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Проект

ЗАКОН

за изменение и допълнение на закона за
съдебната власт

(Обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 от 2008 г.)

§ 1. В чл. 18, ал. 1, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя 
„с изключение на професионалните сдружения на съдии, прокурори и следователи”.
§ 2. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
	Досегашният текст става ал. 1.

Създава се ал. 2:
„(2) За изборните членове на Висшия съдебен съвет се прилагат разпоредбите на чл. 219, 221, 224, 225 и 330.”
§ 3. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
	В ал. 1:

а) в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „както и броя на съдебните служители – по предложение на административните ръководители на органите на съдебната власт”;
б) точка 12 се изменя така:
„12. приема Етичен кодекс на съдиите, прокурорите и следователите и Етичен кодекс на съдебните служители;”
в) в т. 13 думата „прокуратурите” се заменя с „прокуратурата”;
г) точка 16 се изменя така:
„16. одобрява автоматизираните информационни системи за органите на съдебната власт, осигурява системната им интеграция и оперативната им съвместимост и приема наредба за реда за тяхното изграждане, внедряване, използване и развитие;”
д) създава се т. 18:
„18. предлага на Инспектората към Висшия съдебен съвет извършването на проверки, които са извън годишната програма за дейността му.”
2. В ал. 2 накрая думите „а когато те се отнасят за прокурорите и военните следователи – на главния прокурор” се заличават.
§ 4.  Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Министърът на правосъдието организира и ръководи провеждането на заседанията на Висшия съдебен съвет.
(2) Когато министърът на правосъдието отсъства, заседанията се председателстват от представляващия Висшия съдебен съвет. 
(3) В случай че от заседание отсъстват както министърът на правосъдието, така и представляващият, заседанията се председателстват от член на Висшия съдебен съвет по старшинство.
(4) В случаите по ал. 2 и 3 министърът на правосъдието, съответно представляващият, уведомява предварително заместващия го, за да организира провеждането на заседанието. В тези случаи на заседанието може да присъства определен от министъра на правосъдието заместник-министър.”
§ 5. В чл. 33, ал. 1 се създава изречение второ: 
„Когато председателстващият отсъства, заседанията се свикват от представляващия Висшия съдебен съвет.”
§ 6. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
	Създава се ал. 1:

„(1) Член на Висшия съдебен съвет няма право да гласува „въздържал се”.”
2. Досегашният текст става ал. 2.
§ 7. В чл. 38, ал. 3 се правят следните изменения:
1. Точка 13 се изменя така: 
„13. от директора на Националната следствена служба – за заместниците му и за всички следователи.”
2. Точка 14 се отменя.
§ 8. В чл. 42, ал. 4 накрая думите „или окръжна следствена служба” се заличават.
§ 9. В чл. 48, ал. 1, т. 3 думите „6 месеца” се заменят с „една година”.
§ 10. В чл. 53 думите „чл. 350-354” се заменят с „чл. 219, 221, 224, 225 и 330”.”
§ 11. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Алинеи 2, 3 и 4 се изменят така:
„(2) При Инспектората, извън администрацията по ал. 1, се назначават чрез конкурс експерти, които имат най-малко 5 години юридически стаж и отговарят на изискванията на чл. 18.
(3) Експертите при Инспектората се назначават и освобождават от главния инспектор.
(4) Възнаграждението на експертите в Инспектората към Висшия съдебен съвет е равно на възнаграждението на съдия в районен съд.” 
2. Създава се ал. 5:
„(5) За организацията на дейността на администрацията и на експертите Инспекторатът приема правилник, който се обнародва в „Държавен вестник”.”
§ 12. В чл. 64 ал. 1 се изменя така: 
„(1) Актовете на съдилищата се публикуват незабавно след постановяването им на интернет страницата на съответния съд при спазване  изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за класифицираната информация.”
§ 13. В чл. 80, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 буква „б” се изменя така:
„б) информации, справки и статистически данни в електронна форма по образци и в срокове, утвърдени от Висшия съдебен съвет, и ги предоставя на Висшия съдебен съвет и на  министъра на правосъдието;”. 
2. Точка 7 се отменя.
§ 14. В чл. 81 ал. 1 се изменя така:
„(1) Когато длъжността на съдия от районен съд не е заета или съдия е възпрепятстван да изпълнява длъжността си и не може да бъде заместен от друг съдия от същия съд, председателят на съответния окръжен съд може да командирова на негово място съдия от друг районен съд, съдия от окръжния съд или младши съдия със стаж не по-малко от две години. Командироването се извършва при спазване условията на чл. 227.”
§ 15. В чл. 86, ал. 1, т. 3 буква „б” се изменя така:
„б) информации, справки и статистически данни в електронна форма по образци и в срокове, утвърдени от Висшия съдебен съвет, и ги предоставя на Висшия съдебен съвет и на министъра на правосъдието;”.
§ 16. В чл. 87 ал. 1 се изменя така:
„(1) Когато длъжността на съдия от окръжен съд не е заета или съдия е възпрепятстван да изпълнява длъжността си и не може да бъде заместен от друг съдия от същия съд, председателят на апелативния съд може да командирова на негово място съдия от апелативния съд, от друг окръжен съд или съдия от районен съд с ранг на съдия от окръжен съд от съдебния район на апелативния съд. Командироването се извършва при спазване условията на чл. 227.”
§ 17.  В чл. 93, ал. 1, т. 2 буква „б” се изменя така:
„б) информации, справки и статистически данни в електронна форма по образци и в срокове, утвърдени от Висшия съдебен съвет, и ги предоставя на Висшия съдебен съвет и на  министъра на правосъдието;”.
§ 18. В чл. 94 ал. 1 се изменя така:
„(1) Когато длъжността на съдия от административен съд не е заета или съдия е възпрепятстван да изпълнява длъжността си и не може да бъде заместен от друг съдия от същия съд, председателят на Върховния административен съд може да командирова на негово място съдия от друг административен съд. Командироването се извършва при спазване условията на чл. 227.”
§ 19. В чл. 100 ал. 1 се изменя така:
„(1) Когато военен съдия е възпрепятстван да изпълнява длъжността си и не може да бъде заместван от друг съдия от същия съд, председателят на военно-апелативния съд може да командирова на негово място съдия от друг военен съд. Командироването се извършва при спазване условията на 
чл. 227.”

