка с
Решението на Европейската
комисия за създаване на
механизъм за сътрудничество и
проверка за напредъка на
България в постигането на
специфични цели в областите
на съдебна реформа и борбата
срещу корупцията и
организираната престъпност.

3. Съдиите прилагат закона и конституцията, международните
договори, както и вътрешното право на ЕС такива, каквито са.
Не мога да проумея, какво ще разисквате и изисквате от съдии,
като управлението на съдебната система се извършва съгласно
ЗСВ от ВСС. Председател на съд бил той и Върховен е
административна длъжност без да има право да нарежда на
съдиите какво да постановяват в съдебните решения. Да,
колегиите на ВАС и ВКС могат да приемат тълкувателни
решения или заедно постановления, но това е отново съдебна
дейност по същество.

Приема се по
принцип.

С текстовете на
постановлението по никакъв
начин не се нарушава
независимостта на съдиите,
прокурорите и следователите и
Съветът под никаква форма не
може да се меси и дава
указания по дела.

Нима с този съвет ще се дават наставления какви актове да
постановяват върховните съдии по определени казуси и/или
давление при тълкувателни решения ???
Според мен тази инициатива следва да бъде изоставена.
Достатъчна е политическата квота във ВСС, та сега да
обвързвате пряко председателите на Върховните съдилища да
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дават доклади, да взимат мерки и прочие, че и да докладват.
Съгласно чл. 12, ал. 2 от проекта, задължава председателя на
ВКС да дава доклад на Съвета, който изготвя на основание чл.
114 от ЗСВ, но той е годишен доклад.
Та, как си го представяте с постановление на Министерски съвет
да промените отчетния период за изготвяне на доклад, който
изрично е зададен в закон ?!
Този Съвет никога не бива да бъде създаван, защото е и
противоконституционен ( чл.8 и чл. 117, ал. 2).
Как си мислите да задължите председателите на върховните
съдилища, като самата конституция казва:
чл. 117, ал 2. Съдебната власт е независима. При осъществяване
на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите
и следователите се подчиняват само на закона.
Т.е. в качеството им на председатели на ВКС и ВАС, абсолютно
погазване на конституцията е вкарването им в този Съвет.
Видимо е заличена границата между изпълнителна и
законодателна власт. Видимо и с прокуратурата на Р. България,
като част от съдебната.
Поне от благоприличие не намесвайте и съдилищата, то е ясно,
че вече идва денят мечта на бъдещият ни главен прокурор, да
няма разделение на властите, но все пак бъдете благоприлични.

Не се приема.

В ПМС липсват каквито и да
било правомощия на Съвета да
разглежда или обсъжда въпроси
по конкретни дела и да се
намесва в работата на съдии,
прокурори или следователи.
„Съгласно чл. 117, ал. 2 КРБ
при осъществяване на
функциите си съдиите,
съдебните заседатели,
прокурорите и следователите се
подчиняват само на закона. В
тази си част конституционната
разпоредба очертава
приложното поле на
функционалната независимост,
която се проявява при
осъществяване на
властническите функции на
съдиите, съдебните заседатели,
прокурорите и следователите в
реализиране на предоставените
им правомощия съобразно
специфичното им място в
структурата на органите на
съдебната власт и
изпълняваната дейност, а
именно: съдиите и съдебните
заседатели - в осъществяването
на правосъдието (чл. 119 КРБ),
прокурорите - в надзора за
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спазване на законността (чл.
127 КРБ ), и за следователите в разследването на
наказателните дела в случаите,
предвидени в закона (чл. 128
КРБ). От така очертаното от
конституционните разпоредби
приложно поле става ясно, че
функционалната независимост
на всеки от органите на
съдебната власт има конкретни
измерения, които изключват
зависимости, предписания или
указания от страна на други
държавни или политически
органи при прилагането на
закона по всяко конкретно дело.
В тези случаи функционалната
независимост на органите на
съдебната власт гарантира
свободното формиране на
вътрешното убеждение, което
се основава на събрания
доказателствен материал по
делото и на закона. „ (Решение
№ 3 от 7 юли 2015 г. по
конституционно дело № 13 от
2014 г.)
2.

