
                                                            ДО 
                                                            ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯ 
                                                            «МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ” НА                                                       
                                                            ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 
 

ДОКЛАД 
от 

Христина Тодорова, директор на дирекция „Международна 
дейност” в администрацията на ВСС 

 

 

Относно: участие в обща среща на трите проектни екипи на 

Европейската мрежа на съдебните съвети за периода 2012-2013, 

проведена на 17- 18 септември 2012 г. в гр.Брюксел, Белгия. 
 

                            УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА, 
 
      С решение на Висшия съдебен съвет по протокол №24 от 14.06.2012 

г. бях определена заедно с Елга Цонева, председател на 

Административен съд- Русе и Недко Симов, прокурор в Окръжна 

прокуратура – Смолян, за участие в трите проектни екипи на 

Европейската мрежа на съдебните съвети, определени по време на 

Общото събрание в Дъблин, през май 2012 г., за периода 2012-2013г., 

както следва:  

Стандарти III – продължение – Елга Цонева Съдебна реформаІІ – 

продължение – Недко Симов и Подбор на насоките, препоръките и 

стандартите на ЕМСС –Христина Тодорова. Поради служебна 

ангажираност, Елга Цонева не присъства на встъпителната среща.  

Встъпителната среща по проекта Подбор на насоките, 

препоръките и стандартите на ЕМСС, в който съм определена за 

участие, се проведе на 17 и 18 септември в сградата на Офиса на 

Европейската мрежа на съдебните съвети в Брюксел. 

Основна задача на тази първа среща бе изработката на проектен 

фиш, (може да намерите приложено), който да очертае бъдещата 

работа и да бъде представен на Управителния комитет, както и на 

членовете и наблюдателите на ЕМСС.  

Диана Лабокаите (Литва), координатор на проектния екип, 

председателства срещата, а представителя на Англия и Уелс, Майкъл 



Уокър, подпомага координатора при провеждане на срещата и 

организиране на работата, която трябва да бъде извършена в рамките 

на проекта. Координаторът представи също така Джудита 

Тамошинаите  като секретар на срещата.  

Диана Лабокаите и Майкъл Уокър подчертаха, че идеята за този 

проект  е дошла от предишния подобен такъв Молби за 

сътрудничество, тъй като резултатът от такава работа би била от 

изключително значение, особено за новите членове на ЕМСС, които 

поради огромния брой документи, подготвени от предишните работни 

групи на ЕМСС, няма да могат бързо да се запознаят с тях и да се 

ориентират в тяхното съдържание, като извлекат основните принципи.  

Така беше изразено общо мнение, че проектния екип трябва да 

идентифицира основните принципи, които счита за най-важни и 

съществени за работата на ЕМСС, и да ги събере в сбит и на достъпен 

език документ, на не повече от няколко страници.  

Всички участници в срещата се съгласиха, че това е голямо 

предизвикателство, което изисква време и значителни усилия от всички 

членове на проектния екип, но се надяват също така,  че всички 

дискусии ще бъдат отразени, както и че крайния резултат на проекта 

ще бъде от изключително значение за проектния екип. 

След кратко резюме на същността на проекта, беше обсъден и 

дневния ред. Г-жа Диана Лабокаите подчерта, че основната цел на тази 

встъпителна среща е да се определени съдържанието на проектния 

фиш. Също така тя поясни, че съдържанието на всички части на 

проектния фиш трябва да бъдат дискутирано по време на срещата, така 

че проекта да бъде представен на следващия ден- вторник, 18 

септември. След това проектният фиш ще бъде разпространен между 

членовете на проектния екип за предложения с оглед написването му 

на правилен английски език. Дискусията също така включваше 

методология и дейности, който трябва да се осъществят, календар на 

работния план и др.  

     Диана Лабокаите подчерта, че освен тази предварителна среща, 

Секретариатът на ЕМСС е предвидил и няколко други срещи на 

проектния екип, чиито дати  и места ще бъдат обсъдени и определени. 

Бяха обсъдени целта и методологията на проекта. Стигна се до 

заключението, че проектния екип няма да създава нови принципи, а ще 

идентифицира и извади основни принципи, които вече са приети от 

предишните работни групи на ЕМСС, като подчертае тяхната стойност. 

