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ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ 

Към ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

А К Т № 69/20.01.2017 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 заседания на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет, 

проведени на 13.01.2017 г. и на 20.01.2017 г.: 

 

по точка 2. от дневния ред на заседание от 13.01.2017 г.: 

т. 2 – Обсъждане на Проекта на Наредба по чл. 209б от Закона за 

съдебната власт за показателите, методите за атестиране и механизма 

за оценяване на прокурорите, следователите, административните 

ръководители и техните заместници. 

 

по точка 1. от дневния ред на заседание от 20.01.2017 г.: 

т. 1 – Обсъждане на Проекта на Наредба по чл. 209б от Закона за 

съдебната власт за показателите и методиката за провеждане на 

атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд. 

 

 Гражданският съвет към ВСС приема решение относно това към т. 5 

на чл. 32: Показатели по общия критерий „Умения за оптимална 

организация на работата“ от Проекта на Наредба по чл. 209б от Закона за 

съдебната власт за показателите и методиката за провеждане на атестиране 

на съдия, председател и заместник-председател на съд да се добави изрично 

следният текст:  

„Участие в управителните органи на съсловни магистратски 

организации, съсловни организации и дейности, насочени към 

повишаване общественото доверие в съдебната система, като 

образователни програми, дни на отворените врати и други активности, 

насочени към широката общественост“  

 

 Актът да се предостави на работната група по изготвянето на проекта 

на Наредба по чл. 209б от Закона за съдебната власт за показателите, 

методите за атестиране и механизма за оценяване на прокурорите, 
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следователите, административните ръководители и техните заместници с 

цел приемането на аналогичен показател за атестирането работата на 

прокурорите и следователите. 

 

 Актът да се предостави на работната група по изготвянето на проекта 

на Наредба по чл. 209б от Закона за съдебната власт за показателите и 

методиката за провеждане на атестиране на съдия, председател и заместник-

председател на съд по чл. 209б, Комисия по атестирането и конкурсите към 

Съдийската колегия на ВСС и Комисия по атестирането и конкурсите към 

Прокурорската колегия на ВСС за сведение и по компетентност. 

 

Настоящият акт да бъде внесен за разглеждане от Пленума на Висшия 

съдебен съвет.  

 

 

гласуване: за – 7,  против – 1,  въздържали се – няма.         

 

 

 

Председателстващи заседанието: 

 

 

 /п/        /п/ 

Магдалена Лазарова     Мария Карагьозова 

Председател на ГС към ВСС     Председател на ГС към ВСС  

Избран от ВСС       Избран от НПО 

 

 