§ 20. В чл. 106, ал. 1, т. 3 буква „б” се изменя така:
„б) информации, справки и статистически данни в електронна форма по образци и в срокове, утвърдени от Висшия съдебен съвет, и ги предоставя на Висшия съдебен съвет и на  министъра на правосъдието;”.
§ 21. В чл. 107 ал. 1 се изменя така:
„(1) Когато длъжността на съдия от апелативния съд не е заета или съдия е възпрепятстван да изпълнява длъжността си и не може да бъде заместен от друг съдия от същия съд, председателят на апелативния съд може да командирова на негово място съдия от окръжния съд със съответен ранг при спазване условията на чл. 227. Командироването на съдията се съгласува с административния ръководител.”
§ 22. В чл. 114, ал. 1, т. 7 след думата „предоставя” се добавя „на Висшия съдебен съвет” и се поставя запетая.
§ 23. В чл. 115 ал. 1 се изменя така:
„(1) Когато длъжността на съдия от Върховния касационен съд не е заета или съдия е възпрепятстван да изпълнява длъжността си и не може да бъде заместен от друг съдия от същия съд, председателят на Върховния касационен съд може да командирова на негово място съдия от апелативен или окръжен съд, който има най-малко 15 години юридически стаж. Командироването се извършва при спазване условията на чл. 227.”
§ 24. В чл. 122, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 8 думите „чл. 123” се заменят с „чл. 227”.
2. В т. 11 след думата „предоставя” се добавя „на Висшия съдебен съвет” и се поставя запетая.
§ 25. Член 123 се изменя така:
“Чл. 123. Когато длъжността на съдия от Върховния административен съд не е заета или съдия е възпрепятстван да изпълнява длъжността и не може да бъде заместен от друг съдия от същия съд, председателят на Върховния административен съд може да командирова на негово място съдия от административен съд, който има най-малко 15 години юридически стаж. Командироването се извършва при условията на чл. 227.” 
§ 26. В чл. 138 се създава т. 5:
„5. съвместно с ръководителите на министерства и държавни институции създава специализирани междуведомствени звена за разследване под процесуалното ръководство на определен от него прокурор.”
§ 27. Член 141 се изменя така:
„Чл. 141. (1) Главният прокурор ежегодно до 30 април внася във Висшия съдебен съвет обобщен доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи.
(2) Апелативните прокурори всяко тримесечие предоставят на главния прокурор обобщена информация за разследванията на съответните районни, окръжни и военно-окръжни прокуратури.
(3) Директорът на Националната следствена служба предоставя на главния прокурор информация за разследванията на следователите по ред и показатели, определени от главния прокурор.
(4) Редът за предоставяне на информацията за разследванията, проведени от разследващи полицаи, се определя със съвместна инструкция на главния прокурор и министъра на вътрешните работи.
(5) Редът за предоставяне на информацията за разследванията, проведени от военните разследващи полицаи, се определя със съвместна инструкция на главния прокурор и министъра на отбраната.”
§ 28. В чл. 142 ал. 3 се изменя така:
„(3) На всеки 6 месеца главният прокурор изготвя и предоставя на Висшия съдебен съвет, на Инспектората към Висшия съдебен съвет и на министъра на правосъдието обобщена информация за образуването, движението и приключването на преписките.”
§ 29. Член 147 се изменя така:
„Чл. 147. При служебна необходимост апелативните и окръжните прокурори - за своите райони, а главният прокурор - за цялата страна, могат да командироват прокурори при условията на чл. 227.”
§ 30. Наименованието на глава седма се изменя така:
„Национална следствена служба”
§ 31. Член 148 се изменя така:
„Чл. 148. Националната следствена служба е единна и централизирана.”
§ 32. В чл. 149 се създава ал. 4:
„(4) Към Националната следствена служба има териториални следствени отдели, чийто брой, числен състав и район на дейност се определят от Висшия съдебен съвет.”
§ 33. В чл. 150 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 и 4 накрая думите „и окръжните следствени служби” се заличават.
2. Точки 5, 6 и 7 се изменят така:
„5. координира взаимодействието на Националната следствена служба с други държавни органи и институции;
6. изисква, анализира и обобщава информация от специализираните и от териториалните следствени отдели за състоянието и ефективността на тяхната дейност и предприема мерки за нейното подобряване и усъвършенстване;
7. изготвя до 31 март годишен доклад за дейността на Националната следствена служба и го представя на главния прокурор за включване в обобщения годишен доклад;”.
3. В т. 8 след думата „предоставя” се добавя „на Висшия съдебен съвет” и се поставя запетая.
4. Създава се т. 9:
„9. администрира дейностите, свързани с Единната информационна система за противодействие на престъпността.”
§ 34. Член 151 се отменя.
§ 35. В чл. 152 думите „Окръжната следствена служба” се заменят с „Териториалният следствен отдел”.
§ 36. Член 153 се изменя така:
„Чл. 153. Специализираните и териториалните следствени отдели се ръководят от ръководител, който:
1. осъществява организационно и административно ръководство на следователите;
2. предлага на директора на Националната следствена служба за назначаване и освобождаване от длъжност следователите и служителите;
3. предлага на директора на Националната следствена служба за командироване на следователи при служебна необходимост;
4. в края на всеки месец подготвя и предоставя на директора на Националната следствена служба информация за образуването, движението и приключването на делата; 
5. изготвя шестмесечен и годишен доклад за дейността на отдела, които предоставя на директора на Националната следствена служба.”
§ 37. В чл. 161, ал. 2 думата „постановяване” се заменя с „влизането в сила”.
§ 38. В чл. 162 т. 3 се изменя така:
„3. притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Етичния кодекс на съдиите, прокурорите и следователите;”.
§ 39. В чл. 163 т. 3 се изменя така:
„3. съдия в окръжен съд, съдия в административен съд, прокурор в окръжна прокуратура и следовател в териториален следствен отдел;”.
§ 40. В чл. 164 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „следовател в окръжна следствена служба” се заменят със „следовател в териториален следствен отдел”.
2. В ал. 5 числото „12” се заменя с „15”. 
§ 41. В чл. 165, ал. 1 т. 8 се отменя.
§ 42. В чл. 166 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така: 
„(1) Съдия, прокурор или следовател подава оставка с най-малко едномесечно предизвестие.”
	Създава се ал. 3:

“(3) Съдия, прокурор и следовател не може да бъде освободен от длъжност по чл. 165, ал. 1, т. 2, ако срещу него е образувано дисциплинарно производство по чл. 308, ал. 1, т. 6, до приключване на производството.”
§ 43. В чл. 167, ал. 1, т. 3 накрая думите „и директор на окръжна следствена служба” се заличават.
§ 44. В чл. 170 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За административен ръководител на районен съд и на районна прокуратура се назначава лице, което има най-малко 5 години стаж.”
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) За административен ръководител на окръжен или на административен съд и на окръжна прокуратура се назначава лице, което отговаря на изискванията на чл. 164, ал. 4.”
	Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 45. В чл. 172 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Административни длъжности са председател на отделение или колегия в съд, завеждащ отдел в прокуратурата, ръководител на специализиран отдел и на териториален следствен отдел в Националната следствена служба.”
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Председателите на отделение в съда, завеждащите отдели в прокуратурата и ръководителите на отдели в Националната следствена служба се назначават от съответния административен ръководител.”
§ 46. Член 176 се изменя така: 
„Чл. 176. (1) За заемане на длъжност младши съдия и младши прокурор в органите на съдебната власт се провежда централизиран конкурс.
(2) При първоначално назначаване на длъжност съдия в районен, окръжен и административен съд, прокурор в районна и окръжна прокуратура и следовател в териториален следствен отдел се провежда централизиран конкурс от Висшия съдебен съвет.
(3) Конкурсите по ал. 1 и 2 се провеждат най-малко веднъж годишно.” 
§ 47.  Член 177 се изменя така:
„Чл. 177. (1) Планирането на длъжности за младши съдии и младши прокурори се извършва от Висшия съдебен съвет по предложение на административните ръководители на органите на съдебната власт за всяка следваща календарна година.
(2) Планираните длъжности за младши съдии и младши прокурори не могат да се трансформират след обявяване на конкурса.
(3) Овакантените длъжности за младши съдии и младши прокурори не могат да бъдат трансформирани в длъжности за съдии и прокурори.”

