
 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА 

за заседание на Съвета за партньорство към ВСС 

за 3 февруари 2020 г., 10:30 ч.,  

Зала за пресконференции на ВСС 

 

I. Организационни въпроси 

- Представяне на членовете на Съвета за партньорство; 

- Избор на съпредседатели на Съвета за партньорство към ВСС 

(СП); 

- Изготвяне на програма за дейността на СП - за календарна година 

или/и за двугодишния мандат - визия за дейността на СВ към ВСС от 

неговите членове, предложения, становища по теми, които се отнасят до 

осъществяване на диалог с ВСС по всички въпроси, свързани с 

професионалните интереси на магистратите; 

 

II. Начин на работа на Съвета за партньорство към ВСС 

- Следва да се прецени, във връзка с правилото по чл. 13 от Наредба № 

8/08.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към 

ВСС, а именно - дали поканата за участие в заседание на съвета и 

изпратените материали на електронната поща на членовете да са най- малко 7 

календарни или работни дни преди датата на заседанието. 

- Определяне на срок за включване на извънредни точки в дневния ред 

на насрочено заседание; 

- При разглеждане на теми, предложени в дневния ред от Пленума на 

ВСС или от съответните колегии на ВСС, постоянните комисии или поне 

трима членове на ВСС, на заседанието на СП към ВСС да присъстват 

предложителите; 

- Стенографски протокол се съставя в пълен и кратък вариант с 

ангажиране на стенограф, с оглед бързина при изготвянето. 

III. Публичност и откритост 

- Съгласно правилата по чл. 14, ал. 5 от Наредбата, заседанията на СП 

са открити за присъствие на журналисти и магистрати, без да се изисква 

разрешение за предварителен достъп, като се спазва правилото да се заяви 
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предварително желанието за присъствие от страна на представителите на 

медиите; 

- Изготвяне и публикуване на анонсиращо прессъобщение, във връзка 

с предстоящото заседание на Съвета; изготвяне и публикуване на 

прессъобщение на проведеното заседание; изготвяне и публикуване на 

снимки към прессъобщенията и протоколни кадри за медиите от началото на 

заседанието. 

IV. Технически въпроси 

- Организациите, членуващи в СП ще отразяват дейността на съвета 

на сайтовете си, според своите политики; 

- Обособяване на секция СП към ВСС на интернет сайта на ВСС, 

която да съдържа: 

• данни СП: създаване, състав (с линк към сайта на организациите, 

представени в СП), съпредседатели; Наредба № 8,  контакти на членовете, 

създаване на служебен електронен адрес на СП; 

• дневен ред; протоколи и актове на СП; 

• програма за дейността на СП; 

• отчет за дейността на СП; 

• становища на СП. 

 

- Графично оформление на кореспонденцията, дневния ред, 

протоколите и актовете на СП. 

• официалната бланка на ВСС 

• официалната бланка на ВСС с допълнение Съвет за партньорство 

към ВСС 

• друго. 

- Определяне на дата и час за следващо заседание на СП - съгласно 

чл. 11 от Наредбата. 


