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

24 ЮЛИ 2017 Г.
Присъствали членове на съвета:
1. Цецка Цачева – министър на правосъдието и председател на Съвета;
2. Евгени Стоянов – заместник-министър на правосъдието;
3. Десислава Ахладова – заместник-министър на правосъдието;
4. За Висшия съдебен съвет – Юлиана Колева;
5. Боян Магдалинчев – заместник-председател на Върховния административен съд;
6. Пенка Богданова – заместник на главния прокурор при ВКП;
7. Лидия Стоянова - инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет;
8. Людмил Рангелов - заместник-председател на Висшия адвокатски съвет;
9. За министерство на финансите – Лилия Кралева;
10. Миглена Тачева - директор на Националния институт на правосъдието;
11. Петя Тянкова – началник на политическия кабинет на заместник министър-председателя
по правосъдната реформа;
12. Петко Петков - председател на Сдружение „Камара на следователите в България“;
13. Атанас Атанасов – председател на Сдружение „Съюз на съдиите в България“ ;
14. Любомир Герджиков - изпълнителен член на СНЦ „СЕФИТА“;
15. Владислав Славов - председател на „Съюз на юристите в България“;
16. Велислава Делчева – представител на Сдружение „Програма за развитие на съдебната
система“;
17. Биляна Гяурова-Вегертседер - представител на Български институт за правни
инициативи;
18. Дани Колева – програмен директор на Национална мрежа за децата;
19. Анета Антонова – представител на академичната общност;
20. Богдана Желявска – председател на Българската съдийска асоциация;
Секретар на съвета:
21. Жасмин Попова – съветник в кабинета на министъра на правосъдието;
Други присъствали на заседанието:
22. Мария Павлова - Сдружение „Камара на следователите в България“;
23. Иван Брегов – Институт за пазарна икономика;
24. Любомир Талев - Министерство на правосъдието;
25. Мария Димитрова – Министерство на правосъдието;

По точка І
Обсъждане на Отчет за изпълнението
на Актуализираната стратегия за
продължаване на реформата в
съдебната система януари-юни 2017 г. и
на Пътни карти за изпълнение на
препоръките от Независимия анализ на
структурния и функционален модел на
Прокуратурата и анализа на нейната
независимост и за изпълнение на
препоръките от анализа на ПРБ на
решенията на Европейския съд по
правата на човека
По точка ІІ
Набелязване на основни приоритети за
изпълнението на Актуализираната
стратегия за продължаване на
реформата в съдебната система през
втората половина на 2017 г.
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По точка ІІІ
Приемане на Годишен отчет за
дейността на Съвета по прилагане на
Актуализираната стратегия за
продължаване на реформата в
съдебната система за 2016 г.
По точка ІV
Разни.
Направено предложение от Съюза на
съдиите в България за обсъждане на
внесения на 04.07.2017 г. от народни
представители в 44-то НС проект на
ЗИД на ЗСВ, приет на първо четене на
19.07.2017 г.

Приема по принцип направените
обсъждания и изразените становища.
Приема с консенсус представените
отчет и пътни карти.

Приема по принцип направените
обсъждания и изразените становища.
Набелязани са три основни
приоритетни теми:
 Качествено юридическо
образование;
 Нормативна уредба във връзка
със съдебните експертизи;
 Детско правосъдие.
Председателят на Съвета се ангажира
да организира заседание по темата за
съдебните експертизи.
До 25.09.2017 г. членовете на Съвета да
изпращат предложения за промени в
пътната карта за изпълнение на
Стратегията съгласно чл.2, т.2 от ПМС
№3/2016 г.
Секретариатът на Съвета да подготви и
изпрати до членовете на Съвета
формуляр за отчитане на изпълнението
на Стратегията и пътната карта към
нея.
Приема с консенсус представеният
отчет за 2016 г.

Изслуша позиции от членове на Съвета
по повод законопроекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА: /П/
СЕКРЕТАР НА СЪВЕТА:

/П/
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