§ 48. В чл. 178 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „следствената служба” се заменят с „Националната следствена служба”.
2. В ал. 2 накрая думите „следствената служба” се заменят с „Националната следствена служба”.
§ 49. В чл. 185 ал. 2 и 3 се отменят.
§ 50. В чл. 186, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „след три поредни класирания”.
§ 51. В чл. 189 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „следствените служби” се заменят с „Националната следствена служба”.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Преместване при наличие на свободна длъжност е преминаване на равна или на по-ниска по степен длъжност в орган на съдебната власт, което се извършва без конкурс, когато кандидатът е само един.”
3. Създава се ал. 4:
„(4) Висшият съдебен съвет приема наредба по прилагането на ал. 3, която се обнародва в „Държавен вестник”.”
§ 52. В чл. 192 ал. 3 и 4 се отменят.
§ 53. В чл. 193, ал. 3 изречение второ се изменя така: 
„Когато кандидатите са и с еднакъв ранг, предимство има кандидатът с доказана висока квалификация, образцово изпълнение на служебните задължения и който притежава нравствени качества, съответстващи на Етичния кодекс на съдиите, прокурорите и следователите.” 
§ 54. В чл. 195, ал. 1, т. 4 накрая се добавя „и за участие в проекти, финансирани от Европейския съюз”. 
§ 55. Член 197 се изменя така:
„Чл. 197. (1) Атестирането на съдия, прокурор или следовател се провежда въз основа на критерии, определени с наредбата по чл. 209а.
(2) При атестирането се отчита и общата натовареност на съответния съдебен район и орган на съдебната власт, както и натовареността на атестирания съдия, прокурор или следовател в сравнение с другите съдии, прокурори или следователи от същия орган на съдебната власт.
(3) При атестирането се взема предвид и времето, прослужено като постоянен преподавател в Националния институт на правосъдието. Атестирането се извършва при условията и по реда на наредбата по чл. 209а,  като оценката за този период се дава и от Управителния съвет на Националния институт на правосъдието.”
§ 56. Членове 198 и 199 се отменят.
§ 57. Член 200 се изменя така:
„Чл. 200. (1) Атестирането на административен ръководител или заместник на административен ръководител обхваща оценката на квалификацията му като съдия, прокурор или следовател и оценката за заемане на ръководна длъжност.
(2) Оценката на квалификацията се извършва въз основа на критериите за съдия, прокурор или следовател, определени с наредбата по чл. 209а.
(3) Оценката за заемане на ръководна длъжност се извършва  въз основа на критерии, определени с наредбата по чл. 209а.
(4) При атестирането на административен ръководител или на заместник на административен ръководител се анализират и отчитат и резултатите от дейността на органа на съдебната власт, който той ръководи.”
§ 58. Членове 201 и 202 се отменят.
§ 59. В чл. 207 ал. 1 се изменя така:
„(1) Висшият съдебен съвет с решение определя крайната комплексна оценка от атестацията. Комплексната оценка от атестирането може да е положителна или отрицателна. Степените на положителната комплексна оценка се определят с наредбата по чл. 209а.”
§ 60. Член 208 се отменя.
§ 61. В чл. 209, ал. 2 думите „младши съдия, младши прокурор или младши следовател” се заменят с „младши съдия или младши прокурор.”
§ 62. В глава девета, раздел ІV се създава чл. 209а:
„Чл. 209а. Висшият съдебен съвет приема наредба за прилагането на този раздел. Наредбата се обнародва в „Държавен вестник”.”
§ 63. В чл. 231 след думите „При прекратяване на наказателното производство” се поставя запетая и се добавя „освен в случаите по чл. 24, 
ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 3 от Наказателно-процесуалния кодекс”.
§ 64. В чл. 233, ал. 1, т. 1 накрая думите „и следовател в окръжна следствена служба” се заличават.
§ 65. В чл. 234 накрая думите „и ако отговаря на изискванията на чл. 164” се заличават.
§ 66. В чл. 237, т. 3 думите „стажа по чл. 164, ал. 1-5” се заменят със „стажа в съответния орган на съдебната власт”.
§ 67. Наименованието на глава десета се изменя така:
„Младши съдии и младши прокурори. Съдебни помощници и прокурорски помощници”
§ 68. в глава десета заглавието на раздел І се изменя така:
„Раздел І
Младши съдии и младши прокурори”
§ 69. В чл. 239 ал. 3 се отменя.
§ 70. В чл. 240 се създава ал. 3:
„(3) Младши съдия със стаж над две години може да бъде командирован на свободно място в районен съд в същия съдебен район.”
§ 71. Член 242 се изменя така:
„Чл. 242. Административният ръководител на съответния съд или прокуратура определя със заповед съдия или прокурор – наставник на младшия съдия, съответно на младшия прокурор, който наблюдава и подпомага професионалното му развитие.”
§ 72. В чл. 243 ал. 1 се изменя така: 
„(1) След изтичането на срока по чл. 240 младшият съдия или младшият прокурор се назначава на длъжност съдия в районен съд, съответно прокурор в районна прокуратура, без провеждане на конкурс.”
§ 73. В чл. 244 ал. 1 се изменя така:
„(1) В районния, окръжния, административния и апелативния съд, във Върховния касационен съд и във Върховния административен съд има съдебни помощници.”
§ 74. В чл. 246 се създава ал. 3:
„(3) След изтичане на петгодишен срок от назначаването им в съответния орган на съдебната власт съдебните помощници и прокурорските помощници могат да бъдат назначени на длъжност съдия в районен съд, съответно прокурор в районна прокуратура, без провеждане на конкурс.”
§ 75. В чл. 249, ал. 1, т. 2 след думите „съдиите по вписванията” се поставя запетая и се добавя „съдебните помощници, прокурорските помощници”.
§ 76. В чл. 253 т. 6 се изменя така:
„6. прави предложение пред Висшия съдебен съвет за определяне числеността на служителите;”.
§ 77. В чл. 276 се правят следните изменения и допълнения:
	Създава се ал. 1:

„(1) Възнаграждението на държавния съдебен изпълнител е 90 на сто от възнаграждението на съдия в районен съд.” 
2. Досегашният текст става ал. 2.
§ 78. В чл. 291 се правят следните изменения и допълнения:
	Създава се ал. 1:

„(1) Възнаграждението на съдията по вписване е 90 на сто от възнаграждението на съдия в районен съд.” 
	Досегашният текст става ал. 2.

§ 79. В чл. 297 ал. 3 се изменя така:
„(3) Стажът се провежда в районен съд, в окръжен съд, в районна прокуратура и в окръжна прокуратура, в териториален следствен отдел, както и при адвокат и нотариус, по ред, определен от председателя на окръжния съд.” 
§ 80. В чл. 307, ал. 3 т. 2, 3 и 4 се изменят така:
„2. действия или бездействия, които неоправдано забавят производството;
3. нарушаване на Етичния кодекс на съдиите, прокурорите и следователите;
4. действия или бездействия, които накърняват престижа на съдебната власт;”.

