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Проект!

  ЗАКОН

За изменение и допълнение на Закона за Върховния
административен съд

 /Обн., Д.В., бр.122 от 19.12.1997 г., изм. и доп., бр.133 от
11.11.1998 г., бр.20 от 05.03.1999 г., в сила от 05.07.1999 г., бр.

95 от 02.11.1999 г./

§ 1. В чл.5 се правят следните допълнения:
1.В т.1 накрая след думата "закон" се поставя запетая и се добавят думите "с

изключение на актовете на Министерския съвет по чл.98, т.б и чл.100, ал.2 от
Конституцията на Република България".

2.В т.2 накрая след думата "съвет" се поставя запетая и се добавят думите "с
изключение на решенията на Висшия съдебен съвет по чл.129, ал.2 от Конституцията на
Република България".

Преходна разпоредба

§ 2. Образуваните административни производства във Върховния
административен съд по жалби или протести срещу актове на Министерския съвет по
чл.98, т.6 и чл.100, ал.2 от Конституцията на Република България и на решения на
Висшия съдебен съвет по чл.129, ал.2 от Конституцията на Република България, както и
висящите производства в Министерския съвет и Висшия съдебен съвет по повторно
издаване на съответни актове в тези случаи, се прекратяват.

МОТИВИ

към проекта за Закон за изменение и допълнение
на Закона за Върховния административен съд

В настоящия момент страната ни е в процес на изграждане на правова държава,
демократично гражданско общество и пазарно стопанство.   За успешното протичане на
този съдбоносен за българското общество преход от решаващо значение е правилното
разбиране и прилагане на действащата Конституция на Република България.

Конституцията е възложила на определени висши държавни органи
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изключителна    компетентност.    Изключителната компетентност отразява идеята на
конституционния законодател за постигане на оптимален баланс между органите на
трите власти в държавата. Когато Конституцията предоставя решаването на даден
въпрос в изключителната компетентност на определен държавен орган, то решението на
този орган по този въпрос не подлежи на контрол от съда . В противен случай под
формата на съдебен контрол съдът ще изземе първичната компетентност на съответния
държавен орган, дадена му от Конституцията.

Конституцията възлага на Министерския съвет да прави предложения до
Президента за назначаване и освобождаване на ръководителите на дипломатическите
представителства (чл.98, т. 6). Конституцията възлага също на Министерския съвет да
прави предложения до Президента за назначаване и освобождаване на Висшия команден
състав на Въоръжените сили и удостояване с висши военни звания (чл. 100, ал. 2).

Освен това Конституцията възлага на Висшия съдебен съвет да прави
предложения до Президента за назначаване или освобождаване на Председателя на
Върховния касационен съд, Председателя на Върховния административен съд и Главния
прокурор на Република България (чл. 129, ал.2).

В тези случаи Президентът, въз основа на предложението на Министерския
съвет, респективно Висшия съдебен съвет, издава указ, който поражда правните
последици на назначаването и освобождаването.

Посочените конституционни правомощия на Министерския съвет и Висшия
съдебен съвет принадлежат изключително и само на тях и  поради това не могат да
бъдат контролирани и ограничавани от Върховния административен съд. Не може под
формата на съдебен контрол да се допусне ограничаването на едно изключително,
суверенно правомощие, дадено на държавния орган от Конституцията. Обратното
означава да се приеме, че Върховният административен съд   може да    подменя
преценката на Министерския съвет и на Висшия съдебен съвет (като във втория случай
играе решаваща роля при определяне на собствения си  председател).

Конституционният съд на Република България многократно се е произнасял в
този смисъл с решения: решение № 12 от 29.07.1992 г. по к.д. № 19/1992 г., с решение №
11 от 20.10.1994 г. по к.д. № 16/1994 г.; решение № 4 от 17.05.1995 г. по к.д. 2/1995 г.,
решение № 13 от 30.09.1999 г. по к.д. № 9/1999 г. и др.

21.03.2002 г.
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