Становище на
администрацията на Министерския съвет
Съгласуването се извършва на основание чл. 21, ал. 5 от Закона за нормативните актове
Проект на акт:

Вид оценка:

Проект на Закон за изменение и допълнение Становище по
на Закона за съдебната власт
ред:
Дата:
В отговор на №:
Институция:

Частична
Единствено съгласуване
26.01.2022
03-00-24/25.01.2022 г.
Министерство на
правосъдието

Диспозитив Съгласува с препоръки
:
Основание:

Чл. 30б, ал.3, т. 2, б. „а“

от Устройствения правилник на Министерския съвет
и на неговата администрация

І. Относно раздел 1 „Проблем/проблеми за решаване“:
В Раздел 1 е необходимо описанието по отделните подраздели да бъде направено след
наименованието на съответния подраздел, а не обратно, както е направено.
Предлагаме в този раздел представянето на проблем 1 да включва още по-подробно
описание на актуалното положение и уредба (включително на т.нар. „кариерни бонуси“, които
е необходимо да се отменят за определена група субекти), както и описание на желаното
състояние, до което промяната следва да доведе, без да се описва на този етап какви са
конкретните предложения за промени. В случай че е налице допълнителна информация (като
статистически данни, примери от практиката, изводи от цитираните анализи на различни
източници, както е направено в раздел 4 от оценката и др.), описваща същността и мащабите
на проблема, предлагаме също да бъде включена при представянето на проблема. Тази
информация е необходима, за да се изясни въз основа на какви анализи и данни е констатирано
и в какво се състои създаденото преимущество за кариерно израстване на членовете на ВСС,
административните ръководители и техните заместници спрямо останалите магистрати, както
и какво е желаното състояние и уредба, която би създала необходимите предпоставки за
отстраняване на проблема.
Предлагаме при представянето на проблем 2 също да се включи по-подробно описание на
актуалното положение и уредба, както и да се посочат какви са целите, които не са били
постигнати, в какво се състои констатираното нарушаване на независимостта на съдебната
власт и съответно - какво е желаното състояние, до което промяната следва да доведе, без да
се описва на този етап какви са конкретните предложения за промени. В случай че е налице
допълнителна информация (като статистически данни, примери от практиката, изводи от
цитираните анализи на различни източници, както е направено в раздел 4 от оценката и др.),
описваща същността и мащабите на проблема, предлагаме също да бъде включена при
представянето на проблема.
ІІ. Относно раздел 2 „Цели“:
След допълване на информацията в раздел 1 от оценката предлагаме в този раздел да се
обмисли възможността за формулиране на обща цел/цели, които биха се постигнали чрез
София, бул. „Дондуков“ № 1, тел. централа: 02/ 940-29-99, факс: 02/ 981-81-70

отмяната на „кариерните бонуси“ за посочената група субекти и чрез закриване на
специализираните наказателни съдилища и специализираните прокуратури. При определяне
на целите могат да бъдат използвани насоките от Ръководството за извършване на
предварителна оценка на въздействието по отношение на целите.
ІІІ. Относно раздел 3 „Заинтересовани страни“:
Предлагаме да се посочи ориентировъчен брой в групите, където това е възможно.
Предлагаме също да се обмисли възможността като отделна група да се включат
представителите на научните среди.
ІV. Относно раздел 4 „Варианти на действие. Анализ на въздействията“:
Предлагаме при представянето на Вариант 2 по всеки от проблемите да се посочат отново
групите заинтересовани и засегнати страни (с брой, където е възможно) и съответните
компетентни органи, за които са предвидени ангажименти във връзка с промените, каква е
готовността за изпълнение на ангажиментите (ресурсна, кадрова, финансова, техническа и
т.н.), необходими ли са и какви други мерки (освен нормативните) за реализиране на варианта
(като допълнителни средства, допълнителни щатни бройки, как ще бъдат осигурени, как ще
бъдат уредени трудови и други правоотношения във връзка с промените и т.н.).
Предлагаме също при представянето на вариант 2 по двата проблема да се опишат поподробно конкретните предложения за промени в ЗСВ. В случай че Вариант 2 предвижда
промени и в други нормативни актове (както е посочено по отношение на НПК), предлагаме
да се посочи за кои други актове са необходими промени, както и да се опишат ефектите от
промените във всички актове за заинтересованите страни.
В случай че Вариант 2 ще засегне съществуващи услуги и/или ще уреди предоставянето
на нови услуги, ще засегне режими и/или дейността на регистри – това също е необходимо да
се опише и/или да се посочи изрично, че промените не засягат изброените дейности. Това
допълнение е необходимо, за да се изясни във основа на какви данни е попълнена
информацията в раздел 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. от оценката.
Предлагаме да се направи и оценка на отражението на предлагания вариант върху
ефективността на инспектората.

* Съгласно чл. 17 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието, изводите и относимата информация от извършената частична предварителна
оценка на въздействието се включват във финансовата обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
** При съгласуването по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация кръгът от въпроси, проблеми и решения, разгледани в оценката на
въздействието, се съпоставя с кръга от въпроси, засегнати в проекта на нормативен акт.
*** На основание чл. 30б, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация е необходимо окончателната оценка на въздействието да бъде
съобразена с препоръките от становището.
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**** На основание чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация е необходимо това становище да бъде публикувано заедно с
преработената оценка на въздействието и проекта на акт при обществените консултации,
провеждани в изпълнение на Закона за нормативните актове.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“
26.1.2022 г.

X
Подписано от: Aleko Bisserov Djildjov

(АЛЕКО ДЖИЛДЖОВ)
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