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ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ 

КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

 

 

 

Анализ и обобщение на 

становища и позиции на ВСС относно актове на ГС към ВСС  

за периода м. май - м. юли 2017г. 
 

 

        В периода м. май - м. юли 2017 г. бяха проведени 3 /три/ заседания на 

ГС към ВСС и приети 7 /седем/ акта, които са внесени съгласно чл. 19 от 

Раздел V на Правилата за действие на ГС от професионални и 

неправителствени организации към ВСС и разгледани в заседания на 

Пленума на ВСС. 

 

� Акт № 80/26.05.2017 г. за приемане на  изготвен и представен 

от Магдалена Лазарова – съпредседател на ГС към ВСС от 

страна на ВСС, Анализ и обобщение на становища и позиции 

на ВСС по актове на Гражданския съвет към ВСС за периода  

м. октомври 2016г. - м. април 2017г.  и изразяване на  

благодарност към двамата  съпредседатели. Анализът  е 

публикуван на сайта на ВСС в раздел „Граждански съвет“. 

 

� Акт № 81/26.05.2017 г. относно  приет за сведение Преглед на 

изпълнение на мерките, заложени в доклада на ЕК за м. 

януари 2017 г., изготвен от Института за пазарна икономика 

и за публикуването му на сайта на ВСС в раздел „Граждански 

съвет – Становища“, както и приета за сведение информация за 

изпълнение на мерките, заложени в Доклада на ЕК от               

м. януари 2017 г., представена от съпредседателя на ГС към 

ВСС Магдалена Лазарова и заявена  готовност за подкрепа и 

съдействие на ВСС в дейността по мерките, които са в процес 

на изпълнение. 

 

� Акт № 82/26.05.2017 г. относно приемане на Съюза на младите 

юристи за член на Гражданския съвет към ВСС 

Трите акта са внесени за разглеждане на заседание на Пленума на ВСС от 

08.06.2017 г., т. 33.  

С решение на Пленума на ВСС по протокол № 18/08.06.2017г.,      

т. 33, Акт № 80 и Акт № 81 са приети за сведение и Акт № 82 е утвърден. 
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� Акт № 83/30.06.2017г. за изпращане на вниманието на  

Министерство на правосъдието на  становището на Хайгухи 

Бодикян - административен ръководител на Административен 

съд - Хасково относно срещаните трудности за 

провеждане/решаване в разумни срокове на дела, свързани с 

оспорване от чужди граждани на административни актове за 

отказ за предоставяне на международна закрила, бежански и 

хуманитарен статут, както и със срока на продължаване на 

принудително настаняване на чужденци в СДВНЧ, поради 

недостиг на бюджетни средства и затруднения при осигуряване 

на преводачи от „особено специфични и редки езици”, с 

препоръка за продължаване на дейността на работната група за 

промяна в Наредба № Н-1/16.05.2014 г. за съдебните 

преводачи, доколкото поставеният проблем е общ за всички 

съдилища в страната. 

 

� Акт № 84/30.06.2017 г. за приемане на Съюза на съдебните 

заседатели в България за член на ГС към ВСС 

Двата акта са внесени за разглеждане на заседание на Пленума на ВСС . 

С решение на Пленума на ВСС по протокол № 24/27.07.2017г.,      

т. 74, Акт № 83 е приет за сведение, Акт № 84 е утвърден. 

 

� Акт № 85/28.07.2017 г. за  приемане  като положителна 

въведената отчетност за изпълнението на Актуализираната 

стратегия за реформа в съдебната система и на Пътната карта, 

с препоръки: отчитането да се извършва поотделно в 

първоначалната форма на съответните документи; да се 

акцентира в отчетите върху ресурсното обезпечаване на 

дейностите – да се посочва за кои дейности са осигурени 

материални и финансови средства, работни групи и хора, които 

да работят по тях, и за кои това не е направено; да се отчита по 

кои от предвидените за финансиране по ОПДУ мерки от 

Пътната карта, има сключени договори и тяхно текущо 

изпълнение, като същевременно е подчертана липсата на 

реализирано  финансиране по съществено важната  Мярка 6.4.2 

от Пътната карта - за осигуряване на прозрачност при 

изпълнението на реформите в съдебната власт. 

Актът, ведно с протокола, е предоставен на вниманието на   

Министерството на правосъдието и внесен за разглеждане на заседание на 

Пленума на ВСС. 
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С писмо № изх. № 11-04-75/22.08.2017 г. МП уведомяват ГС към 

ВСС, че са предприели действия за събиране на информация и отчитане на 

изпълнените мерки по Актуализираната стратегия за продължаване на 

реформата в съдебната система и Пътната карта към нея в унифициран 

вариант. Съгласно създаден механизъм регулярно публично ще бъде 

отчитан напредъкът през оставащата част от периода за изпълнение на 

стратегията, като информацията се публикува на интернет – страницата на 

МП. Провеждат се обсъждания на отчетите в Съвета по прилагане на 

Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната 

система, като следващия такъв ще бъде към 20.10.2017 г. Посочено е, че 

лице за контакт за изпълнение на мерките от компетентността на ВСС е    

г-жа Мария Зафирова – началник на отдел „Европейски и международни 

проекти и програми“ – АВСС, която може да предостави сведения за 

кадровото обезпечаване на дейностите. 

 

� Акт № 86/28.07.2017 г. за изпращане на предложение до 

Президента на Р България за упражняване на правомощие по 

чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Р България и връщане 

изцяло на Народното събрание приетия на 27.07.2017 г. Закон 

за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт 

(ЗИДЗСВ) поради нарушения на процедурните правила и 

противоречие  на чл. 44 и чл. 6, ал. 2 от Конституцията, на      

чл. 22, ал. 1 от Пакта за политически и граждански права и на 

чл. 11, ал. 1 от Европейската конвенция за защита правата на 

човека и основните свободи. 

Актът е изпратен на Президента на Р България и на Пленума на Висшия 

съдебен съвет. 

Двата акта са внесени за разглеждане на заседание на Пленума на ВСС. 

       С решение на Пленума на ВСС по протокол № 25/03.08.2017 г., т. 47, 

същите са приети за сведение.  

      

 

       Чрез създаването на Гражданския съвет ВСС намери подходящ 

механизъм за ползване на потенциала и възможностите на 

неправителствения сектор чрез  изграждане на ползотворно 

сътрудничество, градящо се на взаимно уважение и активен диалог. 

         На практика през изминалите пет години  Гражданският съвет 

се превърна в реален партньор  на ВСС в процеса на реформиране на 

съдебната система и преодоляване на натрупания негативизъм  и 

липса на доверие в съдебната система. Към момента в него членуват 

16 неправителствени организации, като само в последната една 

година са приети 5 от тях. 

        Надявам се тази комуникация и  взаимодействие  да срещнат  

приемственост от страна на следващия състав на ВСС и създадените 

от нас добри практики да бъдат надградени и доразвити. Надежда за 
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това ми дават отговорите на номинираните за членове на ВСС на 

въпросите поставени от БИПИ, касаещи визията им за бъдещата 

дейност на ГС към ВСС. 

 

 

                                                    

 

  

                                                       МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА  

                                                       Съпредседател на ГС към ВСС  

                                                       Член на ВСС 

 

 


