ПОДПИСКА В ПОДКРЕПА НА НАЦИОНАЛНАТА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА „ПРАВОСЪДИЕ ЗА ВСЕКИ“

Сългасно предоставените от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление права, на 6.09.2015 г. в гр.
Пловдив бе учредена национална гражданска инициатива „Правосъдие за всеки” с инициативен комитет в състав: Велислав Величков – председател и
членове: Биляна Гяурова-Вегертседер; 2.Гергана Върбанова; 3.Искрен Кръстев; 4.Деян Василев; 5.Любомир Авдийски; 6.Михаил Екимджиев.
Чрез националната гражданска инициатива „Правосъдие за всеки”, ние, долуподписаните български граждани, се обръщаме към Народното
събрание на Република България с искане за конституционнни и законодателни промени, с цел постигане на независим съд и отговорна прокуратура,
като настояваме за:
1. Изменение в чл. 126 от Конституцията, с което да се премахне методическото ръководство на Главния прокурор върху дейността на всички
прокурори.
2. Намаляване мандата на Главния прокурор от седем на пет години и въвеждане на оценка на дейността му по ръководене на прокуратурата и
осъществяването на наказателната политика в края на третата година от мандата му. Намаляване на мандата на членовете на Висшия съдебен
съвет от пет на три години, без право на повторно избиране.
3. Въвеждане на Конституционно ниво, в чл.126 (чл. 127) от Конституцията на длъжността “Заместник главен прокурор за борба с корупцията” във
висшия управленски ешелон на държавата. Той образува и ръководи досъдебни производства и внася обвинителни актове по сигнали и жалби
на граждани и държавни институции, като е независим от Главния прокурор. Избира се и се отчита ежегодно за дейността си пред Висшия
съдебен съвет. Може да бъде освободен при системно несправяне със задълженията си и накърняване престижа на съдебната власт.
4. Намаляване на Парламентарната квота във Висшия съдебен съвет от 11 на 7 членове и избор на тези членове с квалифицирано мнозинство от
2/3 от общия брой на народните представители.
5. Подкрепа за предложеното в проекта за изменение и допълнение на Конституцията на РБ разделяне на Висшия съдебен съвет на две колегии –
съдийска и прокурорска. Предложението за избор на председатели на Върховния касационен съд и Върховния административен съд да се
прави до Пленума на Висшия съдебен съвет само от съдийската колегия, като прокурорската колегия или отделни нейни членове да нямат
право на предложения за ръководители на върховните съдилища, а само участват в обсъждането и гласуването. Пленумът на Висшия съдебен
съвет, в който влизат и прокурорите и следовател да не може да взима решения по никакви въпроси, отнасящи се до съдийски назначения,
кариерно израстване, атестиране и дисциплинарни производства спрямо съдии.
6. Въвеждане на конституционно ниво на явно гласуване по всички въпроси в колегиите и Пленума на Висшия съдебен съвет, с цел пълна
прозрачност и носене на лична отговорност за решенията в административния орган на съдебната власт.
7. Изменение на чл. 120 от Конституцията на Република България, с което да се премахне възможността чрез закон да се изключват от съдебен
контрол определени административни актове.
Считаме, че държавата и институциите са задължени да ни гарантират бърз, ефективен, прозрачен и справедлив процес, и затова подкрепяме с
подписите си предложенията за съдебна реформа на инициативата „Правосъдие за всеки”.
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*Личните данни от тази бланка няма да се използват за други цели освен за целите на гражданска инициатива „Правосъдие за всеки“ и ще
бъдат внесени съгласно законовите процедури в деловодствата на Народното събрание и Министерски съвет на Република България.
Предложенията за подписката са неразделна част от този лист и са отпечатани на обратната страна на този лист.

