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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 № 34/19.09.2014 г.  
приет на заседание на Гражданския съвет към ВСС 

(на основание т.V.10 от приетите Правила за действие на Гражданския съвет) 

 

На заседание на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет, състояло се на 

19.09.2014 г., по т. 1 от дневния ред:  

 

Обсъждане на състава на Гражданския съвет към ВСС, членството, промяна в 

Правилата за действие на Гражданския съвет, 

 

след  разглеждане на внесените материали и след състояло се обсъждане, беше 

проведено гласуване на предложения, както следва: 

1. Промяна в правилата за действие на Гражданския съвет → в раздел І 

„Цел” от Правилата за действие на ГС да се промени „за реформи в съдебната 

власт”, като се замени с „за реформи в правосъдната система”, и придобие вида: 

„Гражданският съвет към ВСС се сформира с цел гарантиране на открито и 

ефективно участие на гражданите и професионалните организации при 

формулиране на стратегиите за реформи в правосъдната система, както и за 

осигуряване на обективност при техния мониторинг.”  

(Предложение от Сдружение „СЕФИТА”) 

гласуване: за – 1, против – 5,  въздържали се – 1,  (не се приема) 

 

2. Промяна в правилата за действие на Гражданския съвет → в раздел ІІІ 

„Състав на Гражданския съвет” от Правилата за действие на ГС да се допълни т. 

3 с: 

„3.1. Членството в Гражданския съвет се прекратява автоматично при 3 /три/ 

последователни неявявания или неучастия в заседанията му.” 

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

 

3. Промяна в правилата за действие на Гражданския съвет → в раздел V 

„Правила за работа” от Правилата за действие на ГС да се промени точка 9, като 

се замени „за период от 6 месеца” със „за период от 9 месеца”, като придобие 

вида: 



Стр. 2 от 2 

 

„9.1. Заседанията на Гражданския съвет се съпредседателстват от член на ВСС и 

от представител на организациите, членове на Гражданския съвет, избрани за 

период от 9 /девет/ месеца. След изтичане на периода съпредседателите 

информират на заседание на Гражданския съвет за извършеното и за 

индикираните проблеми през периода.” 

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

 

4. Членство в Гражданския съвет → Гражданският съвет, на основание раздел 

ІІІ, т. 3 от Правилата му за действие, приема за сведение постъпилите писмени 

заявления от НПО – Разград и БИПИ за тяхно прекратяване на членството и 

възлага на съпредседателя от ВСС да информира за обстоятелството Висшия 

съдебен съвет. 

Гражданският съвет, на основание раздел V, т. 9 от Правилата му за действие, 

кани г-жа Биляна Гяурова-Вегертседер – предишен съпредседател на ГС от 

НПО, да информира на заседание на ГС за извършеното от нея и за 

индикираните проблеми. 

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

 

 

Председателстващи заседанието: 

 

 

(п)          (п) 

 

Даниела Костова     Любомир Герджиков 

Председател на ГС към ВСС,     Председател на ГС към ВСС,  

избран от ВСС       избран от НПО 
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