РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ № 4
НА СЪВЕТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА
РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

19 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.
Присъствали членове на Съвета:
Цецка Цачева – министър на правосъдието и председател на Съвета;
Евгени Стоянов – заместник-министър на правосъдието;
Десислава Ахладова – заместник-министър на правосъдието;
Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет;
Пенка Богданова – заместник на главния прокурор при ВКП;
Игнат Георгиев – за Инспектората към Висшия съдебен съвет;
Людмил Рангелов – заместник-председател на Висшия адвокатски съвет;
Миглена Тачева – директор на Националния институт на правосъдието;
Петя Тянкова – началник на политическия кабинет на заместник министър-председателя
по правосъдната реформа;
10. Евгени Иванов – председател на УС на Сдружение „Асоциация на прокурорите в
България“;
11. Стефан Петров – за Сдружение „Камара на следователите в България“ ;
12. Атанас Атанасов – председател на Сдружение „Съюз на съдиите в България“;
13. Владислав Славов – председател на „Съюз на юристите в България“;
14. Георги Милков – председател на УС на Сдружение „Център на неправителствените
организации в Разград“;
15. Велислава Делчева – представител на Сдружение „Програма за развитие на съдебната
система“;
16. Биляна Гяурова-Вегертседер – представител на Български институт за правни инициативи;
17. Диляна Славкова – за Национална мрежа за децата;
18. Богдана Желявска – председател на Българската съдийска асоциация
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Секретар на Съвета:
19. Жасмин Попова – съветник в кабинета на министъра на правосъдието;
Други присъствали на заседанието:
20. Симеон Найденов – ПГ на ПП ВОЛЯ;
21. Сава Петров – Комисия по правни въпроси, НС;
22. Росица Димитрова – заместник-министър на труда и социалната политика;
23. Диана Ковачева – замесник-омбудсман на Република България;
24. Константин Томанов – секретар на ЦКБППМН;
25. Кремена Чобанова – УНИЦЕФ;
26. Иван Брегов – Институт за пазарна икономика;
27. Любомир Талев – Министерство на правосъдието;

28. Даниела Белчина – държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство“, МП;
29. Елена Фурнаджиева – държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство, МП;
30. Диана Боева – главен експерт в дирекция „Съвет по законодателство, МП;
31. Силвия Соколова – главен експерт в дирекция „Съвет по законодателство, МП;
32. Михаела Мечкунова – старши експерт в дирекция „Съвет по законодателство, МП

По точка І
Представяне и обсъждане на проект на
Закон за изменение и допълнение на
Закона за съдебната власт
По точка ІІ
Представяне и обсъждане на проект на
Закон за отклоняване от наказателно
производство
и
налагане
на
възпитателни мерки на непълнолетни
лица;

Приема с консенсус решение за
стартиране
на
процедура
за
междуведомствено съгласуване на ЗИД
на ЗСВ, с цел прецизиране на текстовете.
1. Приема с консенсус, че в чл. 5, ал. 4 от
Закона „отклоняване“ може да се
извърши до образуване на наказателно
производство и на всяка фаза от него
единствено след решение на съда.
2. Приема с консенсус, че в закона следва
да се включат и текстове по отношение
на малолетните, като се предвидят
респективните правила в други закони.
3. Приема с консенсус решение за
изготвяне на предварителна оценка на
въздействието от Министерство на
правосъдието.
4. Приема с консенус до 15 януари 2018 г.
представителите на институциите да
предложат окончателни текстове по
законопроекта.

По точка ІІІ
Представяне и обсъждане на проект на
отчет
за
изпълнението
на
Актуализираната
стратегия
за
продължаване
на
реформата
в
съдебната система и Пътната карта
към нея към 30 ноември 2017 г.
По точка ІV
Представяне и обсъждане на проект на
отчет за изпълнението на Плана за
действие за 2017 г. за изпълнението на
препоръките от доклада на ЕК по МСО
от 25 януари 2017 г. (към 30 ноември
2017 г.)

Приема за сведение
отчета за
изпълнението
на
Актуализираната
стратегия за продължаване на реформата
в съдебната система.

Приема за сведение проект на отчет за
изпълнението на Плана за действие за
2017 г. за изпълнението на препоръките
от доклада на ЕК по МСО от 25 януари
2017 г. (към 30 ноември 2017 г.)
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