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ДОКЛАД 

 

 
ОТНОСНО: Доклад от г-н Георги Шопов – член на Висшия съдебен съвет, г-н 

Димитър Фикиин - член на Висшия съдебен съвет и г-жа Славка Каменова - Главен 

секретар на Висшия съдебен съвет, относно участието им в VII-та Международна 

конференция на Регулаторните съдебни органи на Балканския регион. 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА, 

 

От 28.05 до 31.05.2012г. в гр. Истанбул, Република Турция се състоя VII-та 

Международна конференция на Регулаторните съдебни органи на Балканския Регион, в 

която взеха участие представителите на Висшия съдебен съвет : г-н Георги Шопов – 

член на Висшия съвет, г-н Димитър Фикиин - член на Висшия съдебен съвет и г-жа 

Славка Каменова - Главен секретар на Висшия съдебен съвет. 

Тази конференция беше поредната от създадените инициативи, чието начало 

стартира през 2006г. в Сараево, относно сътрудничеството между Регулаторните 

съдебни органи на Балканския регион. Независимо от етническите и политически 

различия всички страни в региона на Балканите постепенно се включиха и станаха 

постоянни участници в годишните конференции. Последната от тях се проведе в гр. 

Велинград, 2-3 юни, 2011 г., където се взе решение следващата среща на 

Регулаторните съдебни органи на Балканския регион да се проведе в Турция, а темите 

на разискване да бъдат : „Независимост на съдебната власт и взаимодействие със 

законодателната и съдебните власти” и „Новите технологии и тяхното внедряване в 

съдебната система”. Впоследствие, по предложение на Постоянния офис на 

регионалното сътрудничество, в дневния ред бяха добавени още две теми „Препоръки 

относно оперативните правила за конференциите на регионалното сътрудничество” и 

„Правен и финансов статус на Постоянния офис на регионалното сътрудничество”. 



На 29 май 2012г. конференцията беше открита от Чаба Уйкери, директор на 

Постоянния офис на регионалното сътрудничество на Регулаторните съдебни органи на 

Балканския регион. Беше поднесено приветствие към участниците в конференцията и от 

министъра на правосъдието и президент на Висшия съвет на съдиите и прокурорите на 

Турция – Садулах Ерджин. В градината на конферентната база беше направена обща 

снимка, която беше раздадена по-късно на всеки един от участниците. 

Впоследствие всяка една от страните - участнички изнесе доклади по първите две 

теми. Бяха презентирани основните насоки и проблеми, свързани с независимостта на 

съдебната власт и внедряването на новите технологии в процеса на осъществяването й, 

отчитайки съответните национални специфики. От направените презентации 

единодушно се възприе становището, че всяка една от държавите в региона следва да 

укрепва ролята и значението на съдебната власт, зачитайки нейната независимост и 

самоуправление, като усъвършенства механизмите за взаимодействието й със 

законодателната и изпълнителната власти. 

По отношение на информационните технологии и тяхното внедряване в 

съдебната власт при обсъждането на темата безспорно се възприе тезата, че същите 

следва все по-интензивно да навлизат и да се използват в процеса на осъществяване 

функциите на съдебната власт, като се засилват системната им интеграция и 

оперативната им съвместимост. От една страна този процес на внедряване трябва да 

има за цел подобряване достъпа до правосъдие и повишаване информираността на 

гражданите, но като се спазват стриктно техните основни права и свободи, а от друга – 

да води до икономия на човешки и финансови ресурси. 

През втория работен ден г-н Пол Гилиган, новоизбраният президент на 

Европейската мрежа на съдебните съвети, запозна участниците с основните въпроси, 

свързани с платформата на Регулаторните съдебни органи на Балканския регион, с цел 

поддържането на по-добри организационни функции, а именно : 

 

1. Какъв да е правният статус на платформата и с каква концепция и статус 

същата да продължи да функционира? 



2. Необходимо ли е провеждане на проучване по отношение организирането 

на дейностите и определяне на отговорностите, с оглед липсата на вътрешна 

регулация, уреждаща работните процедури и условия.  

 

3. Какви са възможностите платформата да продължи дейностите си 

ефективно и членовете да останат в близка връзка всяка година? Необходими ли са 

такива отношения? 

 

4. Подходящо ли е за членовете на платформата да свикват по-често 

подгрупи по определени теми, вместо да се срещат веднъж годишно и да провеждат 

по-подробни проучвания в определени области? 

