
ИЗВАДКА ОТ СТАНОВИЩЕ НА БТПП 

относно Програмната декларация с ключови приоритети за формиране на стабилно 
парламентарно мнозинство в 43-то Народно събрание

(Становището е изпратено е до Министър-председателя на Р. България на 18.11.2014 г.)

II. ПРАВОСЪДИЕ - ПРИОРИТЕТИ СТАНОВИЩЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП

1. Приемане  от  Парламента  на 
дългосрочна  стратегия  за 
реформиране  на  правосъдната 
система,  така  че  да  се  гарантира 
нейната  независимост  и 
справедливостта в обществото.'

Приоритетите,  насочени  към   приемането 
на  нови  стратегии  следва  да  се  ограничат 
до  минимум,  тъй  като  отнемат  много 
организационни  усилия,  финансови 
ресурси   и  време,  съблюдават  се  за 
сравнително  кратък  период  от  време  (за 
мандата  на  едно  правителство) и  в  много 
случаи не се реализират.

Поради  това  БТПП  счита,  че  усилията  на 
Правителството  следва  да  бъдат  насочени 
към  конкретни  мерки  за  промени  в 
нормативната уредба, приемането на нови 
нормативни актове, промяна в структурата 
на управление и др. под.

2. Прекратяване на партийната намеса 
и  лобисткото  вмешателство  в 
дейността на съда и прокуратурата.

БТПП  споделя  напълно  този  приоритет, 
тъй  като  в  него  намира  израз 
конституционният  принцип  за 
независимост на съдебната власт.  Според 
членовете на БТПП, обаче, в приоритетите 
на Правителството не трябва да се завяват 
намерения за спазване на конституционни 
начала.

3. Приемане  на  промени  в  Закона  за 
съдебната  власт,  предвиждащи 
упражняване  на  кадровите 
правомощия  на  Висшия  съдебен 
съвет  от  съдебен  съвет  по 
отношение  на  съдиите  и 
прокурорски  съвет  по  отношение 
на  прокурорите,  въвеждане  на 
ефективни  оценки  за  работата  на 
магистратите  и  кариерно 
израстване  на  базата  на  тези 
оценки,  ефективно  дисциплинарно 
производство и засилване на ролята 
на  съдийските  събрания  във 
вземането на управленски решения.

БТПП  споделя  напълно  този  приоритет 
при  условието,  че  двата  органа  следва  да 
се  създадат  и  работят  като  звена  на 
Висшия съдебен съвет. БТПП не подкрепя 
вяка  една  реорганизация,  която  води  до 
увеличаване на бюджетните разходи.

4. Изпълнение на препоръките на ЕК, 
посочени  в  докладите  по 
Механизма  за  сътрудничество  и 

БТПП споделя този приоритет.

1



оценка.

5. Осигуряване на широк консенсус за 
промяна  на  конституционния 
модел  на  съдебната  власт, 
включително  и  по  отношение  на 
времевата  рамка,  в  която  да  бъдат 
приети конституционните промени, 
предвиждащи  създаване  на  Висш 
съдебен съвет и Висш прокурорски 
съвет.

БТПП  не  подкрепя  тази  част  от 
приоритета,  която  предвижда  създаването 
на два нови органа на мястото на Висшия 
съдебен съвет, поради мотивите, посочени 
по-горе  в  коментара  към  т.  3 от  този 
раздел.

6. Оптимизиране  на  парламентарната 
квота  във  Висшия  съдебен съвет  с 
цел  подсигуряване  на 
безпристрастността  и 
професионализма на членовете му.

БТПП  счита,  че  продължаването  на 
практиката  с  избора  на  парламентарна 
квота  във  Висшия  съдебен  съвет 
противоречи на приоритета по т. 2 от този 
раздел.

7. Въвеждане  на  механизъм  за 
осигуряване  на  публичност, 
прозрачност  и  обществен  контрол 
върху  работата  на  Главния 
прокурор.

БТПП  споделя  приоритета,  като  счита,  че 
принципът  за  публичност,  прозрачност  и 
обществен  контрол  следва  да  се  прилагат 
към цялата прокуратура.

8. Гарантиране  на  независимостта, 
подобряване  на  ефективността  и 
отчетността  на  съдилищата, 
прокуратурата,  Главния  прокурор, 
председателя  на  Върховния 
касационен  съд,  председателя  на 
Върховния  административен  съд, 
включително  и  чрез  работещи 
механизми  за  отговорност  и 
отзоваване  при  несправяне  с 
работата.
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9. Създаване на законово гарантирана 
процедура  за  публични 
изслушвания и оценка на рисковете 
за  зависимости  на  кандидатите  за 
управленски  позиции  в  съдебната 
власт,  в  която  участват 
Прокуратурата,  МВР,  КПУКИ, 
НАП и други.
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10. Гарантиране  на  пряк  избор  на 
членовете  на  ВСС  и  ВПС  от 
квотите на съдиите и прокурорите.
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11. Подкрепа за силна специализирана 
прокуратура,  която  да  разследва 
приоритетно  корупцията  и 
злоупотребите  по  високите  етажи 
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на властта.

12. Подобряване  на  ефективността  на 
правораздавателната  дейност  чрез 
въвеждане  на  периодични  оценки 
на  ефективността  на  институциите 
и  гарантиране  на  принципа  на 
случайно разпределение на делата.
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13. Максимален достъп до информация 
за  управлението  на  системата  на 
правосъдие  и  полицията.  Достъп  в 
реално  време  до  информацията  за 
образуването,  разпределението  на 
делата и тяхното движение.

БТПП  споделя  този  приоритет,  с 
условието, че достъпът в реално време до 
информацията  за  образуването, 
разпределението  на  делата  и  тяхното 
движение не трябва да е неограничено и по 
отношение на всички граждани.

14. Въвеждане  на  електронно 
правосъдие.
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