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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 № 4/25.06.2013 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 

25.06.2013 г., по точка 3. от дневния ред: 

Предложения за промяна на Правилата за работа на Гражданския съвет; 

след разглеждане на внесените материали: 

 Становище от „Център на НПО в Разград” (от 24.06.2013 г.); 

и след състояло се обсъждане е прието, на основание т. V.15 от Правила за действие на 

Гражданския съвет, на вниманието на съответните комисии на ВСС да бъдат представени 

следните решения на организациите от Гражданския съвет към ВСС, формулирани на 

проведеното заседание: 

1. Срокът за уведомяване за дневния ред на насрочени заседания на Гражданския 

съвет по т. V.4 от Правилата за действие на Гражданския съвет се удължава от 5 

(пет) на 7 (седем) дни. 

гласуване: за – 9,  против – няма, въздържали се – няма,       (приема се) 

2. Т. 2 от раздел ІІІ на Правилата за действие на Гражданския съвет към ВСС се 

допълва, както следва: „Кандидатите за членове на Гражданския съвет подават в 

писмен вид регистрационна форма `Граждански съвет към ВСС` и удостоверение за 

актуално състояние – в оригинал и не по-старо от 6 месеца.” 

гласуване: за – 9,  против – няма, въздържали се – няма,       (приема се) 

3. Предложенията за промени в Правилата, направени от Сдружение „СЕФИТА”, да 

бъдат изпратени в писмен вид до останалите членове на Гражданския съвет и 

разглеждането им да се включи за допълнително обсъждане на следващото 

заседание. 

гласуване: за – 9,  против – няма, въздържали се – няма,       (приема се) 

 

 

 

Председателстващи заседанието: 

 

         /п/ 

Камен Иванов –      Любомир Герджиков – 

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

избран от ВСС      избран от НПО 