§ 81. В чл. 310 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Дисциплинарно производство се образува със заповед, съответно с решение, на наказващия орган в срок до шест месеца от откриване, но не по-късно от три години от извършване на нарушението. Когато тези срокове са изтекли, дисциплинарно производство не се образува.” 
2. В ал. 3 се създава изречение второ:
“При нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 4 сроковете по ал. 1 започват да текат от публичното оповестяване на действията, уронващи престижа на съдебната власт.”
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При дисциплинарно нарушение, което е и престъпление, установено с влязла в сила присъда или с влязло в сила определение за прекратяване на наказателното производство на основание чл. 24, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 3 от Наказателно-процесуалния кодекс, сроковете по ал. 1 започват да текат от влизането в сила на присъдата или определението.”
§ 82. В чл. 313 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Преди налагане на дисциплинарното наказание наказващият орган – в случаите по чл. 311, т. 1 и 3, и дисциплинарният състав - в случаите по чл. 311, т. 2, изслушва привлеченото към дисциплинарна отговорност лице или приема писменото му обяснение и събира доказателствата от значение за случая.
(2) Когато привлеченото към дисциплинарна отговорност лице не е било изслушано или не е било прието писменото му обяснение, съдът отменя наложеното дисциплинарно наказание, без да разглежда делото по същество, освен ако лицето не е дало обяснения или не е било изслушано по негова вина.”
§ 83. В чл. 316, ал. 5 думите „Гражданския процесуален кодекс” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 84. В чл. 318 се правят следните изменения: 
	Алинея 1 се изменя така:

“(1) Заседанията на дисциплинарния състав се провеждат при закрити врата.”
2. В ал. 3 думите „Гражданския процесуален кодекс” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 85. В чл. 319, ал. 1 думите „в 7-дневен срок” се заменят с 
„в 14-дневен срок”.
§ 86. В чл. 320 се правят следните изменения: 
1. В ал. 1 думите „в 7-дневен срок” се заменят с „в 3-дневен срок”.
2. В ал. 2 думите „в 7-дневен срок” се заменят с „в 14-дневен срок”.
3. В ал. 5 думите „Гражданския процесуален кодекс” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”. 
§ 87. В чл. 323 се правят следните изменения:
	Алинея 1 се изменя така:

„(1) Решението на Висшия съдебен съвет или заповедта на министъра на правосъдието може да се обжалва от лицето, на което е наложено дисциплинарно наказание, и от вносителя на предложението пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването.”
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Решението на тричленния състав на Върховния административен съд подлежи на касационно обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред петчленен състав на Върховния административен съд. Петчленният състав разглежда делото в едномесечен срок от постъпване на касационната жалба.”
3. Алинея 5 се отменя.
§ 88. В чл. 327 думите „на следователите от Националната следствена служба и от окръжните следствени служби” се заменят с 
„и на следователите от Националната следствена служба”.
§ 89. В чл. 328 думите „Гражданския процесуален кодекс” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 90. В чл. 329, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 7:
„7. дела за осиновяване на дете;”.
	Досегашната т. 7 става т. 8.

§ 91. В чл. 338 т. 13 се изменя така:
„13. главния прокурор – за прокурорите във Върховната касационна прокуратура и във Върховната административна прокуратура, за апелативните прокурори и военно-апелативния прокурор;”.
§ 92. В чл. 340, ал. 2 накрая думите „окръжните следствени служби” се заменят с „териториалните следствени отдели”.
§ 93. В чл. 341 ал. 2 се изменя така:
„(2) Броят на съдебните служители за всеки орган на съдебната власт се определя от Висшия съдебен съвет по предложение на съответния административен ръководител.”
§ 94. В чл. 342 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Висшият съдебен съвет приема правилници за администрацията на органите на съдебната власт. 
(2) С правилниците се определят звената на администрацията, функционалните им характеристики, организацията на работата в администрацията на органите на съдебната власт, длъжностното разписание, типовите длъжностни характеристики на съдебните служители, редът за провеждане на конкурс, условията за несъвместимост за съдебен служител и органите по назначаването им.” 
§ 95. В чл. 356, ал. 5 т. 1 се изменя така:
„1. предлага на главния инспектор за назначаване и освобождаване служителите в администрацията на Инспектората към Висшия съдебен съвет;”.
§ 96. В чл. 357 ал. 3 и 4 се изменят така:
„(3) Назначаването на главен секретар и съдебен администратор се извършва след провеждане на конкурс, организиран от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт.
(4) Конкурсът се провежда от комисия в състав от трима до петима членове, назначена с писмена заповед на административния ръководител на съответния орган на съдебната власт, за който е обявен конкурсът за главен секретар или съдебен администратор.” 
§ 97. В чл. 361 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Бюджетът на съдебната власт включва всички приходи от дейността на органите на съдебната власт и на Националния институт на правосъдието, разходите за издръжка на органите на съдебната власт, на Инспектората към Висшия съдебен съвет и на Националния институт на правосъдието с изключение на разходите, които по силата на този закон се определят по бюджета на Министерството на правосъдието, взаимоотношенията с централния бюджет и други бюджети и финансирането на бюджетното салдо.”
	Създава се ал. 4:

