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ПОКАНА ЗА ДИСКУСИЯ 

 Тема: “Съдебна реформа – Изменение на Конституцията и нов Закон за съдебната власт” 

 Инициатива „Правосъдие за всеки“  отправя към Вас, в качеството Ви на председател на ПГ, 

покана за интензивен работен диалог с Вас и народни представители – юристи от Вашата група, на 

тема „Съдебна реформа“ в България.  

 На 25-ти май 2015 г. организирахме среща-дискусия с г-жа Моника Маковей и министър 

Христо Иванов, под наслов „Гласът ни срещу корупцията - Кой чува?“. На дискусията изложихме 

„Принципи и идеи за съдeбна реформа“, изготвени от юридическия ни екип.  Голяма част от нашите 

тези се оказаха  подкрепени от г-жа Маковей. Българската и Румънската съдебни системи имат 

своите различия, но основните принципи в устройството и работата на прокуратурата и съда са 

почти и сходни с повечето правосъдни системи в Европа.  

 Намираме се в преломен момент за Българското правосъдие и държавност, в който трябва 

да решим огромния проблем с налагането на Върховенството на Закона и осигуряването на 

справедливо правосъдие за всеки български гражданин. В Народното събрание е внесен 

законопроект за измененние и допълнение на Конституцията, а вече е изготвен и проект за 

изменение на Закона за Съдебната власт, като считаме, че те подлежат на реално обществено 

обсъждане. Затова каним народните представители-юристи от всички политически групи на 

разговори, в които като граждани и експерти да представим тезите и предложенията на 

Гражданската ни инициатива в тази връзка. По време на срещата ни с представители от Вашата 

парламентарна група, ще  представим идеите ни и ще зададем въпроси относно позициите ви и 

възможните  действия за осъществяването на ефективна съдебна реформа.   

 Приложено, изпращаме принципите и тезите на Инициативата – “Предложения за съдебна 

реформа”. Разчитаме на ползотворен диалог с Вашите представители. Осъществяваме срещите с 

различните ПГ в срок до 30-ти юни 2015 г.  

С уважение  

Екипът на „Правосъдие за всеки“ 
С молба за потвърждение  на удобен за Вас ден и час.  
За контакт:  info@pravosadiezavseki.com 
Ралица Вачкова 
Телефон: 087 8848 408 
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