
БАЛКАНСКА И ЕВРО - СРЕДИЗЕМНОМОРСКА МРЕЖА НА 
СЪДЕБНИТЕ СЪВЕТИ 

ХАРТА  

Съдебните съвети от Балканския и Евро-средиземноморския регион се 
съгласяват да продължат сътрудничеството си под формата на мрежа, приемник на 
„Конференцията на Регулаторните съдебни органи на Балканския регион”, която се 
ръководи от следните принципи.  

С подписването на настоящата Харта, членовете на досега съществувалата 
мрежа потвърждават своето намерение за постоянно членство. 

Член 1 - Наименование 

Наименованието на Мрежата е “Балканска и Евро-Средиземноморска 
мрежа на съдебните съвети“. 

Член 2 - Цели и задачи 

Основните цели на Мрежата са: 

 да подобри сътрудничеството между членове си с оглед укрепване 
независимостта и безпристрастността на съдебната власт като гарант 
на върховенството на закона в региона;  

 да защитава и укрепва статута на съдиите и прокурорите; 

 да засилва доверието в съдебната власт; 

 да повишава ефективността и ефикасността на правосъдието; 

 да укрепва институционалния капацитет на съдебните съвети. 
 

Член 3 - Членство в Мрежата 

Членството е отворено за всички съдебни съвети и органи от Балканския и 
Евро-средиземноморски регион, които имат сходни функции, независими са от 
изпълнителната и законодателната власт или са автономни органи. 

Молби за членство се подават в Секретариата и се представят за одобрение 
от Пленума на Мрежата. Решението за приемане на нов член се взема с обикновено 
мнозинство от Пленума. Членовете са свободни да оттеглят членството си в Мрежата по 
всяко време. 

 
Пленумът може да отстрани член на Мрежата след единодушно решение на 

членовете, ако бъде счетено, че той е престанал да удовлетворява изискванията на 
параграф 1 от настоящия член. 



Член 4 - Органи на Мрежата 

Мрежата работи чрез Пленум, Президент, Борд и Секретариат. Всеки член 
на Мрежата трябва да посочи  лице за контакт за работа със Секретариата с оглед 
осигуряване на ефективна комуникация и обмен на информация. 

Член 5 - Пленум 

Пленумът се състои от представители на всички членове на Мрежата и се 
свиква поне веднъж годишно. 

Пленумът разполага с всички правомощия, необходими за осъществяване 
на целите и задачите на Мрежата. 

Пленумът се свиква от Президента. 

Пленумът има кворум, когато поне половината от организациите, които са 
регистрирани в Мрежата, присъстват на заседанието. 

Освен ако не е предвидено друго в Хартата, Пленумът взема своите 
решения с обикновено мнозинство. 

Всеки член на Мрежата има шест гласа в рамките на Пленума. Ако дадена 
държава е представена от повече от един член (съдебен съвет или независима 
институция) в Мрежата, всички те имат общо шест гласа, които се разпределят 
пропорционално между тях. 

Член 6 - Президент 

Президентът се избира от Пленума с квалифицирано мнозинство за период 
от две години. Президентът може да бъде преизбиран. 

Президентът председателства Пленума и подготвя дневния ред заедно със 
Секретариата. 

Президентът представлява Мрежата. 

Ако Президентът не е в състояние да изпълнява своите задължения, те се 
изпълняват от Борда. 

Член 7 - Борд 

Бордът се състои от петима представители от членовете на Мрежата, избрани с 
обикновено мнозинство от Пленума за срок от две години. Бордът се свиква поне 
веднъж годишно от Президента на Мрежата. Решението за свикване на Борда от 
Президента се взема с обикновено мнозинство от членовете на Мрежата. Решение за 
свикване на Борда може да се вземе и с мнозинство от гласовете в рамките на самия 
Борд. 

Лице от същата националност, от която е Президентът на Мрежата, не може да 
бъде избирано за член на Борда. Всяка държава следва да има не повече от един 
представител в Борда. 



Заседанията на Борда се председателстват от Президента на Мрежата, 
който има съвещателен глас. Ако Президентът не е в състояние да изпълнява своите 
задължения, Бордът взема решение с обикновено мнозинство относно лицето, което 
следва да го замести на председателското място в Борда. 

Бордът има кворум, ако най-малко трима от неговите членове и 
Президентът на Мрежата присъстват на заседанието. В случай че Президентът не е в 
състояние да изпълнява своите задължения, Бордът има кворум, ако най-малко трима 
от неговите членове присъстват на заседанието. 

Бордът взема своите решения с обикновено мнозинство. 

В периода между две пленарни заседания, Бордът следва да изпълни 
решенията на Пленума, съгласно инструкциите на Президента и следва да подготви 
следващото заседание на Пленума. 

Бордът изготвя Проект на годишна работна програма и я представя на 
Пленума за одобрение. 

Член 8 - Секретариат 

Секретариатът е административното звено на Мрежата. Секретариатът 
подпомага президентството и членовете на Мрежата. Секретариатът работи за 
осъществяване  на целите и задачите на Мрежата и за изпълнение на годишната 
работна програма. 

Секретариатът е отговорен за управлението на ежедневната координация на 
Мрежата и по-специално за поддържане и обновяване на Интернет страницата на 
Мрежата. 

Седалището на Секретариата се намира в една от държавите членове  на 
Мрежата за период от три години. 

Пленумът взима решение за члена, който да осигури Секретариата и 
относно неговото седалище. 

Член 9 - Дейности 

За да осъществи целите и задачите, заложени в тази Харта, Мрежата 
може: 

 да организира регионални и международни конференции, семинари, 
работни групи и т.н.; 

 да управлява проекти, изследвания и проучвания; 
 да изготвя доклади и публикации; 
 да организира работни групи, учебни посещения и стажантски програми  
 да улеснява сътрудничеството между национални и международни 

съдебни организации 

Член 10 - Финансови въпроси 

Оперативните разходи на Борда се поемат от този член на Мрежата, от 



който е Президентът. 

Ресурсите, необходими за функционирането на Секретариата, се осигуряват 
от този член на Мрежата, където се намира и седалището на Секретариата. 

Разходите за всички останали дейности се поемат от този член на Мрежата, 
който организира мероприятието. Разходите за настаняване, както и пътните разходи за 
международен транспорт се поемат от всеки отделен член на Мрежата. 

Приносът в натура и под формата на финансови средства за специфични 
проекти и дейности се определя чрез индивидуални споразумения между участниците 
в проектите. Всички такива споразумения се свеждат до знанието на всички членове на 
Мрежата. 

Член 11 - Влизане в сила и действие 

Настоящата Харта влиза в сила в деня на нейното подписване от най-малко 
10 органа, които са взели участие в Конференцията на Регулаторните съдебни органи на 
Балканския регион. 

Член 12 - Изменение на Хартата 

Хартата може да бъде изменена по инициатива на всеки от членовете на 
Мрежата, като изменението се одобрява от Пленума с квалифицирано мнозинство. 

 


