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Г Р А Ж Д А Н С К И  С Ъ В Е Т 

към ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

А К Т №67/16.12.2016 г. 
приет на заседание на Гражданския съвет към ВСС 

(на основание т. V.13 от приетите Правила за действие на Гражданския съвет) 

 

На заседание на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет, проведено на 16.12.2016 г., по 

точка 3 от дневния ред: 

 

„Обсъждане на проект на процедура за участие на членове на Гражданския съвет към Висшия съдебен 

съвет в заседания на комисиите към колегиите и Пленума на Висшия съдебен съвет.”  

 

Гражданският съвет към ВСС прие:  

 
 ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ КЪМ 

ВСС В ЗАСЕДАНИЯ НА ПЛЕНУМА, КОЛЕГИИТЕ НА ВСС И КОМИСИИТЕ КЪМ 

ТЯХ 

 
 Чл. 1. (1) Представител на организация, член на Гражданския съвет, може да участва 

в заседания на комисии към пленума и комисии към колегиите на  ВСС по точки от дневния 

ред, касаещи целите и обхвата на дейност на съответната организация. 

 

 (2) В случаите по предходната алинея, представителят на организацията, член на 

Гражданския съвет,  има право на изказване и представяне на писмени справки по 

обсъждания въпрос, като е длъжен да се съобразява с установения ред за водене на 

заседанието. 

 

 Чл. 2. (1) Представител на организация, член на Гражданския съвет, може да участва 

в заседание на пленума на ВСС или на колегиите на ВСС, когато в дневния ред на 

заседанието е предвидено да се обсъжда нормативен или общ административен акт, касаещ 

целите и обхвата на дейност на съответната организация. 

 

 (2) В случаите по предходната алинея представителят на организацията, член на 

Гражданския съвет, има право на изказване. 

 

 Чл. 3. (1) Извън случаите по чл. 2, представител на организация, член на Гражданския 

съвет,  може да присъства на заседание на пленума на ВСС или на колегиите към ВСС, 

когато в дневния ред на заседанието е предвидено обсъждане на въпрос, свързан с целите и 

обхвата на дейност на съответната организация. 

 

 (2) В случаите по предходната алинея, председателстващият заседанието може да 

даде думата за изказване на представителя на организацията, член на Гражданския съвет. 

 

 Чл. 4. За участието/присъствието си организацията, член на Гражданския съвет, 

подава писмено уведомление в деловодството на ВСС съответно до представляващия ВСС, 

представляващия съответната колегия или председателят на съответната комисия не по-
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късно от деня предхождащ заседанието, като едновременно с това уведомява по имейл 

членовете на Гражданския съвет и неговите съпредседатели.  

 

 Чл. 5. Изразените устни и писмени становища по предходните членове ангажират 

единствено представляваната организация. 

 

 Чл. 6. Целта на участието на членовете на Гражданския съвет по тази процедура е 

единствено подпомагане на дейността на Висшия съдебен съвет. При нарушение на 

правилата на настоящата процедура или злоупотреба, Гражданският съвет има право да 

обсъди и гласува изключване на организацията от Гражданския съвет. 

 

 С настоящия акт Гражданският съвет упълномощава съпредседателя 

Магдалена Лазарова да внесе настоящата процедура за обсъждане в заседание на 

пленума на ВСС. 
 

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

 

 

Председателстващи заседанието: 

 

 

 /п/          /п/ 

Магдалена Лазарова –                 Мария Карагьозова – 

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

избран от ВСС        избран от НПО 

 

  