„(4) Неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за съответната година е за сметка на неизползвани наличности от предходната година и допълнителна субсидия от централния бюджет.”
§ 98. Член 362 се изменя така:
„Чл. 362. Министърът на правосъдието предлага проект на бюджет на съдебната власт и го внася за обсъждане във Висшия съдебен съвет.”
§ 99. Членове 378 и 379 се изменят така:
„Чл. 378. (1) Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП) е съвкупност от автоматизирани информационни системи на съдебната и изпълнителната власт, които обработват информация за събития и обекти и в цялост осъществяват единно информационно осигуряване на дейността по противодействие на престъпността.
(2) Органите на съдебната власт, Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност”, Министерството на отбраната, Министерството на правосъдието и Министерството на финансите при спазване изискванията на ал. 3 създават, поддържат, използват и развиват ведомствени информационни системи, които са част от ЕИСПП, или обменят информация с ЕИСПП.
(3) Органите по ал. 2 осигуряват от бюджетите си финансиране за създаване, поддържане, използване и развитие на ведомствените компоненти на ЕИСПП.
(4) Редът и начинът на взаимодействие на органите по ал. 2 за осигуряване функционирането на ЕИСПП се уреждат с наредба, приета от Министерския съвет съгласувано с Висшия съдебен съвет.
Чл. 379. (1) Изграждането, поддържането, използването и развитието на ЕИСПП се извършват от Висшия съдебен съвет.
(2) Дейностите по ал. 1 се уреждат с наредба на Висшия съдебен съвет.
(3) Органите по чл. 378, ал. 2, чиито автоматизирани информационни системи се свързват с ЕИСПП, са длъжни да осигуряват информацията, необходима за функционирането на ЕИСПП.”
§ 100. Членове 380-382 се отменят.
§ 101. Членове 383-385 се изменят така:
„Чл. 383. (1) Методическото ръководство на ЕИСПП се осъществява от Висшия съдебен съвет.
(2) При осъществяване на дейността си по ал. 1 Висшият съдебен съвет се подпомага от  Междуведомствен съвет, съставен от  представители на органите по чл. 378, ал. 2, както и представител на Националния статистически институт и на Инспектората към Висшия съдебен съвет.
(3) Организацията на дейността на Междуведомствения съвет по 
ал. 2 се определя с наредбата по чл. 379, ал. 2.
Чл. 384. Достъп до данните, които се съдържат в ЕИСПП, имат длъжностни лица, определени от Междуведомствения съвет по списък,  утвърден от Висшия съдебен съвет.
Чл. 385. (1) Информационното обслужване на дейностите в съдебната власт се извършва от Висшия съдебен съвет със съдействието на Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството – чрез осигуряване на достъп до Националната база данни „Население”, Националния статистически институт и Българския институт за стандартизация, включително и чрез предоставяне на лични данни в електронен вид или чрез отдалечен достъп до база данни, съгласно  условията и реда, предвидени в Закона за защита на личните данни.
(2) Редът и начинът за осигуряване на съдействие по ал. 1 от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез предоставяне на лични данни от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (Национална база данни „Население”) се определят с наредба на министъра на правосъдието и министъра на регионалното развитие и благоустройството.”
§ 102. Член 386 се отменя.
§ 103. Член 387 се изменя така:
„Чл. 387. Министърът на правосъдието организира управлението на имуществото на съдебната власт.”
§ 104. В чл. 388, ал. 2 думата „основен” се заличава и след думата „наеми” се поставя запетая и се добавя „застраховки и преоценки”.
§ 105. В чл. 389 накрая се добавя „без съгласие на органите на съдебната власт”.
§ 106. Член 390 се изменя така: 
„Чл. 390. (1) Средствата за придобиване, стопанисване и управление на движими вещи се осигуряват по бюджета на съдебната власт.
(2) Висшият съдебен съвет може да предоставя управлението на движимите вещи от един орган на съдебната власт на друг със съгласието на административните им ръководители.”
§ 107. В чл. 391 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Към министъра на правосъдието има Главна дирекция „Охрана”, която осъществява дейността по охраната на органите на съдебната власт.
(2) Главна дирекция “Охрана” е юридическо лице със седалище София и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието.”
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Главна дирекция “Охрана”:
1. организира и осъществява охраната на съдебните сгради;
2. осигурява реда в съдебните сгради и сигурността на органите на съдебната власт при осъществяване на техните правомощия; 
3. организира и осъществява охраната на съдии, прокурори, следователи и защитени лица при условия и по ред, предвидени в закон;
4. съдейства на органите на съдебната власт при призоваване на лица след изчерпване на възможностите по чл. 178, ал. 1 от Наказателно- процесуалния кодекс, както и на държавните съдебни изпълнители;
5. довежда принудително лица до орган на съдебната власт, когато това е постановено от орган на съдебната власт; при необходимост  лицата се настаняват в следствените арести при условията на чл. 129, ал. 3 от Закона за изпълнение на наказанията;
6. конвоира обвиняеми и подсъдими, за които се иска или е постановена мярка за неотклонение задържане под стража, или лица, изтърпяващи наказания в местата за лишаване от свобода, до органите на съдебната власт; 
7. изпълнява разпореждания на прокурор за привеждане в изпълнение на влезли в сила присъди с наложено наказание лишаване от свобода, като при необходимост търси съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи;
8. извършва проверки и контролира спазването на правилата и нормите за охраната и безопасността при проектиране, строителство и експлоатация на сгради на съдебната власт;
9. извършва съгласуване на проекти и дава становища за въвеждане в експлоатация на сгради на съдебната власт по отношение на охраната и безопасността;
10. изгражда и поддържа за нуждите на своята дейност информационни фондове, в които събира, обработва, съхранява и използва информация, придобита при или по повод изпълнение на функциите й;
11. получава от Министерството на вътрешните работи информация, свързана с изпълнението на функциите й.”
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4. 
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „по ал. 2” се заменят с „по ал. 3”.
5. Създава се ал. 6:
„(6) Устройството и дейността на Главна дирекция „Охрана” се уреждат с правилник, издаден от министъра на правосъдието.”
§ 108. Член 393 се изменя така:
“Чл. 393. (1) Личният състав на Главна дирекция “Охрана” при осъществяване на функциите по чл. 391, ал. 3 има правата и задълженията по чл. 55, ал. 1, 2, 4 и 5, чл. 56, 57, 61, чл. 63-68 и чл. 69 - в случаите по чл. 61, ал. 1, т. 1, 4 и 5, чл. 72, 73, чл. 74, ал. 1, 2 и 5 и чл. 89 от Закона за Министерството на вътрешните работи и по Указа за борба с дребното хулиганство.
(2) По отношение на личния състав на Главна дирекция “Охрана” се прилагат разпоредбите на част трета, глави петнадесета – двадесета от Закона за Министерството на вътрешните работи.”
§ 109. В чл. 401, ал. 1 думите „председателят на административния съд и директорът на окръжната следствена служба” се заменят с 
„и председателят на административния съд”.
§ 110. В чл. 405 ал. 4 се изменя така:
„(4) Решението или постановлението по жалбата подлежи на обжалване по реда на Закона за административните нарушения и наказания.” 
§ 111. Навсякъде в закона думите „младши съдия, младши прокурор и младши следовател”, „младшият съдия, младшият прокурор и младшият следовател”, „младши съдии, младши прокурори и младши следователи” и „младшите съдии, младшите прокурори и младшите следователи” се заменят съответно с „младши съдия и младши прокурор”, „младшият съдия и младшият прокурор”, „младши съдии и младши прокурори” и „младшите съдии и младшите прокурори”.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 112. Окръжните следствени служби се закриват считано от деня на влизането в сила на закона.
§ 113. Националната следствена служба е правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на окръжните следствени служби. 
§ 114. Висшият съдебен съвет в 15-дневен срок от влизането в сила на закона определя броя, числения състав и района на дейност на териториалните следствени отдели по чл. 149, ал. 4. 
§ 115. Висшият съдебен съвет в 45-дневен срок от влизането в сила на закона преназначава без конкурс следователите от окръжните следствени служби, заявили в 30-дневен срок от влизането в сила на закона писмено своето съгласие и в съответствие със стажа, който те имат към този момент, на длъжност прокурор в съответните окръжни или районни прокуратури, съдия в съответните районни съдилища или следовател в териториалните следствени отдели по чл. 149, ал. 4 при запазване на ранга, който те са имали. 
§ 116. Следователите от окръжните следствени служби, преназначени без конкурс на длъжност съдия или прокурор, непосредствено след встъпването си в длъжност преминават задължителен  двумесечен курс на обучение в Националния институт на правосъдието.
§ 117. Висшият съдебен съвет в 45-дневен срок от влизането в сила на закона преназначава без конкурс заварените младши следователи от окръжните следствени служби, които към деня на влизането в сила на закона не са изкарали тригодишния стаж, на длъжност младши прокурор в съответните районни прокуратури.
§ 118. Висшият съдебен съвет в 45-дневен срок от влизането в сила на закона преназначава без конкурс съдебните служители от окръжните следствени служби в териториалните следствени отдели по чл. 149, ал. 4 или в съответните окръжни или районни прокуратури и районни съдилища при запазване на ранга, който те са имали. 
§ 119. Висшият съдебен съвет едновременно с преназначаването прехвърля освободените бройки за следователи и съдебни служители от закритите окръжни следствени служби на окръжните или районните прокуратури, съответно на районните съдилища, в които е извършено преназначаване. 
§ 120. (1) Неприключените до влизането в сила на закона следствени дела, по които се провеждат действия по разследване, се довършват от следователите, преназначени на длъжност следовател в териториален следствен отдел или прокурор в съответната прокуратура, с изключение на спрените дела, които се довършват от съответната прокуратура.
(2) Неприключените до влизането в сила на закона следствени дела на следователи, преназначени на длъжност съдия в районен съд, се довършват от следовател от съответния териториален следствен отдел. 
§ 121. В едномесечен срок от влизането в сила на закона овакантените длъжности за младши прокурори в окръжните прокуратури се трансформират в длъжности за прокурори.
§ 122. (1) Стажът на лицата, придобит на длъжност следовател в окръжна следствена служба, се счита за стаж по чл. 164, ал. 6.
(2) Стажът на лицата, придобит на длъжност младши следовател в окръжна следствена служба, се счита за стаж по чл. 209, ал. 2 и чл. 164, ал. 6.
§ 123. Стажът на лицата с висше юридическо образование, придобит на длъжност дознател в системата на Министерството на вътрешните работи или дознател в Министерството на отбраната до влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 69 от 2008 г.), се зачита за стаж по чл. 164, ал. 6.
§ 124. Заварените съдии във Върховния касационен съд и във Върховния административен съд, прокурори във Върховната касационна прокуратура и във Върховната административна прокуратура и следователи в Националната следствена служба, които не отговарят на изискванията за стаж по чл. 164, ал. 5, запазват длъжностите, които заемат.
§ 125. Неприключените до влизането в сила на този закон дисциплинарни производства се разглеждат по досегашния ред.
§ 126. В тримесечен срок от влизането в сила на закона Висшият съдебен съвет приема Етичен кодекс на съдиите, прокурорите и следователите, Етичен кодекс на съдебните служители, наредбата по чл. 189, ал. 4 и наредбата по чл. 209а.
§ 127. В тримесечен срок от влизането в сила на закона министърът на правосъдието издава правилника по чл. 391, ал. 6.
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МОТИВИ