Български институт за
правни инициативи

В заглавието, а и в чл. 1 от проекта на ПМС се говори за Приема се.
„национален механизъм", който обаче по никакъв начин не е
обвързан със Съвета. Същевременно, по-нататък в проекта това
словосъчетание не се използва, а вече се говори за национален
мониторинг. Необходимо е уеднаквяване на използваните
термини. Наред с това, за да е ясна логическата връзка между
двете (механизма и Съвета), може да се предвиди в чл. 3 от
проекта на ПМС, че реализирането на целите на националния
механизъм ще става чрез Съвет за координация и
сътрудничество.
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В чл. 2 от проекта на ПМС „независимост на съдебната власт" е Приема се.
посочена като показател, а в чл. 3 - като принцип.
Независимостта на съдебната власт е един от основните
принципи, които определят съдебната власт като такава. Той
включва задължението на съда да осигури справедлив процес
чрез зачитане правата на страните. Той включва и
безпристрастността като такава и ненамесата в работата на съда
от страна на никоя друга власт. Няма как независимостта да е
показател.
Такъв
може
да
бъде
съхраняването/отстояването/защитата на независимостта на
съда, респ. на съдебната власт. За повече информация - вж.
Стандарти за независимостта на съдебната власт, приети с
решение
на
СК
на
ВСС
на
23.10.2018
г.:
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/20/Standarts-2018.pdf.
Друг вариант за показатели: защита на независимостта на
съдебната власт, ефективна борба с корупцията на всички нива и
с организираната престъпност.
В ал. 3 на чл. 3 се предвижда създаването на Граждански съвет. Приема се по
Очевидно е желанието по този начин да се отговори на редицата принцип.
предложения по първия проект на ПМС по отношение
включването на представителите на гражданското общество в
този нов консултативен орган. Текстовете, уреждащи
структурата и състава на Гражданския съвет, са заимствани в
голяма степен от тези, описващи Гражданския съвет към
Националния съвет по антикорупционни политики (НСАП). И
докато при НСАП е обяснимо защо присъстват представители на
организации на работодателите, признати на национално
равнище, то тук включването само на тях, няма логично
обяснение. Същевременно, както при него, така и в новите
предложения, липсва един съществен елемент - гражданският
контрол. Последният е и изрично записан в заключението на ЕК
от ноемврийския доклад по Механизма за сътрудничество и
проверка, което е цитирано и в доклада към проекта на ПМС.

Бизнесът много често решава
свои казуси чрез съда и е пряко
заинтересован от напредъка по
посочените показатели. По тази
причина е предвидено да
участват представители на
бизнеса, които имат
организации на национално
равнище.
Гражданският контрол се
осъществява чрез участието и
наблюдението на
неправителствените
организации върху дейността
на Съвета, чрез даването на
становища и отправянето на
предложения пред Съвета за
повишаване на ефективността.
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В чл. 4, ал. 1 трябва задължително да бъде записано, че Съветът Приема се по
изготвя Доклад за напредъка на страната по провежданите принцип.
реформи в съдебната власт, борбата с корупцията и
организираната престъпност. Това може да стане чрез
допълнение на т. 1 или чрез нова точка.

Това следва от разпоредбите
на ПМС. Докладът за
напредъка ще се изготвя на
база представената от
институциите информация.

Следва изрично да бъде записано, че Съветът ще отчита Приема се по
дейността си чрез публикуване на годишния си доклад. Към принцип.
момента няма такъв текст в проекта на ПМС. Единствено
разпоредбите на ал. 3 на чл. 4 уреждат отчитане на дейността. Би
могло също да се помисли годишният доклад да бъде представен
и пред Народното събрание - по аналогия с годишните доклади
на председателите на ВКС, ВАС и на ГП. Представянето на
годишния доклад на Съвета да става в открито заседание, на
което да могат да присъстват и представители на гражданското
общество. По отношение на годишния доклад в проекта на ПМС
би могло да се запише, че като минимум докладът трябва да
съдържа анализ на направеното през годината, оценка за
качеството на работата на ангажираните институции, конкретни
препоръки, включително и такива, свързани със законови
промени. Друг вариант би бил годишният доклад на Съвета да се
представя на годишен форум с участието на представители на
трите власти (на най-високо ниво) и на гражданското общество,
на който да бъдат обсъдени изводите от годишния доклад и
набелязани мерки за последващи действия от страна на
институциите.

