РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ № 3
НА СЪВЕТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА
РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

21 НОЕМВРИ 2017 Г.
Присъствали членове на съвета:
Цецка Цачева – министър на правосъдието и председател на Съвета;
Евгени Стоянов – заместник-министър на правосъдието;
Павлина Панова – заместник-председател на Върховния касационен съд;
Юрий Кръстев – за Инспектората към Висшия съдебен съвет;
Росица Велкова-Желева – министерство на финансите;
Миглена Тачева - директор на Националния институт на правосъдието;
Петя Тянкова – началник на политическия кабинет на заместник министърпредседателя по правосъдната реформа;
8. Евгени Иванов – Асоциация на прокурорите в България;
9. Стефан Петров – за Сдружение „Камара на следователите в България“;
10. Атанас Атанасов – председател на Сдружение „Съюз на съдиите в България“ ;
11. Любомир Герджиков - изпълнителен член на СНЦ „СЕФИТА“;
12. Николай Гунчев – за „Съюз на юристите в България“;
13. Георги Милков – председател на УС на Сдружение „Център на неправителствените
организации в Разград“;
14. Йордан Йорданов – за Сдружение „Програма за развитие на съдебната система“;
15. Биляна Гяурова-Вегертседер – директор на Български институт за правни
инициативи;
16. Диляна Славкова – за Национална мрежа за децата;
17. Богдана Желявска – председател на Българската съдийска асоциация;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Секретар на съвета:
18. Жасмин Попова – съветник в кабинета на министъра на правосъдието;
Други присъствали на заседанието:
19. Данаил Кирилов – председател на Комисията по правни въпроси, НС;
20. Сава Петров – експерт в Комисията по правни въпроси, НС;

21. Иван Брегов – Институт за пазарна икономика;
22. Здравка Калайджиева – Български адвокати за правата на човека;
23. Любомир Талев – Министерство на правосъдието;
24. Александър Стефанов – Министерство на правосъдието;
25. Елена Фурнаджиева – Министерство на правосъдието;
26. Силвия Соколова – Министерство на правосъдието;
27. Михаела Мечкунова – Министерство на правосъдието;
28. Елена Генчева – Министерство на правосъдието.

1.

По точка І

2.

Представяне и обсъждане на проект на
Закон за изменение и допълнение на
Наказателния кодекс;

Приема по принцип направените
бележки, предложения и изразените
становища.
С
консенсус
предлага
на
Министерството на правосъдието,
като се даде отговор на поставените
въпроси и след прецизиране на
редакции на текстове, които будят
двусмислие и липса на огледалност
по отношение на деяния в
публичния и в частния сектор, да
внесе
проекта
на
ЗИД
на
Наказателния
кодекс
в
Министерския съвет.

По точка ІІ
Обсъждане на ратификацията на
Конвенция на Съвета на Европа за
превенция и борба с насилието над жени
и домашното насилие (Истанбулска
конвенция) с оглед необходимостта от
промени
в
българското
законодателство;

С
консенсус
предлага
на
Министерството на правосъдието да
извърши необходимите действия по
съгласуване
и
внасяне
в
Министерски съвет на законопроект
за ратифициране на Истанбулската
конвенция.

По точка ІІІ
Представяне и обсъждане на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 2
от 29.06.2015 г. за вписването,
квалификацията и възнагражденията на
вещите лица (обн., ДВ, бр. 50 от .2015 г.,
изм., бр. 28 от 2016 г.).

1.

Приема по принцип направените
бележки, предложения и изразените
становища и одобрява с консенсус
Наредбата
за
изменение
и
допълнение на Наредба № 2 от
29.06.2015
г.
за
вписването,
квалификацията и възнагражденията
на вещите лица.
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2.

След прецизиране на съответните
текстове,
Наредбата
да
бъде
изпратена на Висшия съдебен съвет
за съгласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА: /П/
СЕКРЕТАР НА СЪВЕТА: /П/
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