
   
 

Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективен достъп до правосъдие”, финансиран по договор за 

безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) № BG05SFOP001-3.001-0022-C01/15.12.2017 г., който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейски съюз чрез 

Европейския социален фонд 

 Висшият съдебен съвет организира обучения на тема „Методология за 

анализ на факторите, водещи до зависимост на съдебната власт“ 

 21 октомври 2019 година 

 

Висшият съдебен съвет организира две обучения на тема „Методология за 

анализ на факторите, водещи до зависимост на съдебната власт“, които ще се проведат 

в периода 22-23 октомври 2019 г. и 28-29 октомври 2019 г. в гр. Правец и гр. 

Кюстендил. Събитията са част от реализирането на проект № BG05SFOP001-3.001-0022 

„Ефективен достъп до правосъдие“, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. Бенефициент по проекта е Министерство на 

правосъдието, а партньор е Висшият съдебен съвет. 

 

В обученията ще участват експерти, членове на ВСС и магистрати от 

Апелативен район София и ще бъдат представени основните положения на 

Методологията и нейното прилагане за изготвяне на годишния доклад за 

независимостта и прозрачността на дейността на органите на съдебната власт и на ВСС, 

съгласно чл. 30, ал. 2, т.12 от Закона за съдебната власт. 

 

В периода 14-21 октомври 2019 година бяха проведени публични дискусии в 

петте апелативни райони с участието на магистрати, представители на местната власт, 

неправителствени организации и граждани. Основен акцент в обсъжданията бе 

представянето на коментари и препоръки към разработената Методология за анализ на 

факторите, водещи до зависимост на съдебната власт. Поставени бяха въпроси, 

свързани с обективната и субективна независимост на съдебната система и на 

отделните магистрати, обсъдено бе влиянието на вътрешни и външни за системата 

фактори, имащи отношение към независимостта. Магистратите от страната 

коментираха показателите за оценка на състоянието на факторите за независимост. 

Изразените при обсъжданията становища и предложения ще бъдат включени при 

изготвянето на финална версия на Методологията и доклада.  

 

Основната цел на проекта „Ефективен достъп до правосъдие“ е подобряване 

достъпа до правосъдие чрез изграждане на механизъм за оценка и мониторинг на 

ефективността, независимостта и прозрачността на съдебната система. С изпълнението 

му ще бъдат изготвени методологии за независимостта на съдебната система и за 

проучване на общественото мнение относно удовлетвореността от съдебната система; 

ще бъдат анализирани възможностите за достъп до правосъдие по различни критерии и 

ще бъде създаден модел за достъп до правосъдие, както и ще бъде създаден постоянен 

механизъм за оценка на прилагането на ГПК, НПК и АПК, с цел гарантиране на 

ефективно и справедливо правосъдие. 


