РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ № 1
НА СЪВЕТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА
РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

29 ЯНУАРИ 2016 Г.
Участници:
1. Екатерина Захариева – министър на правосъдието
2. Красимира Филипова – заместник-министър на правосъдието
3. Благовест Пунев – съветник в кабинета на министъра на правосъдието и секретар на
Съвета
4. Смилена Костова – съветник в кабинета на министъра на правосъдието и секретар на
Съвета
5. Кристина Ненкова – директор на дирекция „Стратегическо развитие и програми“, МП,
секретариат на Съвета
6. Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет
7. Павлина Панова – заместник-председател и ръководител на Наказателна колегия на
Върховния касационен съд
8. Боян Магдалинчев – заместник-председател на Върховния административен съд
9. Пенка Богданова – заместник на главния прокурор при Върховната касационна
прокуратура
10. Петър Раймундов - инспектор от Инспектората към Висшия съдебен съвет
11. Юрий Бошнаков - заместник-председател на Висшия адвокатски съвет
12. Кирил Ананиев - заместник-министър на финансите
13. Драгомир Йорданов - директор на Националния институт на правосъдието
14. Красимира Филипова - заместник-министър на правосъдието
15. Александра Ковачева - член на политическия кабинет на заместник министърпредседателя по европейските политики и институционалните въпроси
16. Евгени Иванов - председател на УС на Сдружение „Асоциация на прокурорите в
България“
17. Петко Петков - председател на Сдружение „Камара на следователите в България“
18. Атанас Атанасов – председател на УС на Сдружение „Съюз на съдиите в България“
19. Любомир Герджиков - изпълнителен член на СНЦ „СЕФИТА“
20. Владислав Славов - председател на „Съюз на юристите в България“

21. Георги Милков – председател на УС на Сдружение "Център на неправителствените
организации в Разград“
22. за Велислава Делчева – представител на Сдружение „Програма за развитие на съдебната
система“ - председателя на УС - Йордан Йорданов
23. Биляна Гяурова-Вегертседер - представител на Български институт за правни инициативи
24. Дани Колева – програмен директор на Национална мрежа за децата

По точка 1
Доклад за изпълнението
на Актуализираната
стратегия за реформа в
съдебната система за
2015г.
По точка 2
Предложение за състав
на работна група във
връзка със ЗИД на ЗСВ

По точка 3
Доклад на ЕК за
напредъка на България
през 2015г. в рамките на
Mеханизма за
сътрудничество и
оценка - обсъждане на
план за действие

Приема за сведение Доклада по т. 1 с направените изменения и
допълнения.

1. Приема принципи за работа на работната група за
изработване на ЗИД на ЗСВ. Работната група да работи по
5 подтеми, като всяка организация да предложи по един
основен и резервен член за всяка от подгрупите, които да
са взаимнозаменяеми. В състава на основната работна
група да се включи представител на Министерството на
финансите.
2. Работата по подтеми 1, 2 и 5 да приключи в срок до 15
февруари, а по останалите подтеми – до 30 април 2016 г.
3. Приема бележки и допълнения в проекта на Правила за
работа на РГ към Съвета. Членовете на Съвета да
изпращат допълнителни предложения по правилата с
оглед тяхното приемане на следващо заседание на Съвета.
1. Приема за сведение проекта на План за действие.
Институциите да изпратят информацията до секретариата
на Съвета в 2-седмичен срок от обявяването на
техническия доклад на български език.
2. Секретариатът да изпрати българската версия на
техническия доклад до членовете на Съвета и да
организира обявяването му на сайта на МП.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА:
(Екатерина Захариева)
СЕКРЕТАР НА СЪВЕТА:
(Благовест Пунев)
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