Годишните доклади също ще
се оповестяват.
Членовете на гражданския
съвет участват на всяко
заседание на Съвета.

Независимо, че административно Съветът ще се обслужва от Приема се по
Министерство на правосъдието, той трябва да има собствена принцип.
подстраница в интернет (както е с НСАП в government.bg), на
която да бъдат публикувани всички относими документи и
материали. На тази страница следва да се правят и всички
обявления свързани с кандидатстването и избора на членове на
Гражданския съвет (в случай че нещата се запазят по този
начин), а не на страницата на Министерство на правосъдието.
Най-малкото, може да стане объркване със Съвета по прилагане
на актуализираната стратегия за съдебна реформа.

Няма пречка в бъдеще да се
направи самостоятелна
подстраница в интернет, но
предвиденото с ПМС
оповестяване е много пошироко.
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Обосновано е да се предвиди членовете на Гражданския съвет да Приема се.
могат да изпращат становища по въпроси от дневния ред на
заседанията на Съвета или по предоставени от секретариата
материали. Становищата задължително да бъдат разглеждани на
съответното заседание на Съвета и той да излиза с мотивирано
мнение по тях.

Няма пречка членовете на
Гражданския съвет да
изпращат становищата си, а
и това е предвидено в
Правилника за организацията
и дейността на съвет по чл.
21, ал. 1 от закона за
администрацията, обн. ДВ,
бр.47 от 22 юни 2012 г .,
който се прилага
субсидиарно. Този
правилник предвижда
достъп до дневния ред и
материалите за заседанията;
участие в заседанията на
съвета; представяне на
писмени становища по
въпросите, разглеждани от
съвета; изказвания по
въпросите, включени в
дневния ред.

В чл. 11-15 се изброява каква информация ще бъде предоставяна Приема се по
от отделните институции - членове на Съвета по посочените принцип.
показатели. Необходимо е да се отбележи, че тази информация
съществува и към момента и се предоставя на Министерство на
правосъдието в рамките на подготовката по отчитане на
напредъка по МСП. Необходимо е също така да се отбележи, че
предоставяната от отделните институции информация в голямата
си част е чиста статистика и механично изброяване на
извършени дейности и/или отчетени проекти. В чл. 4 от проекта
на ПМС изрично е предвидено, че Съветът ще „обсъжда
конкретни въпроси и затруднения, възникнали при изпълнението
на мерките и дейностите...". Това ще бъде трудно осъществимо
ако се предоставя само статистическа и техническа информация.
В случай че Съветът иска сериозно да играе ролята на
национален механизъм за мониторинг и проверка/оценка, то

Предвидено е при
възможност да се предоставя
информацията с аналитична
част. Предвидено е всички
материали и информацията
за заседанията, да се
изпрашат едновременно на
членовете на Съвета и на
Гражданския съвет.
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абсолютно необходимо за целта е предоставените документи да
съдържат аналитичен компонент, който да показва проблемни
зони, слабости, добри практики, успешно проведени дейности,
устойчивост на реформата и конкретни тенденции в съответните
области. Нещо повече, няма нужда до членовете на Съвета да се
изпращат документи, които те и без това знаят, тъй като
произхождат от самите тях. Необходимо е именно експертен и
обективен анализ, който би ги подпомогнал в пълноценното
осъществяване на разписаните за Съвета правомощия. Ако се
запази досегашният формат на отчитане на дейността, то това до
голяма степен ще обезсмисли работата на този Съвет или тя ще
бъде осъществявана проформа.
Същевременно, документите, които са описани в чл. 11-15 могат
да бъдат публикувани на подстраницата на Съвета в интернет и
по този начин да са достъпни за членовете на Гражданския
съвет, а и за всеки заинтересован. Това също е един от начините
за осъществяване на граждански контрол.
По отношение на провеждането на извънредни заседания на Приема се.
Съвета е предвидено, че съпредседателите „могат" да свикат
такова „ ... и по инициатива на 1/3 от членовете на Гражданския
съвет". Би трябвало съпредседателите да свикат извънредно
заседание по инициатива на членовете на Гражданския съвет, а
не да „могат", защото биха могли да решат и противното.
Извън направените конкретни бележки и предложения,
продължава да стои въпроса за нуждата от още един орган,
който да обсъжда теми, които и към настоящия момент попадат
в компетенциите на конкретни министерства и подобни по
функции и структура органи.
Създаването на вътрешен, национален механизъм за
продължаващо наблюдение на осъществяваните в страната
реформи трябва да отговаря на следните условия:
-

