МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТА НА ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА
КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ И ЗА ДЕЙНОСТТА НА
АДМИНИСТРАЦИЯТА И НА ЕКСПЕРТИТЕ

Изготвянето на проект на нов Правилник за организацията на
дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) и за
дейността на администрацията и на експертите произтича от:
- Приемането на промени в Конституцията на Република България
(КРБ) и Закона за съдебната власт (ЗСВ) от 2016 г., с които на ИВСС бяха
предоставени нови правомощия да извършва проверки за почтеност, за
установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт,
и такива, свързани с нарушаване на независимостта на съдиите,
прокурорите и следователите, както и проверки на имуществените
декларации на магистратите;
- Практиката на ИВСС след встъпването в длъжност на новите
инспектори;
- Съществените и многобройни изменения и допълнения на
разпоредбите в действащия правилник, които щяха да доведат до
нарушаване на неговата систематика и цялостна структура;
- Необходимостта от привеждане на правилника в съответствие с
разпоредбите за структуриране на нормативните актове, предвидени в
Закона за нормативните актове (ЗНА) и Указ № 883 за прилагане на ЗНА;
така се постига синхрон и с правилниците за организацията и дейността на
администрациите в останалите органи на съдебната власт.
- Извършената последваща оценка на въздействието на действащия
правилник, която сочи на необходимост от прецизиране на правната
уредба чрез приемането на нов акт от страна на Инспектората, което
правомощие е предвидено още от 2007 г. в ЗСВ. В този смисъл, проектът
за нов Правилник няма за цел да уреди за първи път в правния мир
организацията на конституционно създадения орган Инспекторат към
Висшия съдебен съвет, а да очертае реда за изпълнение на неговите
правомощия в цялост, да структурира неговата администрация и по
прецизен начин да предвиди правилата за осъществяване на дейността на
съдебните служители.
В съответствие с предвиденото в чл. 26, ал. 3 и 4 ЗНА, ИВСС
публикува на интернет страницата си проекта за нов Правилник, и
предварителна оценка на въздействието му по чл. 20 ЗНА. На всички
граждани, юридически лица, неправителствени организации и държавни
органи се предостави срок от 14 дни за предложения и становища по
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проекта. Този срок е съобразен с предстоящото влизане в сила от 1 януари
2017 г. на промените в ЗСВ, които регламентират новите правомощия на
ИВСС за извършване на проверки за почтеност, за установяване на
действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и такива,
свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и
следователите, както и проверки на имуществените декларации на
магистратите. В Правилника се уреждат на подзаконово ниво
организацията и редът за провеждане на тези проверки; посочва се какъв е
предметът на проверките, техните основания, с какъв акт приключват и
какви са техните последици. Тези въпроси не са предвидени в ЗСВ и ако
подзаконовата регламентация относно дейността на ИВСС бъде забавена
във времето след 1 януари, е налице реална възможност за създаване на
правен вакуум и блокиране на тази нова, съществена дейност на
Инспектората. Следва да се подчертае, че е необходимо технологично
време за обсъждане на становищата и предложенията по новия Правилник,
приемането на акта на заседание на Инспектората преди Нова година и
обнародването му в Държавен вестник не по-късно от първия работен ден
на 2017 г.
Проектът на нов Правилник, мотивите към него и оценката на
въздействието са подготвени от работна група, включваща експерти от
общата и специализираната администрация на ИВСС под ръководството на
главния секретар.
Проектът е структуриран в шест глави, като първоначално са
уредени общите положения относно ИВСС, а след тях и особените
разпоредби. В главите са обособени раздели, като устройствените по
отношение на администрацията текстове предхождат правилата за дейност
на съдебните служители.
1. В глава първа са регламентирани общите положения относно
Инспектората и обхвата на Правилника като подзаконов нормативен акт.
2. В глава втора правомощията на Инспектората като колективен
орган на съдебната власт са съобразени с устройството му според КРБ и
ЗСВ.
3. Третата глава урежда структурата и функциите най-напред на
колективния орган, следват правата и задълженията на главния инспектор,
както и на всеки инспектор поотделно; отразени са и новите правомощия
съобразно промените в КРБ и ЗСВ. Също така са предвидени редът за
провеждане на заседанията на ИВСС и начинът на вземане на неговите
решения.
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4. В глава четвърта съобразно устройството на администрациите и на
другите органи на съдебната власт е уреден статутът на съдебните
служители в Инспектората. Те са структурирани в обща и специализирана
администрация, като последната се състои от експерти. По този начин се
следва структурата на администрацията на всички органи на държавна
власт. Това е в съответствие и със ЗСВ, който първо е предвидил
съществуването на общата администрация на ИВСС и на второ по
систематичност място – специализираната такава. Тази структура не
поставя специализираната администрация по значимост след общата, не се
явява и пречка да се подчертае, че именно експертите подпомагат
осъществяването на правомощията на ИВСС като орган на държавна власт,
които са свързани с неговата компетентност.
В раздел първи са подробно описани правомощията на главния
секретар, който осъществява общото ръководство на администрацията,
организира разпределението на задачите служителите и осъществява общ
контрол за изпълнението на възложените задачи. Главният секретар
осигурява организационната връзка между главния инспектор и съдебните
служители, като предлага тяхното назначаване и освобождаване,
награждаване или наказване.
Спецификата във функциите на финансовия контрольор и служителя
по сигурността на информацията налагат самостоятелното обособяване на
тези две длъжности, което за първи път се предлага с проекта за нов
Правилник. Тези съдебни служители не са включени в администрацията на
ИВСС, а са на пряко подчинение на главния инспектор, който ги назначава
и освобождава от длъжност и пред когото те отчитат изпълнението на
своите задачи.