 

5. Необходимо ли е основаването на постоянен офис с цел организация на 

работата на платформата? Ако е необходимо, къде би трябвало да бъде разположен и 

каква структура да има? 

 

6. С оглед обстоятелството, че г-н Уйкери, досегашен директор на Постоянния 

офис, се пенсионира през тази година, да бъде решено дали той ще продължи 

работата си в офиса и ако да, каква ще бъде процедурата по избор и 

продължителността на мандата? 

 

7. С цел по-здравословното продължаване на работата на платформата и 

осигуряването на средства, без това да бъде в тежест на някои от страните, удачно ли 

е събирането на членски внос, с който да бъдат покривани разходите на постоянния 

офис и заплатите на персонала? Ако не, как следва да бъдат осигурени средства за 

покриване на разходите на постоянния офис? 

 
След обсъждане на посочените въпроси, делегатите стигнаха до извода, че на 

тази конференция все още няма готовност същите да бъдат решени, тъй като касаят и 

засягат основни компоненти относно правния статус, вътрешната регулация, 

организирането на дейността и администрирането на платформата. Взе се решение да 

бъде създадено междинно звено (работна група), координирано от Унгария, което за 



следващата среща да подготви проекто-правилник и проекто-устав на платформата на 

Регулаторните съдебни органи на Балканския регион.  

 
Накрая оторизираните представители на участващите в конференцията държави, 

след като бяха запознати със съдебните реформи във всяка една от тях, 

потвърждавайки съвместните изявления, приети на Конференциите в Будапеща, 11-12 

юни 2007 г. и Велинград, 2-3 юни 2011 г., бидейки наясно с факта, че участващите 

държави притежават своите уникални съдебни системи и уважавайки техните процеси 

на реформа, приеха Декларация, имаща за цел засилване на независимостта на 

съдебната власт, със следното съдържание : 

 

1. Независимостта на съдебната власт е важно условие за върховенство на 

закона и демократично общество и не е привилегия за съдиите и прокурорите, а 

гаранция за равенството на гражданите пред закона. 

 

2. Съществуването на съдебни органи, които са независими от законодателната 

власт, е най-важният инструмент за независимост на съдебната власт, в рамките на 

принципа за самоуправление на съдебната власт. 

 

3. Съдебните съвети трябва да са базирани на автономна структура и на 

принципа на широкото представителство, като те трябва да гарантират 

независимостта и безпристрастността на съдебната власт, засилвайки общественото 

доверие в правосъдието. 

 

4. С цел да постигне независимост на съдебната власт, съдиите не трябва да 

извършват дейности извън техните професионални задължения, като те следва да 

притежават финансови и лични права, които да укрепват тяхната независимост. 

 

5. Независимостта на съдебната власт изисква не само тя да функционира и 

работи независимо от законодателната и изпълнителната власт, но също така и да 

работи в сътрудничество с други държавни институции в името на общественото 

благо. 

 



6. Съдебните съвети трябва да осигуряват независимостта на съдебната власт от 

една страна и да осигурят бързo, ефикасно и справедливо функциониране на 

съдебната система от друга.  

 

7. Органите на законодателната и изпълнителната власт трябва да избягват 

изявления и практики, които подкопават независимостта на съдебната власт. 

 

8.  С цел да се осигури бързо и ефективно функциониране на съдебната система 

и решаване на проблемите, свързани с човешките ресурси, следва да бъде 

окуражавано използването на нови технологии в институциите на съдебната власт, в 

сътрудничество с други държавни органи. 

 

9. Средствата за сътрудничество с цел разширяване на употребата на нови 

технологии в съдебната система, особено добри национални практики, следва да 

бъдат развити сред държавите - членки на Конференцията. 

 

По предложение на оторизираните представители на участващите държави в 

някои от текстовете на декларацията бяха извършени изменения и допълнения, които 

не промениха съществено нейното съдържание и смисъл, като домакините поеха 

ангажимент окончателният вариант на приетата Декларация да бъде изпратен 

допълнително на всеки един от участниците. 

Конференцията беше закрита от г-н Ахмет Хамсичи – вицепрезидент на Висшия 

съвет на съдиите и прокурорите на Турция, като единодушно бе решено следващата, 

осма по ред, конференция да бъде проведена през месец юни 2012 г. в гр. Рим, 

Италия. 

 

Изготвил : ........................ 
/Д. Фикиин/  

 
 
 
15.06.2012 г. 


