РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА
ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

20 ОКТОМВРИ 2017 Г.
Присъствали членове на съвета:
Цецка Цачева – министър на правосъдието и председател на Съвета;
Боян Магдалинчев – Висш съдебен съвет;
Павлина Панова – Върховен касационен съд;
Лозан Панов – Върховен касационен съд;
Игнат Георгиев – Инспекторат към Висшия съдебен съвет;
Миглена Тачева – Национален институт на правосъдието;
Евгени Стоянов – Министерство на правосъдието;
Десислава Ахладова – Министерство на правосъдието
Петя Тянкова – началник на кабинета на заместник министър-председателя по
правосъдната реформа и председател на Националния съвет по антикорупционни
политики;
10. Стефан Петров – Сдружение „Камара на следователите в България“;
11. Емил Дечев – Сдружение „Съюз на съдиите в България“;
12. Любомир Герджиков – СНЦ „СЕФИТА“;
13. Владислав Славов – „Съюз на юристите в България“;
14. Георги Милков – Сдружение „Център на неправителствените организации в Разград“;
15. Велислава Делчева – Сдружение „Програма за развитие на съдебната система“;
16. Биляна Гяурова-Вегертседер – Български институт за правни инициативи;
17. Анета Антонова – Академична общност;
18. Албена Момчилова – Българска съдийска асоциация;
19. Хайгухи Бодикян – Българска съдийска асоциация;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Други присъствали на заседанието:
Иван Брегов – Институт за пазарна икономика
Емилия Николова – Съюз на съдебните заседатели в България
Крум Зарков – народен представител и член на Комисията по правни въпроси към НС
Симеон Найденов – народен представител и член на Комисията по правни въпроси към
НС
5. Диана Боева – дирекция „Съвет по законодателство“, МП
6. Елена Фурнаджиева – дирекция „Съвет по законодателство“, МП
7. Даниела Белчина – дирекция „Съвет по законодателство“, МП
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По точка І
Обсъждане на проекта на Закон за
изменение и допълнение на Закона за
съдебната власт, внесен от група
народни представители на 5.10.2017 г.;

Прие с консенсус даване на мандат на
председателя на Съвета и министър на
правосъдието да представи становище по
предлаганите промени в ЗСВ в НС по три
въпроса, свързани с:
- Командироване на магистрати;
- Допълнително материално стимулиране;
- Предложената редакцията от министъра
на правосъдието по промените в чл. 230 в
ЗИД на ЗСВ.

По точка ІІ
Обсъждане на създаване на работна
група за изменение и допълнение на
Наредбата за единните държавни
изисквания за придобиване на висше
образование по специалността „право“
професионална квалификация „юрист“

Да се създаде експертна работна група с
председател г-жа Миглена Тачева със задача
извършване на мониторинг и анализ на
прилагането на Наредбата за единните
държавни изисквания за придобиване на висше
образование
по
специалността
„право“
професионална квалификация „юрист“.
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