В раздел „Обща администрация” се съдържа детайлна уредба
Общата администрация е структурирана в три дирекции, които осигуряват
административното, правното и финансовото функциониране на ИВСС;
предвидено е и самостоятелно звено – отдел по компютърноинформационната сигурност. Структурата на общата администрация е
изцяло съобразена с практиката, натрупана в периода на съществуването
на Инспектората, и оптимално обхваща всеки един аспект на дейността по
подпомагане на органа на държавна власт, осъществявана от тази част на
администрацията. Предвидено е, че ръководителите на звената в общата
администрация осъществяват действията по прогнозиране, планиране,
ръководство и контрол по отношение дейността на съответното звено,
съобразено със спецификата на дейността му.
Следващият раздел подробно предвижда устройството на
специализираната администрация на ИВСС. В съответствие с изискванията
на ЗСВ е посочено, че тази администрация се състои от експерти, които
подпомагат главния инспектор и инспекторите при осъществяване на
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правомощията на Инспектората, както и че те се назначават и
освобождават от главния инспектор. Изрично са изброени изискванията, на
които следва да отговарят експертите, за да могат да бъдат назначени на
длъжност, което задължително се предхожда от конкурс. Като условие за
назначаване на експертите е предвидено и преминаването на проверка за
почтеност, въведена с последните изменения в ЗСВ. Непреминаването на
такава проверка може да доведе до последващо освобождаване от вече
назначен експерт, ако провеждането й се извърши след заемането на
длъжността.
Според правилника експертите са разпределени в звена, всяко от
които оказва съдействие на инспекторите при изпълнение на техните
правомощия. Две от общо петте звена са нови - за извършване на
проверките на имуществените декларации на съдиите, прокурорите и
следователите и за проверките за почтеност и конфликт на интереси и за
установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт,
или действия, свързани с нарушаване на независимостта на магистратите.
Уредбата на техните функции е съобразена изцяло със ЗСВ.
Що се отнася до другите три звена от специализирана
администрация, разпоредбите относно тяхната дейност са прецизирани с
оглед натрупаната при прилагането им практика и съобразно препоръките
на избраните през 2016 г. инспектори.
5. Организацията на дейността на Инспектората е подробно
регламентирана в глава пета, която съдържа норми за всеки вид проверка,
извършвана от екипите на ИВСС. Регламентацията относно работата на
всеки инспектор в различна правна материя е съобразена с новия начин за
избор на инспектори, предвиден със ЗИДЗСВ (ДВ, бр. 62 от 2016 г.).
Законът е този, който създава изискванията за компетентност на членовете
на ИВСС като колективен орган на съдебната власт, като въвежда
изисквания за специализиран стаж в различни органи на съдебната власт, с
насоченост в различни области на правото (гражданско, административно,
наказателно). Избраните преди новата законова уредба десет инспектори
запазват досегашното си разпределение, извършено на заседание на
инспектората съобразно познанията им по правна материя, като с преходна
норма е уредена възможността да се извършва промяна в първоначално
определената им специализация при необходимост, при определени
предпоставки.
Редът за провеждане на плановите проверки, на проверките по
сигнали и на тези по заявления за нарушено право на разумен срок не са
променени според предложения правилник, тъй като ЗСВ не предвижда
нова или изменена конструкция в такава посока. Изцяло нова е обаче
правната уредба относно организацията и реда за провеждане на
проверките за почтеност, за установяване на действия, които накърняват
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престижа на съдебната власт, и такива, свързани с нарушаване на
независимостта на съдиите, прокурорите и следователите, както и на тези
относно имуществените декларации на магистратите. Нормативната
регламентация е съобразена със законовите изисквания.
Изрично е предвидена и възможността конкретни практически
въпроси от организацията на всеки един вид проверка да се уреди с
вътрешни правила, приети от Инспектората. Тази възможност отново е в
съответствие със ЗСВ.
6. Глава шеста е посветена на статута на съдебните служители. И в
тази част правилникът следва уредбата на другите администрации на
органите на съдебната власт (напр., ВКС, ПАПРБ и др.). Новото в
предложения проект на подзаконов нормативен акт е, че липсва подробна
регламентация за провеждането на конкурс за експертите от
специализираната администрация. Изрична е само нормата, че съдебните
служители в Инспектората се назначават на длъжност при спазване
разпоредбите на ЗСВ, Кодекса на труда и този правилник. Това
предложение произтича от ЗСВ, който в новата редакция на чл. 55, ал. 3
делегира право на главния инспектор да одобри правила и методика за
подбор на експертите. Подходът на законодателя има за цел да се осигури
гъвкавост при уредбата на специфичните стъпки за избор на тези
служители в ИВСС с вътрешноведомствен акт, доколкото всяко изменение
на нормативен акт изисква сложна процедура, включително с обнародване
в Държавен вестник. Публикуването на правилата и методиката на
интернет страницата на ИВСС осигурява прозрачност и публичност в
действията на главния инспектор.
Правата и задълженията на съдебните служители са изцяло
съобразени със ЗСВ, като са предвидени и някои особености за ИВСС като
специфичен орган на съдебната власт (например, възнаграждението на
експертите). Отпадането на текстовете за медицинските прегледи за
инспектори и съдебни служители е съобразено със съществуването на
изрична нормативна регламентация в тази връзка, чието приемане е в
правомощията на министъра на здравеопазването.
Ранговете, които придобиват съдебните служители при постъпване в
ИВСС, тяхната промяна, провеждането на атестиране както в общата, така
и в специализираната администрация не са претърпели съществени
промени в проекта за нов правилник, сравнено с досегашната уредба.
Предложените текстове са с прецизирана правна редакция.
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