Г Р А Ж Д АН С К И С Ъ В Е Т
към ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

А К Т № 2/10.05.2013 г.
приет на заседание на Гражданския съвет към ВСС
(на основание т. V.10 от приетите Правила за действие на Гражданския съвет)
На заседание на Гражданския съвет към Висшия Съдебен Съвет, състояло се на
10.05.2013 г., по точка 1. от дневния ред:
Обсъждане на правила за командироване на магистрати;
след разглеждане на внесените материали:
 Проект на правила за командироване на съдии, прокурори и следователи,
 Становище от Сдружение „Център на НПО в Разград” (от 25.04.2013 г.),
и след състояло се обсъждане е прието, на основание т. V.15 от Правила за действие на
Гражданския съвет, за разглеждане от съответните комисии на ВСС да бъдат предложени
следните тези, изложени на проведеното заседание:
1. ВСС да въведе ясни критерии при командироване на магистрати, които да отчитат какви
проблеми се решават с действията по командироването. (Сдружение „Център на НПО в
Разград”/Асоциация на българските административни съдии)
2. С правилата за командироване да се въведе максимален срок за командироване на магистрат
– до 6 месеца /алтернативно – до 12 месеца, без право на продължение или ротация.
(Сдружение „Център на НПО в Разград”/Асоциация на прокурорите в България)
3. Освен ясни обективни критерии при командироване, трябва да се въведе и процедура за
кандидатстване при командироване. (Съюз на съдиите в България/ Асоциация на
българските административни съдии)
4. Следва да се предвиди начин за определяне на магистрат, който да бъде командирован, при
липса на желаещи. (Съюз на съдиите в България)
5. При оттегляне съгласието на административен ръководител относно командирован
магистрат, да се излагат мотиви. (Съюз на съдиите в България/ Асоциация на българските
административни съдии)
6. Да се ограничи възможността административни ръководители да бъдат командировани.
(Съюз на юристите в България)
7. Предложените за разглеждане правила са разумни и до голяма степен достатъчни, и не е
необходимо тяхно подробно детайлизиране, а по-скоро конкретизация и допълване на
обхвата им. (Камара на следователите в България/Българска съдийска асоциация/
Асоциация на прокурорите в България)
8. Да бъде уреден с правилата проблемът с атестирането на командированите магистрати.
(Българска съдийска асоциация/Асоциация на прокурорите в България)
9. Да бъде уреден с правилата проблемът с приключването на делата на командированите
магистрати. (Българска съдийска асоциация)
10. Да бъде уточнено с правилата дали е необходимо командированият магистрат да притежава
съответния ранг за местоназначението. (Българска съдийска асоциация)
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11. Да се предвиди възможност за контрол над административните ръководители относно
предоставяните данни за вписване в регистъра. (Българска съдийска асоциация)
12. При продължително командироване, започнатите дела от командирования да бъдат
преразпределяни от административния ръководител за приключването им, с оглед спазване
на процесуалните срокове. (Сдружение „Сефита”)
13. „Изричното” съгласие на административния ръководител по чл. 5 от правилата да не е
пречка за командироване, тъй като следва да се изхожда от интереса на съдопроизводството.
(Сдружение „Сефита”)
14. Да се намери баланса при детайлизирането на правилата за командироване, така че да се
запази възможността за оперативното им прилагане с оглед на това, че институтът на
командироването цели решаването на извънредни и спешни ситуации. (Българска съдийска
асоциация/ Съюз на съдиите в България)
15. Да се прецени и включи в правилата в подходяща форма изготвянето на отчет от
командирования при завръщането му. (Сдружение „Център на НПО в Разград”/Сдружение
„Сефита”)
гласуване:

за – 12,

против – няма,

въздържали се – няма,

(приема се)

Председателстващи заседанието:
/п/
Камен Иванов –
съпредседател на ГС към ВСС,
избран от ВСС

/п/
Любомир Герджиков –
съпредседател на ГС към ВСС,
избран от НПО
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