Координация
Консултация
Ангажираност
Управление на информацията

Националният

механизъм

не

е

задължително

да

се

Върховенството на закона,
съдебната реформа, борбата
с корупцията и
организираната престъпност
са обвързани теми и
обсъждането им на едно
място има само своя позитив.
Липсва и възможност
обществеността да има
достъп до информация по
тях на едно място.
Създаването на този Съвет
по никакъв начин не
ограничава гражданите и
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материализира в конкретен съвет или друг вид орган. Той поскоро следва да разчита на силен секретариат/мрежа от лица за
контакти, който да има необходимата експертиза и капацитет да
събира и обработва съответната информация, да я предоставя на
вземащите решенията или на някои от съществуващите към
момента органи и по този начин да се осъществява цялостния
процес на вътрешно наблюдение и оценка. По същия начин,
гражданският контрол не следва задължително да се извършва
чрез граждански съвет. И към настоящият момент,
съществуващите граждански съвети извършват „гражданско
наблюдение", но не и контрол върху работата на дадена
институция. Отделно, създаването на най-различни граждански
съвети в голяма степен не е изпълнено с реално съдържание и те
биват използвани за легитимация на дадени политически
решения, без да имат възможност да са реален коректив. Към
така описания секретариат може да се състави списък от мейли
на неправителствени организации, до които да бъде изпращана
обработената информация, протоколи от проведени срещи, а
също и покани за участие в дадени срещи. Би било възможно
също секретариатът или съветът (ако бъде създаден такъв) да
кани представители на гражданското общество в работен
порядък за обсъждане на конкретни идеи и препоръки. Това
може да става и в тематични комисии към съвета, в които да има
задължително участие на НПО. Не пречи подобни комисии да се
създават и към секретариата.

неправителствените
организации, които не
членуват в него, да изразяват
позицията за съгласие или
несъгласие по дадени
въпроси и по този начин да
участват в гражданския
контрол.

Разбира се, тези предложения означават отговорност от страна
на изпълнителната власт и отговор на третото посочено по-горе
условие - ангажираност.
Желанието за създаване на национален механизъм, независимо
от формата му, може да се приеме, че отразява не само
индиректната препоръка от страна на ЕК, но и сериозните
намерения от българска страна наблюдението на прогреса на
осъществяваните реформи да продължи, макар и под друга
форма. В тази връзка би могло да се помисли, ако
правителството държи на създаването на Съвет, дали решението
за това да не бъде взето от парламента, а правилата за работата
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на този национален съвет, да бъдат приети от Министерски
съвет. Част от стратегическите документи през годините са били
приемани от Народното събрание и това придава допълнителна
тежест на поетите ангажименти. Този пример би могъл да се
последва и в сегашната ситуация.
3.

Съюз за стопанска
инициатива

Според ССИ в представения ни за разглеждане проект на ПМС Приема се.
за създаване на национален механизъм за мониторинг в борбата
с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа
и независимост на съдебната власт и създаване на Съвет за
координация и сътрудничество, следва ясно да се посочи, че
създаденият с чл. 1 от проекта Национален механизъм за
мониторинг се осъществява именно от Съвета за координация и
сътрудничество. При сега предложената редакция Националният
механизъм за мониторинг бива прогласен в чл.1, но в
следващите текстове не е изрично уточнено как функционира
той и каква е връзката му с новосъздадения Съвет за
координация и сътрудничество.
Отчитаме като положително предложението за създаване към
Съвета за координация и сътрудничество на Граждански съвет.
Считаме, че работата на Гражданския съвет би била поползотворна, ако се увеличи броя на участващите в него
национално представени работодателски организации, тъй като
именно те, които се намират в пряк досег до проблемите на
бизнеса, включително при взаимодействието му с органите на
властта, биха способствали за получаване на по-пълна обратна
връзка с обществеността. Също така би могло да се предвиди
възможност за предоставяне и разглеждане от Съвет на
становищата на Гражданския съвет по въпросите от дневния ред,
като по този начин ще се засили участието на професионалната
общност и на гражданите в работата на Съвета. В тази връзка ще
отбележим, че свикването на извънредно заседание на Съвета по
инициатива на 1/3 от членовете на Гражданския съвет е
поставено в зависимост от преценката на Съпредседателите, на
които е предоставена правната възможност, а не задължение да
свикат извънредно заседание на Съвета е този случай. Този
подход би могъл да бъде ревизиран.
Във връзка, че някои от текстовете на представения ни за

Приема се по
принцип.

