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На 14-15 юли 2014 г. членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) 

посетиха Холандския съвет на съдебната власт в гр. Хага, Кралство 

Нидерландия. Работното посещение е част от дейностите по  проект 

„Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет 

и подобряване на ефективността на съдебната система” изпълняван по 

Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.  В делегацията участваха 

ръководителят на проекта Галина Карагьозова, Светла Петкова, Юлия 

Ковачева, Елка Атанасова, Михаил Кожарев, Димитър Узунов, Румен 

Боев, Калин Калпакчиев и експерти от администрацията на ВСС.  

Проведени бяха работни срещи на следните теми: 

 -Холандската система за измерване на натовареността в съдебната 

система; Критерии за отчитане на натовареността; 

-Процес на реформа в съдебната карта на Холандия; 

-Бюджетиране на съдебната система, в частност зависимостта между 

натовареността на съответния орган на съдебната власт и неговия бюджет; 

-Дисциплинарна практика; Влияние на натовареността върху 

дисциплинарната практика; 

-Защита на човешките права и Холандската национална мрежа за обмен на 

информация във връзка с практиката на Европейския съд по правата на 

човека. 

Презентации бяха представени от представителите на Холандския 

съвет на съдебната власт г-жа Юлия Бруйсма - старши съветник 

международно сътрудничество, г-н Джос Путс - ръководител на 

департамент „Финансова инфраструктура”, г-жа Юлия Мендлик, член на 

управителния борд на съда в Утрехт, г-н Роберт ван дер Лаан-

изпълнителен съветник „Стратегии и развитие”, г-н Кийс Стерк- член на 
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Съдебния съвет на Нидерландия и г-жа Алис де Кок, съветник по политики 

за управление на качеството.  

По единодушно мнение на всички представители на ВСС работното 

посещение е било изключително ползотворно и споделените добри 

практики ще бъдат използвани не само за постигане целите на проекта, а и 

при формиране на управленските политики на ВСС, свързани с 

разглежданите теми. 

 

 


