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ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ И
СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА, СЪДЕБНАТА И
ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ВЛАСТ
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1 Създава Съвет за координация и сътрудничество между
изпълнителната, съдебната и законодателната власт, наричан по-нататък
„Съвета“.
Чл. 2 (1) Съветът е междуведомствен орган с координационни и
съвещателни функции относно изпълнението на мерки в областта на
борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа,
независимостта на съдебната власт, включително мерките, предвидени в
националните стратегии и препоръки на Европейската комисия по
Механизма за сътрудничество и проверка и представяне на постигнатия
напредък по тях пред обществеността.
(2) Всеки член на Съвета представя информация за изпълнението на
мерките от своята компетентност.
(3) Съветът може да обсъжда и необходимостта от нормативни промени в
областите по ал. 1.
(4) При обсъждане на въпроси, които се отнасят до промени в
законодателството или приемане на решение на Народното събрание в
областите по ал. 1, се отправя покана за участие до председателя на
Комисията по правни въпроси към Народното събрание и до
председателите на парламентарните групи, които могат да посочат по един
представител - народен представител или експерт.
(5) Пред Съвета може да бъде докладвано и изпълнението на други мерки
по стратегии, които имат отношение към въпросите по ал. 1, както и взетите
решения на други съвети, създадени като консултативни органи.
Чл. 3 Съветът осъществява дейността си при спазване на принципите за
разделение на властите и независимост на съдебната власт, както и на
другите конституционно и законово установени принципи и правила.

Чл. 4 (1) Съветът:
1. отчита изпълнението на мерките по чл. 2 чрез представената от
компетентните органи информация;
2. координира взаимодействието между отговорните институции;
3. обсъжда конкретни въпроси
изпълнението на мерките;
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4. обсъжда и отправя предложения за предприемане на последващи
действия по изпълнението на мерките;
5. обсъжда предоставената информация и докладите по чл. 2, ал. 5 в
контекста на изпълнение на мерките по чл. 2, ал. 1.
(2) Съветът представя доклад за своята дейност в Министерския съвет и
Висшия съдебен съвет на шест месеца. Заместник министър-председателят
внася доклада в Министерския съвет, а представляващият Висшия съдебен
съвет внася доклада пред Висшия съдебен съвет.
(3) Съветът отчита своята дейност пред обществеността като публикува на
всеки шест месеца след заседанията си на интернет страниците на
Министерския съвет, Висшия съдебен съвет и Министерство на
правосъдието обобщен доклад за напредъка по изпълнение на мерките и
приетите от него решения, а при провеждане на извънредни заседания –
протоколите от тях и приетите решения.
Чл. 5 (1) Съветът се състои от двама съпредседатели, заместникпредседател и членове. Съпредседатели на Съвета са заместник министърпредседателят с ресор „правосъдие“ и представляващият Висшия съдебен
съвет. Заместник-председател е министърът на правосъдието, който в
отсъствие на заместник министър-председателя с ресор „правосъдие“
изпълнява неговите функции.
(2) Членове на Съвета са:
1. председателят на Върховния касационен съд;
2. председателят на Върховния административен съд;
3. главният прокурор на Република България;
4. главният инспектор от Инспектората към Висшия съдебен съвет;
5. председателят на Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество;
6. министърът на вътрешните работи.
7. министърът на финансите;
(3) Съпредседателите на Съвета:

1. представляват Съвета;
2. ръководят заседанията на Съвета, като при необходимост от обсъждане
на извънредни въпроси определят и дневния ред и насрочват заседание на
Съвета;
3. съвместно с министъра на правосъдието организират и контролират
изпълнението на решенията на Съвета.
Чл. 6 (1) Съветът провежда редовни заседания на всеки шест месеца в
първия понеделник на съответния месец от 14.00 часа в сградата на
Министерския съвет. В случай, че първият понеделник на съответния месец
е неработен ден, заседанието се провежда в следващия работен понеделник.
Всеки член на Съвета докладва по въпросите от своята компетентност по
чл. 2.
(2) Извънредни заседания се провеждат по инициатива на съпредседателите
или по искане на 1/3 от състава на Съвета, като задължително се посочват
въпросите, които ще се обсъждат и членовете на Съвета, които ще
докладват по тях. Заседанието се насрочва в срок до 14 дни. Членовете на
Съвета се уведомяват за датата, часа и дневния ред на заседанието не покъсно от 5 дни преди провеждането му.
(3) По изключение, при обективна невъзможност да участва, член на Съвета
може да се замества от оправомощен от него представител на съответната
институция.
(4) Съветът се отчита пред обществеността за проведените заседания и
дейността си по реда на чл. 4, ал. 3.
(5) Организирането и обезпечаването на заседанията на Съвета се осигурява
от Секретариат.
Чл. 7 (1) Когато естеството на обсъжданите въпроси налага това, на
заседанията могат да бъдат канени според тяхната компетентност и
представители на други институции. Представителите на други
институции, които изпълняват мерки по чл. 2, ал. 1, изпращат необходимата
информация на Секретариата, в сроковете по чл. 8, ал. 1.
(2) Когато някой от състава на Съвета е поискал обсъждане на въпроси,
които изискват промени в законодателството или приемане на решение на
Народното събрание, искането се прави 14 дни преди заседанието чрез
съпредседателите на Съвета.
(3) За осигуряване на работата на Съвета може да бъдат искани информация
и становища от други компетентните органи, институции, организации.
(4) Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на
дейност в обществена полза и осъществяващи дейност в някоя от сферите
по чл. 2, ал. 1, могат да отправят предложение за включване в дневния ред

на заседанието на въпрос от компетентността на Съвета. Когато въпросът е
от компетентността на друг орган, той се препраща на този орган.
Чл. 8 (1) Материалите за редовните заседания се изпращат от съответната
институция, съобразно компетентността си по изпълнение на мерките по
чл. 2, ал. 1 до секретариата на Съвета в 14 дневен срок преди заседанието.
(2) Секретариатът обобщава материалите за редовните заседания и ги
изпращат на всеки от състава на Съвета не по-късно от седем дни преди
датата на заседанието, а за извънредните заседания – след постъпването им
в Секретариата, но не по-късно от два дни преди заседанието.
Чл. 9 (1) В изпълнение на своите правомощия Съветът приема решения.
(2) Решенията се вземат с консенсус, а при липса на такъв - с мнозинство
повече от половината от състава на Съвета.
(3) Съветът може и да отправя предложения до компетентните органи или
да изрази стоановище, когато въпросът е свързан с изпълнение на мерки по
чл. 2, ал. 1, при спазване на разпоредбите на чл. 3.
Чл. 10 (1) За всяко заседание на Съвета се съставя протокол, в който се
отразяват докладваните въпроси, обсъжданията и приетите решения.
(2) Протоколът се подписва от съпредседателя на Съвета, ръководил
заседанието. Когато съпредседателите са ръководили заседанието
съвместно, протоколът се подписва от всеки от тях.
Чл. 11 (1) Секретариатът на Съвета се състои от служители на
Министерство на правосъдието, определени със заповед на министъра на
правосъдието.
(2) Секретариатът:
1. осъществява оперативното взаимодействие на Съвета с други държавни
органи и организации;
2. осъществява техническата координация, подготовката и предоставя
информацията от институциите при провеждането на експертни мисии на
Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и проверка.
3. обобщава получената информация по чл. 2;
4. изготвя протоколите от заседанията на Съвета;
5. подготвя докладите по чл. 4, ал. 3;
6. изпраща за публикуване на електронните страници на институциите
докладите по чл. 4, ал. 3 и протоколите;
7. разпраща всички протоколи, доклади и други материали до
институциите, ръководени или представлявани от членовете на Съвета.

Преходни и заключителни разпоредби
§. 1 Постановлението се приема на основание чл. 21, ал. 1 от Закона за
администрацията.
§. 2 В 10–дневен срок от влизане в сила на постановлението, всеки
ръководител на министерство или институция, включени в състава на
Съвета, както и на институциите, които изпълняват мерки в областите по
чл. 2, ал. 1, включително по изпълнение на препоръките на Европейската
комисия по Механизма за сътрудничество и проверка, определят лица или
структура, които осъществяват техническата координация със
Секретариата.
§. 3 Първото заседание на Съвета се провежда в срок до два месеца от
влизане в сила на Постановлението на дата, определена от
съпредседателите. Следващите заседания се провеждат в сроковете и по
реда на чл. 6.