Няма пречка да бъде
представено и мнението на
останалите работодателски
организации, а освен това е
предвидена и ротация на
една година. Предвиденото
членство на различни
организации с по един
представител е израз на
възможността да участват
неправителствени
организации, работещи в
различни сфери.
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разглеждане проект на ПМС биха могли да бъдат изменени с цел
постигане на по-голяма яснота и прецизност.

В чл. 5, ал. 5 според нас следва да се направи редакционно
уточнение, че консенсус, с който се взимат решенията, е на
всички членове на Съвета. Предложената уредба идва да
подчертае намерението на проектосъставителите в основата на
работата на ново конституирания Съвет да бъде постигането на
единомислие по всички важни въпроси в областта на
мониторинга на напредъка и противодействието на корупцията и
организираната престъпност, съдебната реформа и независимост
на съдебната власт. Тази форма на взаимодействие е
предпоставена на изискванията на Конституцията на РБ 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 и процеса на осъществяване 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.
Тази възможност, разгледана едновременно с липсата на яснота
относно правното действие на решенията на Съвета за
координация
и
сътрудничество
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 намерят отговор още в
самото ПМС за създаването му.

Приема се по
принцип.

Относимите текстове са
редактирани. При
формирането на кворума и
при гласуването се вземат
предвид членовете на съвета,
а членовете на Граждански
съвет осъществяват
гражданско наблюдение,
изразяват становища,
отправят препоръки.

Според ССИ от съществено значение за ефективната работа на
този новоучреден орган е уточняването в текста на ПМС на
задълженията на органите, на които Конституцията и/или друг
нормативен акт възлагат изпълнението на политики, мерки или
дейности в разглежданите области, да предоставя необходимата
информация за осъществяването на националния мониторинг.
Според нас е важно именно в този нормативен акт да се укаже не

Приема се по
принцип.

В постановлението са включени
срокове за представяне на
информация, а и няма пречки
Съветът да поиска
допълнителна информация,
стига тя да не е законово
защитена тайна и да не
съществуват пречки за
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само видът и обхватът на предоставяната информация, каквото е
сторено в чл. 10 и следващите от проекта на ПМС, но също така
и в какви срокове и/или при какви условия следва да се
предоставя всяка една информация, включително дали се
предоставя само регулярно и/или може да се предоставя и по
искане на Съвета.

разкриването й.

Считаме за подходящо в чл. 6, ал. 4 от проекта на ПМС да бъде Приема се.
направено
изрично
уточнение
дали
съпредседателите
представляват Съвета заедно или поотделно. Последното е от
изключителна важност с оглед упражняване на правомощията
им, предвидени в проекта на ПМС.
Бихме могли да препоръчаме извършването на повторен прочит Приема се по
на проекта с цел синхронизирането му с уредбата и принцип.
задълженията на включените в състава му институции относно
съставянето на доклади за отчитане на дейността им, така че да
не се налага увеличаване на административния капацитет на тези
институции във връзка с изпълнението на задълженията им,
произтичащи от предоставения за обсъждане проект на ПМС.

Текстовете са редактирани.

ССИ изразява също така позицията си, че правилото Приема се по
позициониране на дейността на този нов орган – Съветът за принцип.
координация и сътрудничество, в цялостната политика на
държавата за реформа на съдебната власт и за противодействие
на корупцията и на организираната престъпност, следва да се
осъществи във взаимовръзка с изграждането на Стратегията за
противодействие на корупцията за следващия програмен период
2021-2027 година.

Създадена е работна група,
която има за задача да
анализира действащата
стратегия за превенция и
противодействие на
корупцията и няма пречки
въпросите да бъдат
обсъдени.
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