към проекта на закон за изменение и допълнение на 
закона за съдебната власт

През 2007 г. бе приет нов Закон за съдебната власт (ЗСВ) (ДВ, бр. 64 от 2007 г.). Приемането на този закон бе наложено от редица обстоятелства, по-съществените от които бяха измененията в Конституцията на Република България от 2006 и 2007 г., присъединяването на Република България към Европейския съюз, както и препоръките от мониторинговите доклади на Европейската комисия за Република България и от докладите на европейските експерти от партньорските проверки по глава 24 “Правосъдие и вътрешни работи”.
В процеса на прилагането на новия ЗСВ органите на съдебната власт установиха някои негови недостатъци. Това наложи създаването на работна група със задача наблюдение на резултатите от прилагането на закона. В рамките на тази работна група магистратите направиха предложения и за налагащи се спешни изменения и допълнения на ЗСВ, въз основа на които бе изготвен предлаганият проект на Закон за изменение и допълнение на ЗСВ.
По-съществените изменения и допълнения се отнасят до:
- Статута и организацията на работата на Висшия съдебен съвет (ВСС) като постояннодействащ орган, който представлява съдебната власт и осигурява нейната независимост;
- Някои проблеми, свързани с функционирането на отделните органи на съдебната власт и на съдебната система като цяло;
- Статута на Инспектората към ВСС и на експертите, които подпомагат главния инспектор и инспекторите при осъществяване на тяхната дейност;
- Дисциплинарните производства;
- Правомощията на министъра на правосъдието, възложени му с Конституцията и с този закон, за осъществяване на взаимодействието между съдебната власт и изпълнителната власт.
По-конкретно промените се състоят в следното:
1. С цел оптимизиране статута и правомощията на ВСС и подобряване организацията на неговата дейност, както и на дейността на органите на съдебната власт предлагаме:
Принципно правило в ЗСВ, свързано с организацията на работата на ВСС, е, че министърът на правосъдието организира и ръководи провеждането на заседанията на ВСС. Законопроектът предвижда, когато министърът на правосъдието отсъства, заседанията да се председателстват от представляващия ВСС.   В случай че от заседание отсъстват както министърът на правосъдието, така и представляващият, заседанията се председателстват последователно от член на ВСС по старшинство.
Създадена е и допълнителна законова възможност за свикване заседанията на ВСС от представляващия, когато председателстващият отсъства.
С тези норми се осигурява възможност, когато министърът на правосъдието е възпрепятстван да свиква и да присъства на заседание на ВСС или през продължителен период от време не е в състояние да упражнява правомощията си да ги организира и ръководи, това да може да се осъществява от други лица.
Запълва се една празнота по отношение на статута на членовете на ВСС, като се създава законова възможност за задължителното им обществено и здравно осигуряване, както и за задължителното им застраховане срещу злополука за сметка на бюджета на съдебната власт. В ЗСВ такова осигуряване и застраховане е предвидено за магистратите, за съдебните служители и за главния инспектор и инспекторите от Инспектората към ВСС. Във връзка с определяне размера на допълнителното възнаграждение за продължителна работа, обезщетението при освобождаване от длъжност и размера на годишния отпуск за членовете на ВСС законопроектът препраща към съответните норми за магистрати.
Предвижда се ВСС да приеме Етичен кодекс на съдиите, прокурорите и следователите и Етичен кодекс на съдебните служители. Приемането на такъв единен Етичен кодекс се налага поради необходимостта от уеднаквяване на изискванията към всички магистрати, произтичащи от правилата за професионална етика, приемани досега от отделните гилдии, както и от създаване на правила за преодоляване конфликт на интереси. Този кодекс ще помогне и при квалифициране и индивидуализиране на дисциплинарното нарушение „уронване престижа на съдебната власт”, което досега е създавало проблеми при налагане на дисциплинарни наказания.
Освен броя на магистратите ВСС занапред ще определя и броя на съдебните служители по предложение на административните ръководители на органите на съдебната власт. Аргумент в този смисъл представлява фактът, че ВСС контролира изпълнението на бюджета на съдебната власт, включително във връзка с трудовите възнаграждения на съдебните служители, поради което техният брой в цялата съдебна система следва да бъде обвързан с предоставените средства за заплати за всяка текуща година.
Създава се изрична законова възможност ВСС да предлага на Инспектората към ВСС извършването на проверки, които са извън годишната програма за дейността му. Разпоредба в този смисъл трябва да бъде нормативно закрепена поради факта, че във ВСС пристигат множество сигнали на граждани и държавни органи, проверки по които е компетентен да извършва Инспекторатът към ВСС.
С цел подобряване на отчетността и съдебната статистика е предвидено справките и статистическите данни в електронна форма да се изготвят от органите на съдебната власт по образец, утвърден от ВВС, а не от министъра на правосъдието, както бе досега. Със същата цел е предвидено периодичната информация за образуването, движението и приключването на делата също да се предоставя и на ВСС, а не само на Инспектората към ВСС и на министъра на правосъдието.
Изменени са и разпоредбите, предвиждащи възможност за командироване на магистрати, като отпадат ограниченията командироването да се извършва еднократно в рамките на 3 години за срок 6 месеца. Тези ограничения не съответстват както на реалните нужди на органите на съдебната власт при необходимост от заместване на магистрат, така и на целите на командироването.
За обезпечаване максимална откритост и прозрачност на актовете на съдилищата законопроектът предвижда вместо всяко тримесечие, тези актове да се публикуват незабавно след постановяването им в интернет.
Конкурсната процедура е оптимизирана, като са отстранени проблемите, възникнали в процеса на правоприлагането. С оглед подобряване на кадровата политика на ВСС, както и с оглед обективност, прецизност и справедливост при атестирането на магистратите в процеса на кариерното им израстване се предвижда за атестирането на съдии, прокурори и следователи да се приеме наредба от ВСС на мястото на досегашната методика, която не показа очакваните резултати. Наредбата се приема по прилагането на целия раздел, регламентиращ атестирането на магистрати в различните случаи, предвидени от закона. В предвидената наредба за атестирането, която ще приеме ВСС, ще се разработят по нов начин критериите за атестиране на магистрати и на административни ръководители на органите на съдебната власт. В тази връзка се отменят някои разпоредби на закона. Наредбата ще има за цел да отстрани недостатъците, съществуващи досега в процеса на атестирането, който има основополагаща роля при оценяването на магистратите в процеса на кариерното им израстване. Предвидено е при атестирането да се взема предвид и времето, прослужено като постоянен преподавател в Националния институт на правосъдието.
