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Относно: Доклад от участието на проф. Анелия Мингова, 

представляващ Висшия съдебен съвет, Георги Гатев,  председател на 
комисия «Международно правно сътрудничество» на ВСС, Славка 
Каменова, главният секретар на ВСС, Валентин Ангелов, директор на 
дирекция „Вътрешен одит” и Христина Тодорова – директор на 
дирекция”Международна дейност” в Общото събрание на Европейската 
мрежа на съдебните съвети, проведено от 9 до 11 май 2012г. в гр. Дъблин, 
Ирландия.  

              
                            УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА, 
 

От 9 до 11 май в гр. Дъблин, Ирландия се състоя Общото събрание на 
Европейската мрежа на съдебните съвети /ЕМСС/.  Непосредствено след 
пристигането си на 9 май, участниците от общо 18 страни-членки и 13 
страни-наблюдатели на мрежата, бяха приети от президента на Ирландия г-
н Майкъл Д. Хигинс и от г-жа Сюзън Денъм- съдия в Наказателния съд и 
председател на борда на съдебната служба.  

Официалното откриване на Общото събрание бе от президента на 
ЕМСС Мигел Кармона Руано, последвано от видео обръщение от Вивиан 
Рединг, заместник-председател на Европейската комисия, еврокомисар по 
правосъдие, човешки права и гражданство.  

Съдия Пол Гилиган от Ирландската съдебна служба ще бъде 
председател на мрежата с мандат за следващите две години, считано от 1 
януари 2013г. Той представи своята визия за Асоциацията, която включва 
продължаващо засилване на сътрудничеството чрез обмяна на опит и 
разпространяване на добри практики в Европа в областта на правосъдието, 
с оглед повишаване на качеството и ефективността при предоставянето на 
правосъдие на гражданите. Той изрази готовността си с помощта на 
членовете да подобри профила на ЕМСС в Европа. Новият президент на 



мрежата ще бъде поканен на заседанията на Управителния комитет и на 
Изпълнителния борд на мрежата.   

Общото събрание избра и членове на Управителния комитет от 8 
организации -членки на мрежата. Това са страните Англия и Уелс, Италия, 
Литва, Холандия, Полша, Румъния и Испания. За членство в Управителния 
комитет могат да участват всички страни-членки. Управителният комитет 
заседава най-малко три пъти годишно. Мандатът на Управителния комитет 
е за срок от две години, от юни 2012г. до юни 2014г. За такъв период е 
избран и Изпълнителния борд на мрежата, чийто членове са:  

Мигел Кармона, президент на ЕМСС (до 31 декември 2012г.), 

Герт Верваке, Висш съвет по правосъдие, Белгия 

Паоло Кордер, Висш съвет на магистратурата, Италия 

Хоратиус Думбрава, Върховен съвет на магистратурата, Румъния. 

По време на Общото събрание в Дъблин бяха назначени и двама нови 
одитори измежду членовете за срок от две години. Задачата на одиторите е 
да проверяват финансовия отчет на ЕМСС и да извършват одит на 
документите, включително протоколните книги, отчетите и банковите 
извлечения. Те представят доклада си всяка година на Общото събрание. 
Членовете на ЕМСС одобриха тазгодишния финансов отчет на 
Асоциацията. 

Участниците във форума се запознаха и с резултатите от работата на 
четирите проектни екипа за периода 2011-2012г., във всеки един от който е 
взел участие и представител на българската съдебна система. В проекта 
„Съдебна реформа” участва Недко Симов-прокурор в Окръжна 
прокуратура-Смолян,  в проект 2 „Стандарти”- Елга Цонева-председател на 
Административен съд- Русе, в проект 3 „Правосъдие, общество и медии”- 
Рената Мишонова- Хальова, съдия в Окръжен съд- Враца и в проект 4 
”Молби за подкрепа”-Георги Кузманов-прокурор в Окръжна прокуратура-
Бургас. Независими експертни становища по резултатите от тези проекти 
бяха представени от Марко Фабри, Институт за изследване на съдебните 
системи, Болоня, Параскеви Мишу, директор на дирекция „Гражданско 
правосъдие”- ГД”Правосъдие”, Гери Къран, съветник Връзки с медиите, 
Съдебна служба. 



През втория ден от Общото събрание бяха представени и съответно 
одобрени препоръките от четирите проектни екипа, които станаха и част от 
Декларацията от Дъблин относно стандартите за набиране и назначаване 
на членове на съдебната власт.  

Общото събрание в Дъблин постави началото на по-нататъшното 
изпълнение на Стратегически план на Европейската мрежа на съдебните 
съвети, по-специално приоритетните проекти за 2012 г./2013 г. Беше взето 
решение проектите на ЕМСС за 2012 г./2013 г. да са следните: 

Минимални стандарти III – продължение. Проектът Минимални 
стандарти ще бъде организиран като многогодишен проект, които 
разработва стандарт и минимални индикатори всяка година. Той ще има за 
резултат създаването на набор от минимални стандарти и индикатори за 
сектор „Правосъдие”. За 2012 г./2013 г. е предложено Стандарти III да 
работи за оценката и несменяемостта на съдиите. По този проект следва да 
се разработят инструментите за мониторинг и оценка на национално ниво и 
ниво ЕС.  

Съдебна реформа – продължение. Ще бъде организирано 
продължение на проект Съдебна реформа. Той ще се фокусира върху 
разработването на ръководство за прилагане на съдебната реформа и 
практически способи, по които Съветът да бъде проактивен в 
насърчаването на реформата. Предложено е да се следва методологията 
на проект Стандарти. Освен това, могат да бъдат проучени и набелязани 
определен брой иновативни подходи.  

Същност на насоките, препоръките и стандартите на ЕМСС. 
Имаше препратки към насоките, препоръките и стандартите на ЕМСС (вж. 
доклада относно Молби за сътрудничество). За да се идентифицират 
Стандартите на ЕМСС и да се засили тяхната стойност, трябва да проучим 
и предишните доклади и декларации на ЕМСС. Един или няколко проектни 
екипа биха могли да проучат различните доклади и да извлекат ключовите 
препоръки и стандарти, които биха могли да бъдат приети по време на 
Общото събрание през 2013 г.  

След като определи участниците във всеки един от екипите, Висшият 
съдебен съвет на Република България смята да предложи домакинство на 
някоя от срещите с цел активизиране на присъствието и дейността си в 
Европейската мрежа на съдебните съвети.  

 
05.06.2012 г. 


