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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 № 47/29.01.2016 г. 
приет на заседание на Гражданския съвет към ВСС 

(на основание т. V.10 от Правилата за действие на Гражданския съвет) 

 

 На заседание на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет, проведено на 29.01.2016 

г., по точка 3. от дневния ред: 
 

т. 3 – Обсъждане и приемане на насоки за дейността на Гражданския съвет към ВСС през 2016 г.,  
 

след направени изказвания и състояло се обсъждане бяха приети следните базови теми като 

ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ КЪМ ВСС 

ПРЕЗ 2016 г.: 

1. Структурно и функционално изясняване на взаимоотношенията в правосъдната 

ни система и подходи за нейното оптимизиране, (предложение на СНЦ 

„СЕФИТА”) 

2. Оптимизиране на структурите в съдебната система, (предложение на АПБ) 

3. Промени в ЗСВ, (предложение на АПБ) 

4. Преструктуриране и оптимизиране на Съдебната карта, (предложение на АПБ) 

5. Изясняване и регламентиране на отношенията, възникващи във връзка с 

възлагане и извършване на съдебни експертизи, (предложение на БА ВЛЕК, СНЦ 

„СЕФИТА”, СЮБ) 

6. Алтернативни способи за решаване на възникнали спорове – с отношение към 

облекчаване работата на съдебната система, (предложение на СЮБ, СНЦ 

„СЕФИТА”) 

7. Прилагането на електронни информационни системи в сферата на 

правосъдието, в частност обсъждане на обезпечаване приключването и 

въвеждане в действие на ЕИСПП, (предложение на КСлБ) 

8. Провеждане на консултативни срещи с представители на органи на съдебната 

власт, също и със сродни организации, както и с други, имащи отношение към 

съдебната реформа, (предложение след обсъждане по време на заседанието) 



2 / 2 

 

9. Прилагане на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 г. – 2020 г., 

(предложение след обсъждане по време на заседанието) 

10. Взаимодействие с ВСС по актуални теми; (предложение след обсъждане по 

време на заседанието) 

 

гласуване: за – 10,  против – няма, въздържали се – няма;         

 

Председателстващи заседанието: 

 

 

 /п/          /п/ 

Светла Петкова –                   Любомир Герджиков – 

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

избран от ВСС                      избран от НПО 