Що се отнася до ограниченията на проекта, беше подчертано, че 

проектния екип ще работи само с документите, приети от предходните 



работни групи; и въпреки че съгласно целта на проекта, крайния 

резултат трябва да е действащ документ, отворен за последващи 

изменения. След това, проектния екип се обедини около това да се 

направи предложение, когато други проектни екипи на ЕМСС 

дефинират нови принципи, техните основни точки трябва да бъдат 

препоръчани на Общото събрание за включване в документа, който 

този проект ще изработи.  

След обсъждане, проектния екип стигна до заключението, че 

същността на проекта ще бъде да се съкратят съществуващите 

препоръки, насоки и стандарти на ЕМСС в кратък документ 

(приблизително 6-9 страници).  

           След консултации между Майкъл Уокър и Диана Лабокаите, 

членовете на проектния екип разграничиха три основни сфери, в които 

се съдържат основните принципи на ЕМСС: 

1) Статут на съдиите и кариерно израстване (назначаване, 

заплащане, дисциплинарни производства и т.н.); 

2) Управление на съда (управление на делата, навременност, т.н.); 

3) Взаимно доверие. 

Всяка една от подгрупите трябва да идентифицира основните 

принципи във всяка една от посочените по-горе области, а Майкъл 

Уокър предложи създаването на четвърта подгрупа (формирана от него 

и от колегата му Джефри Вос) за преглед на междинните документи  от 

другите подгрупи и оформянето им в стегнат и лесен за прочит 

документ. 

Що се отнася до методологията и дейностите за времето на 

проекта, след обсъждане, бе решено да се структурира по следния 

начин: 

           1.Разделяне на работата между трите тематични подгрупи със 

съответните координатори от Ирландия, Дания и Норвегия.  

           2. Работа по подгрупи и подготовка на работни проекти на 

идентифицираните принципи във всяко тематично поле. Подгрупите 

трябва да подготвят проект на идентифицираните принципи  според 

тематиката (около 2 страници за всяка подгрупа), както и кратко 

резюме на досегашните доклади на ЕМСС, до които се отнася 

(междинни резултати, максимум 1 страница) и да ги разпространи 

между членовете на проектния екип преди първата среща. Подгрупите 

трябва да изпълнят тази задача до 30 ноември 2012г., но не по-късно от 

1 декември 2012 г. 



3. Първа работна среща. По време на първата среща ще бъдат 

дискутирани междинните резултати, постигнати от подгрупите на 

проекта. 

4. След първата среща ще бъде направен синтез, а след и проект 

на съответния документ ще бъде изпратен от представителите на 

Англия и Уелс (преди втората среща) за одобрение от всички членове 

на проектния екип. 

5. Втора среща. По време на втората среща крайния резултат ще 

бъде обсъден и ще бъдат приети заключения. 

Както информира Секретариатът на ЕМСС, доклада и препоръките на 

проектния екип трябва да бъдат представени на Общото събрание на 

ЕМСС, което ще се проведе в София, България от 5 до 7 юни 2013 г. 

Това означава, че доклада от проекта трябва да е завършен не по-рано 

от 3 май 2013г., за да може да бъде разпространен между всички 

участници преди Общото събрание.  

             Следващата среща по проекта ще се проведе на 10 декември 

2012 г.в гр. Вилнюс, Литва. 

 

 
                                                                С уважение:  

                                                                                     Христина Тодорова 

23.10.2012 г.  

 

 

 

 

 

 

 

Присъствали: Диана Лабокаите (координатор / Литва), Майкъл Уокър 

(Англия & Уелс); Нийлс Грюбе (Дания); Уилям Хамил (Ирвандия); 

Мария Ван Кюик (Холандия); Айвар Арнстад (Норвегия); Кристине 

Ханш (Белгия); Христина Тодорова (България); Луис Мануел Угарте 

(Испания); Ан Кокет (Франция); Паоло Аудриема (Италия); Джулио 

Адиларди (Италия); Хасан Дурсун (Турция); Флавиан Попа (Румъния); 

Джудита Тамошиунайте (Литва). 

                                         


