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УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
В периода 2-3 юни в гр. Велинград се проведе Шестата международна
конференция на регулаторните съдебни органи на Балканския регион. В
конференцията взеха участие четиридесет и двама представители от тринайсет
държави, което я направи първото международно събитие от подобен мащаб и
значение, организирано от Висшия съдебен съвет на Република България.
Международното сътрудничество на упълномощените представители на
регулаторните съдебни органи на Балканския регион стартира своята дейност през 2006
г. и Висшият съдебен съвет, като орган, който представлява съдебната власт в
Република България и осигурява нейната независимост, участва активно в дейностите
на Сътрудничеството от самото му начало.
За първи път международна конференция на регулаторните съдебни органи на
Балканския регион е проведена през 2006 г. в Сараево. От тогава домакини са били
Унгария, Румъния и Черна гора. Готовността на Висшия съдебен съвет да организира
провеждането на VІ-та Международна Конференция на регулаторните съдебни органи
на Балканския регион бе изразена с решение на комисия „Международно правно
сътрудничество” от 07.07.2010 г. Бяха отправени официални покани до всички
национални органи, членуващи в организацията - Албания, Босна и Херцеговина,
Италия, Косово, Македония, Молдова, Черна гора, Румъния, Словения, Турция и
Унгария, представители на международни организации, Министерството на
правосъдието, Министерството на финансите на Република България, магистрати.
Конференцията се проведе между 2-3 юни 2011 г. в гр. Велинград, България.
Основни теми на конференцията, определени на предишния форум на организацията,
проведен в периода 17-20 октомври 2010 г. в Сиофок, Унгария, бяха „Финансов
мениджмънт на съдебната система” и „Аспектите относно адекватността на
съдиите с оглед на етичните стандарти”. За съжаление в срещата не взеха участие
представители на регулаторните съдебни органи на Сърбия и Хърватска. Официални
гости на конференцията бяха г-н Мигел Кармона Руано - Президент на Европейската
мрежа на съдебните съвети, д-р Чаба Уйкери - Президент на Постоянния офис на
Регулаторните съдебни органи на Балканския регион, г-н Гюнтер Ворач – Почетен
председател на Международна асоциация на съдиите, д-р Ерика Щайгервалд - Юрист в
отдел „Международни отношения” на Висшия съдебен съвет на Унгария.
От българска страна участие взеха: проф. Лазар Груев - Председател на
Върховния касационен съд, г-н Георги Колев - Председател на Върховния
административен съд, г-н Иван Колев - председател на комисия „Бюджет и финанси” на

Висшия съдебен съввет, г-н Цони Цонев - председател на комисия „Професионална
етика и превенция на корупцията”, г-н Стефан Петров - член на комисия „Бюджет и
финанси”, г-н Георги Шопов и г-н Георги Гатев – членове на комисия „Международно
правно сътрудничество”, г-н Георги Чамбов - Председател на Пловдивски апелативен
съд, г-н Веселин Петричев - Председател на Районен съд Велинград, г-жа Богдана
Желявска - Зам.-председател на СГС и член на Националната съдебна мрежа по
граждански и търговски дела, г-жа Вероника Николова - Съдия в СГС и Национално
лице за контакт на Европейската мрежа по граждански и търговски дела
Модератор на конференцията беше г-н Георги Шопов - член на Комисия
„Международно правно сътрудничество” на Висшия съдебен съвет на Република
България.
Шестата международна конференция на регулаторните съдебни органи на
Балканския регион бе открита с приветствено слово на председателят на ВКС проф.
Лазар Груев, в което запозна участниците с българския модел на конституиране и
определяне на правомощията на ВСС. Проф. Груев подчерта, че регулаторните съдебни
органи са призвани да отстояват самостоятелността на съдебната власт в държавата и
изрази мнение, че след този международен форум българският ВСС ще излезе още поуверен в мисията си да е гарант за независимостта на съдебната система под
върховенството на закона.
От своя страна Председателят на ВАС г-н Георги Колев изказа задоволството си
от удачно подбраните теми, а именно – „Финансов мениджмънт на съдебната система”
и „Аспектите относно адекватността на съдиите с оглед на етичните стандарти” и ги
определи като изключително важни и актуални.
Приветствие към участниците поднесе г-н Чаба Уйкери, директор на
Постоянния офис на Регулаторните съдебни органи на Балканския регион, в което
запозна участниците с дейността, целите и основните принципи на организацията. Той
изтъкна значението на Балканския регион за Европа и подчерта, че съдебните системи
на страните от този регион следва активно да участват в процеса на държавни реформи.
Президентът на Европейската мрежа на съдебните съвети г-н Мигел Кармона
сподели, че Европейската мрежа следи с интерес тези регионални форуми и изказа
оценка, че провеждането на подобна конференция за шести пореден път е
доказателство за зрелостта на организацията на страните от Балканския регион.
В първия ден участниците дискутираха проблеми, свързани с финансовия
мениджмънт на съдебната власт. От българска страна презентация по въпроса направи
г-н Иван Колев, председател на комисия „Бюджет и финанси” на ВСС. Той запозна
участниците с начина, по който се формира бюджета на съдебната система в България и
в заключение подчерта, че основният принцип при разработване на бюджета на
съдебната власт е независимост и прогнозиране на оптимален размер на средствата за
нормално функциониране на съдебните институции.
Вторият ден на конференцията, посветен на темата за адекватното поведение на
магистратите с оглед етичните стандарти, бе открит с приветствена реч на г-н Гюнтер
Ворач, почетен председател на Международната асоциация на съдиите. Г-н Ворач
изтъкна, че през последните години бяха приети редица Етични кодекси за
магистратите в различни европейски страни и отговорност на Висшите съдебни съвети
е да следят как се спазват тези правила.
За това, как бе създаден и как функционира Кодексът за етично поведение на
българските магистрати разказа пред участниците г-н Цони Цонев, председател на
Комисията по професионална етика и превенция на корупцията във ВСС. Той подчерта,
че още с приемането си Етичният кодекс се е превърнал в мощен инструмент за
коригиране поведението на магистратите и акцентира върху силния му превантивен

ефект

по отношение на борбата с корупцията в съдебната система.
Участниците във форума направиха подробни презентации на начините, по
който въпросът с етичното поведение на магистратите е регулиран в техните страни.
Домакин на Седмата международна конференция на регулаторните съдебни
органи на Балканския регион през 2012 г. ще бъде Република Турция. След дискусия
бяха определени и основните теми, които ще бъдат обсъдени на нея, а именно
„Независимост на съдебната власти сътрудничество със законодателната и
изпълнителната власт” и „Новите технологии и използването им в съдебната система”.
В края на Шестата международна конференция на регулаторните съдебни
органи на Балканския регион упълномощените представители единодушно приеха
декларация от срещата, очертаваща основните изводи от дискусията и общата позиция
на делегатите по темите на конференцията.
Участниците в Конференцията оцениха високо организацията на събитието и
изразиха мнението, че дискусията е била особено полезна и ползотворна. Бе изразено
мнението, че тази конференция направи още една стъпка към задълбочаване не само на
на сътрудничеството в рамките на организацията, но и на двустранните отношения
между отделните регулаторните съдебни органи. Към момента са получени официални
благодарствени писма от г-н Мигел Кармона Руано - Президент на Европейската
мрежа на съдебните съвети, д-р Чаба Уйкери - Президент на Постоянния офис на
Регулаторните съдебни органи на Балканския регион и г-н Хоратиус-Николае Думбрава
Президент на Висшия съдебен съвет на Румъния.
21.06.2011 г.
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