Срокът за встъпване в длъжност в случаите на обжалване на решенията на ВСС за назначаване на магистрати на съответна длъжност досега не бе уреден изрично. Такова предложение има в законопроекта.
В действащия закон не е включено изискване за стаж при назначаване на административен ръководител на районна прокуратура, каквото изискване се въвежда сега: най-малко 5 години стаж, аналогично на изискването за административен ръководител на районен съд. Окръжното ниво е разграничено от районното, като там изискването е вече за 10 години стаж. Завишено е и изискването за стаж при заемане на магистратска длъжност на най-високото ниво в органите на съдебната власт: от 12 години стажът става 15 години съобразно изискванията за висока степен на професионална квалификация.  
Предвидена е и възможност главният прокурор съвместно с ръководителите на министерства и държавни институции да създава специализирани междуведомствени звена за разследване под процесуалното ръководство на определен от него прокурор като допълнителна мярка за борба с корупцията и организираната престъпност. Към момента липсва законова възможност за създаване на специализирани междуведомствени звена за разследване, които да включват прокурори, данъчни и митнически служители, служители от ДАНС и други.
С оглед спецификата на разследване на определена категория престъпления работата на специализирани междуведомствени звена за разследване, включващи разследващи органи, експерти от различни ведомства и специализирани служби под ръководството на наблюдаващ прокурор, би осигурила по-всестранно, пълно и ефективно разследване и приключване на делата. Персоналният състав ще се определя от административния ръководител на съответната прокуратура за всеки отделен случай с оглед спецификата на разследвано престъпление съгласувано с ръководителите на институции, чиито служители ще бъдат включени, като за периода на разследване те се освобождават от други служебни задължения. 
Предвижда се съдебни помощници да има и в районните съдилища предвид голямата им натовареност. След изтичане на петгодишен срок от назначаването им в съответния орган на съдебната власт съдебните помощници и прокурорските помощници могат да бъдат назначени на длъжност съдия в районен съд, съответно прокурор в районна прокуратура, без провеждане на конкурс.
Законопроектът предвижда от деня на влизането в сила на закона да се закрият окръжните следствени служби, като отпада и длъжността младши следовател. В тази връзка ВСС в 45-дневен срок от влизането в сила на закона преназначава без конкурс следователите от окръжните следствени служби, заявили в 30-дневен срок от влизането в сила на закона писмено своето съгласие за това. Преназначаването на следователите може да бъде на длъжност прокурор в окръжна или районна прокуратура, съдия в районен съд или следовател в териториален следствен отдел по чл. 149, ал. 4 при запазване на ранга, който са имали. 
Тази промяна в системата на съдебната власт се основава на общата позиция на Европейския съюз за ролята, мястото и функциите на следствените органи в Република България, изразена още през октомври 
2003 г. при затваряне на глава 24 „Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи”. Още тогава страната ни е изразила намерение да разгледа въпроса с функционирането на досъдебната фаза, което да бъде материализирано в съответни законодателни промени. Тази промяна заедно със съответната промяна в Наказателно-процесуалния кодекс се прави с цел ефикасното и прозрачно функциониране на досъдебното производство, както и в посока на продължаване развитието на досъдебната фаза в съответствие с най-добрите практики на страните – членки на Европейския съюз, в т. ч. с чл. 5 и 6 от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи. Националната следствена служба се запазва като орган, който извършва разследване по международните дела и по международноправното сътрудничество. При тези промени ще бъде използван пълно капацитетът на следователите.
В глава осемнадесета, уреждаща съдебната ваканция и отпуските, е направено допълнение към видовете дела, които се разглеждат през съдебната ваканция – дела по молби за осиновяване на дете.
2. Законопроектът предлага и някои изменения в глава трета „Инспекторат към ВСС”:
Главният инспектор и инспекторите следва да се освобождават от длъжност преди изтичането на мандата им при трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от една година, а не както досега – 6 месеца. Предлаганото изменение изравнява и привежда в съответствие статута на главния инспектор и инспекторите със съответните норми в Конституцията и в ЗСВ относно членовете на ВСС и магистратите.  
Направено е и предложение, съгласно което възнаграждението на експертите в Инспектората към ВСС да е равно на възнаграждението на съдия в районен съд. Съображенията за това са следните: Изискванията, предвидени за заемането на длъжността “експерт”, са по-високи и са съобразени с определено ниво на достигната професионална квалификация, необходим минимален юридически стаж 5 години, свързан с реално упражняване на юридическа професия, необходима юридическа грамотност, познания и владеене на чужди езици, допълнителна квалификация при работа с информационни системи и други изисквания. Обемът на специализираната подготовка и нивото на практически познания на експертите не могат и не бива да бъдат приравнявани към изискванията за нива на подготовка и стаж на общата администрация. Ето защо те следва да бъдат приравнени като статут и изисквания към ниво за районен съдия.
3. Предвиждат се следните промени в дисциплинарното производство:
Внасят се изменения по отношение на видовете дисциплинарни нарушения, които може да са налице и в случаите на бездействия. Това са бездействия, които неоправдано забавят производството, както и такива, които биха довели до накърняване престижа на съдебната власт. 
Удължават се сроковете за образуване на дисциплинарно производство, тъй като в практиката се констатира, че в редица случаи за тежки нарушения дисциплинарното производство се прекратява поради изтичане на давностния срок.
Често срещани са случаите на прекратяване на наказателното производство след постигане на споразумение по реда на чл. 381 и сл. от Наказателно-процесуалния кодекс. В тези случаи обвиняемият се е признал за виновен, но при действащата редакция на закона не може да се носи дисциплинарна отговорност, тъй като делото се прекратява. Това налага допълнението според което при влязло в сила определение за прекратяване на наказателното производство сроковете започват да текат от влизане в сила на определението. Същото се отнася и до прекратяване на делото поради изтекла давност, което не е рядкост в практиката.




