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ДО
43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

Във връзка с постъпилата в Народното събрание Актуализирана
стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, приета с
решение № 825/18.12.2014 г. на Министерския съвет на Република България,
членовете на Камарата на следователите в България (КСБ), в която участват
повече от 50 % от действащите в страната следователи, изразяват своето
принципно съгласие с необходимостта от актуализиране на Стратегията за
реформа на съдебната система и в тази връзка изказваме желание за активно
участие при обсъждането и приемането на конкретните стратегически цели в
Комисията по правни въпроси. До момента КСБ е участвала със свои
представители в обсъждането на първоначалния проект в Гражданския съвет
при ВСС, като Ви предоставяме депозираното там наше писмено становище.
Участвали сме също и в публичното обсъждане, организирано от министъра
на правосъдието. С удовлетворение установяваме, че част от направените от
нас предложения са залегнали в актуализираната стратегия, предоставена за
обсъждане в Народното събрание.
В рамките на колегиите на КСБ бе проведено обсъждане на
Актуализираната стратегия и след обобщаване на резултатите от това
обсъждане Управителният съвет ( УС) на КСБ изготви свои конкретни
предложения за допълнение и изменение в така предложения проект, както
следва :
1. Положително приемаме предложението в т.1.1.2 и т. 1.2.3, но
изхождайки от нашия опит до момента, за провеждане на общи
събрания е необходимо предварителното приемане на правила за
провеждане на въпросните събрания. В противен случай е
необходимо преди провеждането на всяко едно събрание, то да
приема такива правила. На второ място следва да се има предвид,
че провеждането на такива общи събрания, изисква съответното
финансово обезпечаване от бюджета на съдебната власт.
2. В т. 1.1.3 следва да се има предвид, че ангажираните като членове
на постоянно действащите комисии магистрати ще бъдат
затруднени да съчетават своите професионални ангажименти с тези
в комисите. Отново е открит въпроса за финансовата обезпеченост.

3. При специфична цел 2: Гарантиране доверието в конкурсите за
назначаване и повишаване на магистрати, към т.2.2.4 да бъде
добавено, че членовете на комисиите за прокурори и следователи
са от ВКП, ВАП и НСлС и да има паритет на съответните
представители. По т.2.2.5, с оглед ограничаване субективния
елемент при оценяване на кандидатите, да се създадат конкретни
правила за оценяване и най-вече за начина за провеждане на
събеседването.
4. Към т.2.3.5, да бъдат включени за усъвършенстване на правната
квалификация и следователите.
5. В т.2.4.4, при атестирането и избора на членове на централни
атестационни комисии, са пропуснати следователите. Това
означава ли, че атестирането за следователите ще се провежда само
от прокурори.
6. При стратегическа цел 4 в специфична цел 2: Реформа и развитие
на органите по разследването, в т.4.2.3 - е некоректно
формулирана. Не би следвало органите за разследване да бъдат
обвързани от резултата на провежданото от тях досъдебно
производство, след като същите не образуват това производство.
Не е уточнено кои точно резултати от наказателния процес могат
да бъдат преценени като положителни за атестиране.
7. В т.4.2.4. да се обвърже с необходимостта от изменения на досега
действащия процесуален закон в насока конкретизиране
функционалната компетентност на следователите.
8. В т 6.4.2. да бъде посочено точно кой изготвя годишния доклад за
прозрачност на съдебната власт.
9. В Съвета по прилагането на стратегията-в т.2.1. да бъде включен,
като представител на прокуратурата заместник главния прокурор
по разследването и директор на Национална следствена служба, а в
т.3.1. в работните групи да бъдат включени и съответните съсловни
организации.
Използваме възможността да Ви пожелаем ползотворна работа.
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