ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ
Към ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
А К Т № 51/15.04.2016 г.
Обсъден и приет на заседание на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет
(на основание т.V.13 от Правилата за действие на Гражданския съвет)

На заседание на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет, състояло се на 15.04.2016
г., беше обсъден и приет по т. 1 от дневния ред:
т. 1 - Одобряване на годишен план за работата на Гражданския съвет към ВСС през 2016 г.
следния Годишен план за дейността на Гражданския съвет към ВСС през 2016 г.:
1.1 Обсъждане на Доклада и на Техническия доклад на ЕК по МСП от м. януари 2016 г.
1.2 Обсъждане на проекта на Пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за
съдебна реформа, в т.ч. включените 6 стратегически цели и съответни специфични цели.
Срок: м. 02.2016 г.
2.1 Обсъждане на предложенията за промени в ЗСВ.
2.2 Изясняване и регламентиране на отношенията, които възникват във връзка с възлагане и
извършване на съдебни експертизи.
Срок: м. 03.2016 г.
3.1 Структурно и функционално изясняване на взаимоотношенията в правосъдната ни систма и
подходи за нейното оптимизиране.
3.2 Оптимизиране на структурите в съдебната система.
Срок: м. 04.2016 г.
4.1 Обсъждане на проект на ЗИД на НПК.
4.2 Обсъждане на проект на Кодекс за административните нарушения и наказания (КАНН).
Срок: м. 05.2016 г.
6.1 Преструктуриране и оптимизиране на съдебната карта на районните съдилища.
6.2 Преструктуриране и оптимизиране на съдебната карта на другите съдилища - окръжни,
апелативни, административни.
6.3 Обсъждане на проектни предвиждания за бюджета на съдебната власт.
Срок: м. 06.2016 г.
7.1 Прилагането на електронни информационни системи в сферата на правосъдието обсъжданеи въвеждане в действие на ЕИСПП.
7.2 Въвеждане на Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI) и Електронното
правосъдие в България.
Срок: м. 07.2016 г.
8. Обсъждане на проект на Закон за съдебните експертизи
Срок: м. 10.2016 г.
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9. Обсъждане на възможностите за разширено прилагане на алтернативни способи за решаване
на възникнали спорове – с оглед облекчаване работата на съдебните органи.
Срок: м. 11.2016 г.
10. Обсъждане прилагането на Комуникационната стратегия на съдебната власт за периода 2014
г. – 2020 г.
Срок: м. 12.2016 г.
Текущи дейности през 2016 г.:
1. Провеждане на консултативни срещи с представители на органите на съдебната власт, със
сродни организации, както и други, имащи отношение към съдебната реформа.
2. Взаимодействие с Висшия съдебен съвет по актуални теми.
Забележка: Посочените срокове касаят период, през който най-късно ще бъде открита дадена
тема за разглеждане и обсъждане.
Гласуване:

"За" – 10,

"Против" - няма,

"Въздържали се" – няма.

(Приема се)

Председателстващи заседанието:
(п)
Светла Петкова
Председател на ГС към ВСС
Избран от ВСС

(п)
Любомир Герджиков
Председател на ГС към ВСС
Избран от НПО
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