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ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ 

Към ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

А К Т № 56/08.07.2016 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 

08.07.2016 г., беше проведено обсъждане и прието по т. 2 от дневния ред: 

1. Гражданският съвет, на основание т. ІV.2.1 от приетите негови Правилата за действие, 

делегира права и отговорности за организиране и осъществяване на отделни дейности, 

съответстващи на приетата с РМС № 299/2016 г. Пътната карта за изпълнение на 

Актуализираната стратегия за съдебна реформа, както следва: 

1.1. По точка 6.4.2 от Пътната карта: „Годишен доклад за прозрачността на съдебната власт“ 

→ на СНЦ „СЕФИТА”, със съдействието на ИПИ и БА ВЛЕК – като и трите организации 

са от състава на Гражданския съвет, и с подкрепата на останалите организации от 

Гражданския съвет; 

1.2. По точка 6.3.2 от Пътната карта: „Обществени обсъждания с участието на специализирани 

и професионални НПО на проекта за бюджет на СВ и отчета за изпълнението на 

бюджета“ → на Института за пазарна икономика (ИПИ),  със съдействието на БА ВЛЕК и 

СНЦ „СЕФИТА” – като и трите организации са от състава на Гражданския съвет, и с 

подкрепата на останалите организации от Гражданския съвет; 

1.3.  По Стратегическа цел 4/Специфична цел 5 от Пътната карта: „Експертизи“ → на 

съпредседателя на Гражданския съвет, избран от ВСС, със съдействието на СНЦ 

„СЕФИТА” и БА ВЛЕК, и с подкрепата на останалите организации от Гражданския съвет; 

2. Определя срок до следващото заседание на Гражданския съвет през м. Септември за 

представяне от лицата, на които е възложено организация на изпълнението, посочени по т.т. 1.1 

– т. 1.3 по-горе, на разчети и графици за осъществяване на възложените дейности.  

 

Гласуване: "За" – 8,  "Против"  – няма,  "Въздържали се" – няма.  (Приема се) 

 

 

 

Председателстващи заседанието: 

 

 

(п)          (п) 

 

Светла Петкова      Любомир Герджиков 

Председател на ГС към ВСС     Председател на ГС към ВСС  

Избран от ВСС       Избран от НПО 

 


