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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на
Устройствен правилник на Министерството на правосъдието

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация предлагам на Вашето внимание проект на Постановление
на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
правосъдието.
Предложеният проект на нов Устройствен правилник на Министерството на
правосъдието урежда функциите, структурата и организацията на работа на
администрацията на министерството, правомощията на министъра на правосъдието
като орган на изпълнителната власт, който ръководи, координира и контролира
осъществяването на държавната политика в областта на правосъдието. Регламентирани
са и функциите на политическия кабинет, на началника на политическия кабинет и на
парламентарния секретар. С него се установява и нова оптимална структура,
осигуряваща
по-добро взаимодействие между административните звена във
ведомството.
Част от дирекциите се разделят на база възложените им функции с цел по-добър
контрол и повишаване на ефективността. Обособяването на по-малки по численост
дирекции ще позволи бързина в работата на администрацията, ще повиши и нивото на
контрол върху работата.
Предвижда се в общата администрация да функционират 6 дирекции,
включително „Връзки с обществеността и протокол“. Като цяло функционалността на
дирекциите следва чл. 7 от Закона за администрацията. Промените се отнасят до
организацията на работа в областта на административно-правното обслужване,
обществените поръчки и човешките ресурси. Така общата администрация ще бъде
организирана в: дирекция "Канцелария"; дирекция "Правни дейности"; дирекция
"Финанси и бюджет"; дирекция „Управление на собствеността“; дирекция „Управление
на човешките ресурси“ и дирекция „Връзки с обществеността и протокол“.

Дейността, свързана с обществените поръчки ще бъде изпълнявана в дирекция
„Управление на собствеността“, която ще отговаря също и за материално-техническото
снабдяване на министерството, поддръжката и ремонта на предоставените за нуждите
на министерството недвижими имоти и движими вещи; поддръжката на транспортните
средства на министерството; санитарно-хигиенните условия в министерството и други.
Самостоятелното обособяване на дирекция, отговаряща за човешките ресурси
ще спомогне за своевременната и по-ефективна работа на звеното при осигуряване на
административния капацитет на министерството, провеждането на конкурсни
процедури и осигуряването на обучения за служителите в администрацията.
По отношение на специализираната администрация предлагам обособяването на
самостоятелна дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“, която да отговаря за
въпросите, свързани с взаимодействието на министъра с Висшия съдебен съвет, както и
правомощията му по отношение на конкурсите за съдебни изпълнители, съдии по
вписванията, нотариуси и синдици. Дирекцията ще подпомага министъра и при
осъществяване на правомощията му, свързани с управлението на имуществото на
съдебната власт – правомощие, определено с Конституцията на Република България.
Създаването на дирекцията цели подобряване на взаимодействието на
Министерството на правосъдието с Висшия съдебен съвет и органите на съдебната
власт.
Предлагам също и възстановяването на дирекция „Съвет по законодателство“,
която да функционира като самостоятелна дирекция и в която да бъде съсредоточена
дейността по изработване на проекти на закони и подзаконови нормативни актове.
Дейността на дирекцията ще обхваща също и подготовка на становища относно
конституционността и законосъобразността на проектите на закони и подзаконови
нормативни актове, изготвяне на становища по законопроекти, внесени от народни
представители, изготвяне на становища по конституционни дела и други.
Предвижда се създаването и на дирекция „Стратегическо развитие и програми“,
чиито основни функции ще са свързани с Механизма за сътрудничество и оценка
(МСО) на Европейската комисия и програмите и проектите, финансирани от чужди
донори. Предвид значимостта на дейностите, свързани с координиране на
произхождащите от препоръките на Европейската комисия в рамките на МСО
ангажименти, както и навременното стартиране на новия програмен период, се
предвижда и ангажирането й и с нови функции.
Запазват се функциите на дирекция „Електронно правосъдие и регистри“ с оглед
приоритетността на електронното управление и електронното правосъдие, които ще
осигурят по-добър достъп до правосъдие за гражданите и бизнеса.
С оглед посочените по-горе обстоятелства и с цел оптимизиране и повишаване
ефективността на работата на административните структури на Министерството на
правосъдието, са прецизирани функциите и на други дирекции в министерството.
В различни звена са добавени функционалности, свързани с предстоящото
председателство на страната ни в Съвета на Европа и на Съвета на Европейския съюз,
анализ на резултатите от EU Justice Scoreboard, World Justice Project Rule of Law Index и
Transparency International Corruption Perception Index и други.
Доколкото необходимите промени са многобройни и съществени, предлагам
създаването на изцяло нов Устройствен правилник на Министерството на
правосъдието, вместо изменение на действащия в момента. С посочените изменения се
цели постигане на ефективност и ефикасност в рамките на закона.

Проектът на нормативния акт с доклада в изпълнение на изискванията на чл. 26,
ал. 2 от Закона за нормативните актове е публикуван на Интернет страницата на
Министерството на правосъдието и на Портала за обществени консултации за
публично обсъждане. Проектът е съгласуван по реда на Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, като направените бележки и
предложения са отразени съгласно приложената справка.
Предложеният проект на постановление на Министерския съвет за изменение на
нормативни актове на Министерския съвет няма да окаже пряко и/или косвено
въздействие върху държавния бюджет, поради което е изготвена финансова обосновка
приложение № 2.2, съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация.
Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение на
Устройствения правилник на Министерството на правосъдието не съдържа разпоредби,
транспониращи актове на Европейския съюз, поради което не е приложена справка за
съответствие с европейското право.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация предлагам, Министерският съвет да
разгледа и приеме предложения проект на Постановление на Министерския съвет за
приемане на Устройствен правилник на Министерството на правосъдието.
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