ПРОТОКОЛ № 1
от проведеното на 26.10.2017 г. заседание на комисията, определена със
заповед № ЛС-04-1427 от 06.10.2017 г. на министъра на правосъдието

№ по ред

І. Таблица на неправителствените организации подали формуляри за членство в Съвета по
прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система:
Удостоверяват ли
Регистраци
представените
Наименование на
Формуляр за
я по
документи работа
Оснонеправителствената
участие по
ЗЮЛНЦ за най-малко пет години
вание
организация по чл. 3,
образец
осъществяв областта на
за
ал. 3, т. 13 от ПМС
ване на
съдебната реформа и
недо№ 3/2016 г.
Рег. № /дата
дейност в
реализирани
пускан
обществена
конкретни
е
полза
инициативи през
последните пет години
Фондация „Институт за
04-00-1
1.
Да
Да
Не
пазарна икономика“
20-07-2017 г.
Съюз на юристите в
04-00-1
2.
Да
Да
Не
България
05.09.2017 г
Сдружение „Център на
04-00-1
3. неправителствените
20.09.2017 г.
Да
Да
Не
организации в Разград“
Фондация „Български
04-00-1
4. институт за правни
27.09.2017 г.
Да
Да
Не
инициативи“
Сдружение „Програма
04-00-1
5. за развитие на
29.09.2017 г.
Да
Да
Не
съдебната система“
Фондация „Български
04-00-1
6. адвокати за правата на
29.09.2017 г.
Да
Да
Не
човека“
Национална мрежа за
04-00-1
7.
Да
Да
Не
децата
29.09.2017 г.
Българска съдийска
04-00-1
асоциация –
29.09.2017 г.
Член на Съвета по
професионална
8.
заповед № ЛС-04-1535/16.09.2016 г.
организация по чл. 3,
ал. 3, т. 12 от ПМС
№ 3/2016 г.
IІ. Въз основа на преценката по представените документи, комисията реши:
1.

Не допуска до разглеждане на документите следната организация:

Наименование на организацията
1.

Българска съдийска асоциация

Причини за недопускане
БСА е професионална организация по чл. 3, ал. 3, т. 12
от ПМС № 3/2016 г. и член на Съвета по заповед № ЛС04-1535 от 16.09.2016 г.

2. На обявените критерии за членство в Съвета и участие в тегленето на жребий отговарят
следните организации по чл. 3, ал. 3, т. 13 от ПМС №3/2016 г.:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование на организациите
Фондация „Институт за пазарна икономика“
Съюз на юристите в България
Сдружение „Център на неправителствените организации в Разград“
Фондация „Български институт за правни инициативи“
Сдружение „Програма за развитие на съдебната система“
Фондация „Български адвокати за правата на човека“
Национална мрежа за децата

3. Тегленето на жребий за участие в Съвета за шестмесечен период на пет от допуснатите
организации, ще се проведе на 27.10.2017 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Министерство на
правосъдието, в присъствието на кандидати и журналисти.

КОМИСИЯ В СЪСТАВ:
Председател:……/П/…………
Десислава Ахладова
заместник-министър на
правосъдието
Членове:
1. ………/П/………………
Жасмин Попова
съветник в политическия кабинет
на министъра и секретар на Съвета
2. ………/П/…………………
Мариана Маринкова
държавен експерт в отдел КПСС,
дирекция СРП

26.10.2017 г.
гр. София
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