
VIII –ма Международна конференция на Регулаторните органи на съдебната 

власт от Балканския регион 

 

6-7 май 2013 г. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Вземайки под внимание съдебните реформи в страните-участници в конференцията; 

 

Потвърждавайки изявленията и декларациите, приети по време на Конференцията в 

Будапеща, 11-12 юли 2007 г., Велинград 2-3 юни 2011 г. и Истанбул, 29-30 май 2012 г.; 

 

Съзнавайки, че независимостта на съдебната власт е крайъгълният камък на 

върховенството на закона; 

 

Отчитайки факта, че страните-участници имат съдебни системи уникални по своя 

характер и зачитайки процеса на реформи в тези страни; 

 
Желаейки да задълбочат настоящата рамка на сътрудничество с по-ясни правила за 

работа;  

 

Вземайки предвид отговорите на въпросника, разпространен между членовете на 

конференцията и последващите дискусии по време на конференцията в Рим;  

 

Упълномощените представители на страните-участници в VIII та Международна 

конференция на Регулаторните органи на съдебната власт от Балканския регион, 

проведена на 6-7 май 2013 г. разгласяват следната 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РИМ 

 

1. Всички членове на Конференцията следва да насърчават и подтикват страните 

от Балканския регион да участват и да се ангажират по-активно с 

Конференцията. 

2. С оглед сегашните обстоятелства би било по-добре да се продължи със 

съществуващия модел на Конференцията като най-подходящ за нашето 

сътрудничество. 

3. Все пак е необходимо да се изготвят правила за нашето продължаващо 

сътрудничество под формата на меморандум за разбирателство. 

4. Ще се създаде работна група с цел изготвяне на Меморандум за разбирателство. 

Понастоящем работната група се състои от представители на следните страни: 

Босна и Херцеговина, България, Унгария, Италия и Турция. 

5. Работната група ще изготви своевременно проект на Меморандум за 

разбирателство, ще го разпространи до всички членове на конференцията и ще 

предостави окончателният проект на следващата Конференция. 

6. Меморандумът за разбирателство ще урежда общите и конкретни цели на 

Конференцията, начина й на функциониране, управлението, включително 

председателството, управителния орган и секретариата, основните дейности и 

други въпроси. 



7. Работната група, също така, ще отговоря за комуникацията и обмена на 

информация между участниците в Конференцията през годината и ще определи 

реда на своята дейност (място, време и честота на срещите). 

8. Всеки участник в Конференцията трябва да определи лице за контакт, което да 

осигурява ефективна комуникация и обмен на информация. 

 

 


