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Проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“, финансиран по 

Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. 

 

Стойност на проекта: 2 591 474,75 лв. (1 325 000 евро) 

Срок за изпълнение: 48 месеца  

Програмен оператор: Министерство на правосъдието 

Бенефициент: Висш съдебен съвет 

Партньор: Норвежка съдебна администрация 

 

Проектът ще допринесе за изпълнение на целите на Актуализираната стратегия за 

продължаване на реформата в съдебната система, като е създаден въз основа на 

установените потребности в българската съдебна система, свързани с подобряването на 

специфичните процедури и правила за кариерно развитие, назначаване и подбор на 

магистрати и по-доброто управление и администриране на съдебната система. По време 

на взаимни посещения ще бъдат проучени практиките на норвежката съдебна система, 

с цел идентифициране на практики и процедури, силни и слаби страни, и определяне на 

механизми за адаптиране на добрите практики в българската съдебна система. 

Проектът ще допринесе за повишаването на ефективността на съдебната система чрез 

подобряване на процедурите за назначаване, подбор и кариерно развитие на 

магистратите, укрепване на капацитета на членовете на българската съдебна система 

във връзка със спазването и прилагането на разпоредбите на Европейската конвенция 

за правата на човека. Същевременно, проектът ще предложи мерки за популяризиране 

на подходите на възстановително правосъдие и прилагането им в българския контекст. 

 

Общата цел на проекта е по-доброто прилагане на европейската правна рамка от 

българската съдебна система, а специфичните цели на проекта са свързани с: 

 Извършване на анализ на българската нормативна уредба, норвежките 

нормативни и правни способи, практики и подходи в различни страни-членки на 

ЕС и ЕИП за осигуряване на по-добро функциониране на българската съдебна 

система във връзка с процедурите за назначаване, подбор и кариерно развитие 

на магистратите; 
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 Укрепване на капацитета на членовете на българската съдебна система във 

връзка със спазването и прилагането на разпоредбите на Европейската 

конвенция за правата на човека – изпращане на български магистрати на стаж в 

Европейския съд по правата на човека и Отдела за изпълнение на съдебни 

решения на Съвета на Европа; 

 Усъвършенстване на практиките и процедурите, свързани с прилагането на 

механизмите за възстановително правосъдие; 

 Създаване на единен регистър на съдебните преводачи за по-прозрачно и 

ефективно правораздаване. 

 

 