В различните хипотези административнонаказващият орган освен едноличен, може да бъде и колективен. Това дава основание за противоречиво тълкуване в практиката кой следва да изслуша привлеченото към дисциплинарно наказване лице – дисциплинарният състав към ВСС или самият ВСС. Изслушването на привлеченото към дисциплинарна отговорност лице е част от дисциплинарното производство като способ за събиране на доказателства и упражняване правото на защита, поради което изслушването следва да се извършва пред провеждащия дисциплинарното производство дисциплинарен състав на ВСС, независимо че административнонаказващият орган е ВСС.
Дисциплинарното производство по ЗСВ е административно, поради което препращанията в някои разпоредби следва да са към Административнопроцесуалния кодекс, който урежда общите правила на производствата пред административните органи, а не към Гражданския процесуален кодекс, който урежда съдебните производства между равнопоставени субекти по повод граждански спорове.
Извършването на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, е най-тежкото дисциплинарно нарушение, поради което сроковете, свързани с него, започват да текат от публичното оповестяване на действията, уронващи   престижа на съдебната власт.
Удължава се срокът (от 7-дневен на 14-дневен от последното заседание на дисциплинарния състав), в рамките на който дисциплинарният състав приема решение, с което установява подлежащите на доказване факти, изразява становище относно обстоятелствата и правното основание за налагане на дисциплинарно наказание и предлага вида и размера на наказанието. Този срок се счита за разумен с оглед важността  на решението за професионалната кариера на магистратите, чиято дисциплинарна отговорност се търси.
Удължава се и срокът, в който ВСС разглежда предложението на дисциплинарния състав за налагане на дисциплинарно наказание – от 
7-дневен на 14-дневен от внасянето му. Изменението е необходимо за осигуряване разумен срок на членовете на ВСС за по-задълбочено запознаване с предложението на дисциплинарния състав.


Променя се и уредбата на съдебното производство за обжалване на решенията на ВСС за налагане на дисциплинарни наказания, като се предвижда  право на обжалване на решението на тричленния състав на Върховния административен съд независимо от резултата. Принципът за двуинстанционност на административното съдебно производство следва да бъде последователно проведен. 
4. предлагат се изменения и в глава двадесета „Взаимодействие между съдебната власт и изпълнителната власт”:
- предложените изменения по отношение на информационните технологии в раздел ІІІ на глава двадесета от ЗСВ най-общо се свеждат до следното:
Съществува сериозен дисбаланс в сегашните текстове на раздела. От 10 члена на раздела 8 са посветени на Единната система за противодействие на престъпността (ЕИСПП), а само два уреждат всички останали въпроси на информационното осигуряване на дейностите в съдебната система.
В ЗСВ е дадено описание на конкретното техническо решение на ЕИСПП (концепцията е от преди 12 години), използват се термини, които имат смисъл само в конкретната техническа реализация на ЕИСПП, като не е дадена дефиниция на тези термини (ядро, комуникационна компонента и др.). При бързото технологично развитие на информационните технологии тази конкретика ще доведе (и вече води) до сериозни противоречия.
Описаното конкретно техническо решение на ЕИСПП не е хармонизирано със Закона за електронното управление и с други закони, което създава опасност информационните системи в съдебната власт да бъдат  изолирани от общото развитие на информационните технологии в държавата. 
Дори в конкретното описание на ЕИСПП има редица празноти, като например възложено е на Министерството на правосъдието да разпространява стандарти, но не е посочено кой създава тези стандарти.
Единната система за противодействие на престъпността по своя характер е междуведомствена система, която обхваща дейности, извършвани в Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и в Националния статистически институт, което повдига въпроса, дали уредбата на тази система трябва да бъде в ЗСВ.

Предвид изтъкнатите съображения в законопроекта се предлага 
по-различен концептуален подход по отношение на изграждането, поддържането, използването и развитието на ЕИСПП, които дейности се предоставят на ВСС.
Въз основа на промените в Конституцията и практиката на Конституционния съд (Решение № 8 от 2007 г. по к. д. № 5 от 2007 г.) в законопроекта е направено ясно разграничаване на компетенциите между изпълнителната и съдебната власт в областта на финансирането и имуществените въпроси, като е установен баланс между правомощията на органите на съдебната власт и министъра на правосъдието. При това правомощията на министъра на правосъдието имат за цел да създадат ефективно взаимодействие с органите на съдебната власт, без това да накърнява тяхната независимост при разглеждането и решаването на делата. 
Предвижда се уточнение на разпоредбата относно бюджета на съдебната власт, която се привежда редакционно в съответствие с конституционно установеното правомощие на министъра на правосъдието да предлага проект на бюджет на съдебната власт и да го внася за обсъждане във ВСС.
В законопроекта ясно е регламентирано, че министърът на правосъдието организира управлението на имуществото на съдебната власт, като разпределя ползването на недвижимите имоти, предоставени на съдебната власт, между отделните нейни органи и може да възлага стопанисването им на административните им ръководители. За тази цел средствата за строителство и ремонт на недвижимите имоти, както и средствата за задължения, произтичащи от собствеността на имотите - данъци, такси, наеми, застраховки и преоценки, се осигуряват по бюджета на Министерството на правосъдието.
В същото време със съгласието на административните ръководители на органите на съдебната власт ВСС може да предоставя управлението на движимите вещи от един орган на съдебната власт на друг. Средствата за придобиване, стопанисване и управление на движими вещи се осигуряват по бюджета на съдебната власт. 
Съгласно ЗСВ министърът на правосъдието осъществява общото ръководство върху дейността по охраната на съдебната власт, която се извършва от Главна дирекция „Охрана”. Със законопроекта се предлага Главна дирекция “Охрана”, която понастоящем е административна структура на Министерството на правосъдието, да стане юридическо лице – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието.
С обособяването на Главна дирекция “Охрана” като юридическо лице – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието, ще се оптимизира финансово-счетоводната дейност на Министерството на правосъдието. В същото време ще се създаде възможност за подобряване на финансовото управление и контрол на бюджетните разходи за дейностите по охрана на органите на съдебната власт. 
Предлаганият законопроект представлява по-нататъшно развитие на приоритетите  на съдебната реформа, съдържащи се в актуализираната стратегия за реформа на българската съдебна система. Промените в него имат за цел укрепване на независимостта и ефективността на съдебната власт, чието реформиране ще осигури пълна защита на принципите на правовата държава и ефективно прилагане на европейските стандарти в правораздаването. Тези промени са съобразени и с основните насоки на провеждащата се съдебна реформа.
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