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1. Дефиниране на проблема:
Необходимост от създаване на национален механизъм, който да дава възможност на
отговорните институции от различните власти да представят обобщен напредък по
всички показатели и препоръките към тях и да отчита цялостното изпълнение на
мерките, предприети в областта на независимостта, отчетността и реформата в
съдебната власт, борбата с корупцията и организираната престъпност.
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
В заключението на последния Доклад на Комисията до Европейския парламент и
Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка
от ноември 2018 г. Комисията насърчи България да продължи да отбелязва
конкретни резултати, така че да бъде консолидиран постигнатият напредък и
положителната тенденция да се запази, докато МСП се прилага и да бъде следена
постоянно от българските органи, след като действието на МСП бъде прекратено.
Към настоящия момент в действащото законодателство са създадени механизми, с
които компетентните органи и институции представят дейността си пред
обществото. Такива механизми са годишните доклади на Върховния касационен съд,
на Върховния административен съд и на главния прокурор, откритите заседания на
пленума и колегиите на ВСС, оповестяването на резултатите от работата на
интернет страниците на институциите, включително на Съвета по прилагане на
Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и
на Националния съвет по антикорупционни политики. На национално ниво обаче
липсва координационен механизъм между отговорните институции, който да
обобщава информацията и да я оповестява на обществото и на компетентните
европейски институции.
1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото
законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на
ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на

2
съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или
чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции
между няколко органа и др.).
Поради празнота в институционалната рамка и препоръката на Европейската
комисия, отправена с последния мониторингов доклад по механизма за
сътрудничество и проверка от ноември 2018 г., е необходимо създаването на
координационен механизъм на национално ниво между изпълнителната, съдебната и
законодателната власт. Предвижда се координационният междуведомствен орган
да бъде учреден като Съвет. Освен координационни, Съветът ще има и съвещателни
функции, относно изпълнението на мерки в областта на борбата с корупцията и
организираната престъпност, съдебната реформа, независимостта на съдебната
власт и необходимостта от нормативни промени във връзка с тях, предвидени в
национални стратегии и препоръки на Европейската комисия по Механизма за
сътрудничество и проверка и представяне на постигнатия напредък пред
обществеността. Пред Съвета ще бъде докладвано и изпълнението на други мерки
по стратегии, които имат отношение към въпросите, попадащи в неговата
компетентност, както и взетите решения на други съвети, създадени като
консултативни органи – Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за
продължаване на реформата в съдебната система, Националния съвет по
антикорупционни политики и др.
За да бъде гарантирана ефективността на работата му, се предлага в неговия
състав да участват всички компетентни в посочените области институции,
представени на най-високо ниво - заместник министър-председателят с ресор
„правосъдие“, представляващият ВСС, председателят на ВКС, председателят на
ВАС, главният прокурор, главният инспектор от Инспектората към ВСС,
председателят на КПКОНПИ, министърът на вътрешните работи, министърът на
правосъдието. Предвижда се министърът на финансите също да бъде член на
Съвета в контекста на цикъла на европейския семестър за координация на
икономическите, фискалните и социалните политики и изпълнение на мерки от
агенции към министъра на финансите. Посочените органи упражнява правомощия,
които са свързани със съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната
престъпност, като същевременно съставът е ограничен до тях, за да бъде Съветът
по-оперативен.
При обсъждане на предложения, изискващи законодателни мерки, се предвижда да
бъде отправяна покана до председателя на правната комисия в Народното събрание,
както и до председателите на парламентарните групи. Когато естеството на
обсъжданите въпроси налага това, на заседанията ще могат да бъдат канени,
според тяхната компетентност, и представители на други институции.
Предлага се Съветът да се ръководи от двама съпредседатели – заместник
министър-председателя с ресор „правосъдие“ и представляващия ВСС, което ще
гарантира равнопоставеността и независимостта на съдебната власт. Заместникпредседател ще бъде министърът на правосъдието, който в отсъствие на
заместник министър-председателя с ресор „правосъдие“ ще упражнява неговите
функции. Предвижда се Съветът да заседава веднъж на шест месеца в първия
понеделник на съответния месец с фиксиран начален час. Извънредни заседания ще
могат да се провеждат по инициатива на съпредседателите или по искане на 1/3 от
неговите членове, като задължително се посочват въпросите, които ще се
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обсъждат и членовете на Съвета, които ще докладват по тях. С оглед публичност
на дейността на Съвета, след всяко заседание на интернет страниците на
Министерския съвет, Висшия съдебен съвет и на Министерство на правосъдието ще
се публикува обобщен доклад за напредъка и приетите решения, като Съветът ще
представя доклад за дейността си пред Министерския съвет и Висшия съдебен съвет
на 6 месеца. Също така, с цел включване в процеса и на гражданското общество, е
предвидена възможност за юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за
осъществяване на дейност в обществена полза и осъществяващи дейност в някоя от
сферите на компетентност на Съвета, да могат да отправят предложения за
включване в дневния ред на заседанията на въпрос от компетентността на Съвета.
