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ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГЛАВЕН ПРОКУРОР


					ДО
					ПРОФ.ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ
					ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
					40-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА
					РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И
					ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВРЕМЕННАТА
					КОМИСИЯ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА
					ПРОЕКТА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА
					ПРОМЕНИ В КОНСТИТУЦИЯТА
					НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ




С Т А Н О В И Щ Е

ПО ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 
НА КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Подкрепям по същество изцяло предложенията за изменение и допълнение на Конституцията.
С много важно практическо значение за работата и откритостта на съдебната система са предложенията за премахване на магистратския имунитет и за създаването на Инспекторат към Висшия съдебен съвет за контрол върху непосредствената дейност на съдиите, прокурорите и следователите. Ето защо високо оценяваме тези предложения, като се надяваме, че разпоредбите относно Инспектората и компетентността на Висшия съдебен съвет могат да бъдат редакционно подобрени и в тази насока представяме бележки и предложения.

І. По § 1, 2, 3 и 4 не възникват възражения нито по същество, нито в редакционно отношение.

ІІ. В § 5, т.2 и в § 6, ал.7 предлагам да отпадне израза “за прилагането на закона и”.

ІІІ. В § 6 предлагам следната нова редакция:
“§ 6. В чл.130 се създават нови ал.6, 7 и 8 със следното съдържание.
(6) Висшият съдебен съвет:
1. по предложение на министъра на правосъдието, съответните административни ръководители на органите на съдебната власт и на една пета от членовете му назначава, повишава, понижава, премества и освобождава от длъжност съдии, прокурори и следователи и осъществява дисциплинарната им отговорност;
2. осигурява организацията и материалното обезпечаване на квалификацията на съдиите, прокурорите ни следователите;
3. приема проекта за бюджета на съдебната власт;
4. приема съдържанието на годишните доклади по чл.84, т.16;
5. изслушва и приема годишните доклади на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд, на апелативните съдилища и на Главния прокурор за дейността на съдилищата, прокуратурата и разследващите органи и ги внася в Народното събрание.
(7) Мандатът на член на Висшия съдебен съвет се прекратява при:
1. подаване на оставка;
2. осъждане на лишаване от свобода;
3. трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от една година;
4. дисциплинарно освобождаване или понижаване като съдия, прокурор или следовател;
(8) В случаите по ал.7, на мястото на член на Висшия съдебен съвет с прекратен мандат, се избира нов член от съответната квота, който довършва мандата.”


ІV. По § 7 и § 8 нямам възражения и бележки.


V. По § 9 предлагам следните изменения:

1. Систематичното място на ал.9 е след ал.3 и следва да се преномерира, останалите алинеи също.


2. Препоръчвам систематичното място на изречение второ на ал.5 от законопроекта да стане изречение последно на ал.3.
3. Алинея 5 от законопроекта да се измени така:
“(5) Инспекторатът извършва проверка на дейността на всички органи на съдебната власт, като не може да осъществява действия, включени в инстанционния съдебен и прокурорски контрол.”

VІ. По § 10, т.2 предложенията са две:
1. Правомощието на Народното събрание да определя видовете местни такси, следва да бъде посочено като самостоятелна точка в правомощията му по чл.84 от  Конституцията. Систематичното място на същото правомощие не следва да бъде в главата за местно самоуправление и местна администрация.
2. Наложително е редакционно подобряване на предложената ал.4 на чл.141 и предлагам следния текст:
“(4) Общинският съвет определя вида и размера на местните такси от видовете такси, установени при условия, ред и в граници със закон.”





				С уважение,
						/п/ Борис Велчев
						Главен прокурор на
						Република България






София, 23.10.2006 г.

