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Г Р А Ж Д АН С К И  С Ъ В Е Т 

към ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

А К Т № 3/10.05.2013 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 2. от дневния ред: 

 

Обсъждане на формуляр за декларация за имотното състояние и произхода на 
средствата за придобиване на имущество на кандидати за административни 

ръководители в органите на съдебната власт; 

 

след разглеждане на внесените материали: 

 Декларация за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на 

имущество, 

 Становище от Сдружение „Център на НПО в Разград” (от 25.04.2013 г.), 

 Становище на БИПИ във връзка с обсъждане на декларацията за имотното състояние и 

произхода на средствата, 

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. Да отпадне от формуляра частта за деклариране на имущество за последните 5 години. 

(Български институт за правни инициативи) 

2. Към отделните точки от декларацията да се предвиди възможност за отразяване на 

коментари от декларатора. (Български институт за правни инициативи) 

3. Декларацията е излишна в този й вид, тъй като се припокрива с други подавани от 

магистратите декларации (Съюз на юристите в България/Асоциация на българските 

административни съдии/Сдружение „Сефита”) 

4. Декларацията е много подходяща и освен административните ръководители подобна 

декларация би следвало да подават всички магистрати. (Сдружение „Център на НПО в 

Разград”) 

5. Да се приеме, че предвидената в правилата за избор на административни ръководители 

декларация за имотното състояние на кандидатите, е идентична с декларацията, подавана 

пред Сметната палата. (Съюз на съдиите в България/Сдружение „Сефита”) 
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6. Декларацията, предложена в съответствие със становището на БИПИ, е подходяща и може 

да има освен информационна, също и защитна функция. (Съюз на съдиите в България) 

 

гласуване: за – 12,      против – няма, въздържали се – няма,  (приема се) 

 

Председателстващи заседанието: 

 

/п/        /п/ 

Камен Иванов –      Любомир Герджиков – 

съпредседател на ГС към ВСС,          съпредседател на ГС към ВСС, 

избран от ВСС      избран от НПО 

 

 