Когато въпросът е от компетентността на друг орган, той ще се препраща на този
орган.
Предлага се, в изпълнение на своите правомощия, Съветът да приема решения с
консенсус, а при липса на такъв – с мнозинство повече от половината от състава му.
С тях той ще може и да отправя предложения до съответните компетентни
органи или да изразява стоановище, при строго зачитане за принципите на
разделение на властите и независимост на съдебната власт.
Предвижда се организирането и обезпечаването на дейността на Съвета да се
осъществява от секретариат, който ще се състои от служители на Министерство
на правосъдието, определени със заповед на министъра на правосъдието.
Секретариатът ще има и функции по осъществяване на оперътивното
взаимодействие на Съвета с други държавни органи и институции, осъществяване
на техническата координация, подготовката и предоставянето на информацията
от институциите при провеждането на експертни мисии на Европейската комисия
по Механизма за сътрудничество и проверка и др.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи
за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Не са извършвани последващи оценки.
2. Цели:
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим
начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите
на действащата стратегическа рамка?
Предложеният проект на нормативен акт има за цел да създаде механизъм за
координация между отговорните държавни институции в областите на
независимост на съдебната власт, борба с корупцията и организираната
престъпност. По този начин ще се запази, укрепи и развие постигнатият напредък в
областите, наблюдавани чрез МСП и ще се осигури максимално ниво на публичност
относно предприетите мерки и постигнатите резултати.
Така посочените цели напълно съответстват на действащата стратегическа
рамка.
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Заинтересовани страни се явяват ведомствата по чл. 32 от УПМСНА, които имат
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задължения за изготвяне и съгласуване на проекти на нормативни актове и
законодателна власт, ВСС, председателят на ВКС, председателят на ВАС, главният
прокурор, главният инспектор от Инспектората към ВСС, председателят на
КПКОНПИ, неправителствени организации.
Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена
област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни
представители, държавни органи, др.).
4. Варианти на действие:
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“.
Вариант 1 „Без действие“:
Без предприемане на посочените промени няма да е налице национален механизъм,
който да отговаря на отправените от ЕК препоръки.
Вариант 2 „Приемане на Постановлението“
С приемането на постановлението ще се отговори в пълна степен на отправените
от ЕК препоръки и ще се осигури координационен механизъм за взаимодействие
между отговорните институции от различните власти.

5. Негативни въздействия:
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за
всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за
идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на
действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат
второстепенни и кои да са значителни.
Вариант 1 „Без действие“:
Липса на национален координационен механизъм, който да дава възможност на
отговорните институции от различните власти да представят обобщен напредък по
всички показатели и препоръките към тях и да отчита цялостното изпълнение на
мерките, предприети в областта на независимостта, отчетността и реформата в
съдебната власт, борбата с корупцията и организираната престъпност
Вариант 2: „Приемане на Постановлението:
Няма значителни потенциални негативни икономически, социални, екологични и
други въздействия.
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6. Положителни въздействия:
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните
заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на
действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.
При вариант на действие 1 „Без действие“ не се наблюдават положителни
въздействия.
При вариант 2 „Приемане на Постановлението“ като положително въздействие се
очаква подобряване на координацията между отговорните институции и
повишаване на публичността на предприетите мерки и постигнатите резултати в
областите независимост на съдебната реформа и борба с корупцията и
организираната престъпност. Антикорупционната политика оказва значително
въздействие върху икономиката на страната.
7. Потенциални рискове:
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна,
включително възникване на съдебни спорове.
Няма възможни рискове от приемането на нормативната промяна, в това число и
възникване на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши
☐ Ще се намали
☐ Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
Не се създават нови регулаторни режими и не се засягат съществуващи режими и
услуги.
9. Създават ли се нови регистри?
Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те……………………………………….
Не се създават нови регистри.
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия
(МСП)?
☐ Актът засяга пряко МСП
☐ Актът не засяга МСП
☐ Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
☐ Да
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☐ Не
12. Обществени консултации:
Проектът на ПМС е обсъден с представители на всички органи, които ще бъдат
членове на съвета.
Проектът на ПМС, докладът на заместник министър-председателя по
правосъдната реформа и министър на външните работи и становището на дирекция
„Модернизация на администрацията“ при Министерския съвет ще бъдат
публикувани на портала за обществени консултации в съответствие с чл. 26 от
Закона за нормативните актове. Проектът на ПМС ще се съгласува по реда на чл. 32
от УПМСНА.
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна
оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за
нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и
видовете консултационни процедури.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
☐ Да
☐ Не
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво
Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: Петя Тянкова – началник на ПК на заместник министърпредседателя по правосъдната реформа
Дата: 04 юни 2019 г.
Подпис:

