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С Т Р А Т Е Г И Ч Е С К И  П Л А Н  Н А  Е М С С  
 

 

П Р О Е К Т Е Н  Ф И Ш  2 0 1 2 - 2 0 1 3  

Име на 

проекта:  
Подбор на насоките, препоръките и стандартите на ЕМСС  

 

 

1) Кратко описание : 

Проектът може да се счита за продължение на предходния проект на ЕМСС Молби за 

сътрудничество. В процеса на дискусии в проектния екип, стана ясно, че през 

последните 8 години ЕМСС е изготвила множество документи със стандарти, насоки и 

препоръки в различни области – съдебна етика, навременност, назначаване, 

преместване, уволнение и дисциплинарни производство, и др. Въпреки тяхната 

безспорна стойност, тези документи са прекалено големи като обем и отчасти 

припокриващи се. Това, от своя страна, ги прави тежки за прочит и прилагане на 

практика, и представя в по-незначителен вид работата на различните екипи на ЕМСС, 

както и на самата мрежа като цяло. Затова е и необходимостта от документ, с който да 

се работи лесно, и който представлява подбор на принципите, изработени от 

предходните доклади на ЕМСС. Това е от изключително значение за всички членове на 

ЕМСС, особено за тези, които току що са се присъединили към мрежата. 

 

2) Цел на проекта :   

Проектът има за цел да подбере заключенията от всички предходни проектни екипи 

на ЕМСС и да създаде достъпен документ, който да съдържа резултатите от 

предишните доклади на ЕМСС. С други думи, проектът цели да идентифицира ясно 

принципите на ЕМСС, установени от предходните проектни екипи на ЕМСС, както и да 

увеличи тяхната стойност. Така, същността на проекта е да съкрати съществуващите 

препоръки, насоки и стандарти на ЕМСС до кратък общ документ, съдържащ всички 

основни принципи с препратки към добрите практики в докладите, които ЕМСС 

застъпва и които би трябвало да се следват от съдебните съвети. 

 

3) Резултати : ( = какво ще се реализира = какво ще бъде представено) 

Ще се изработи кратък (сбит) документ на добрите принципи, който ще представлява  

подбор на предишните стандарти, насоки и препоръки на ЕМСС.  
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4) Граници на проекта : (= какво няма да бъде включено като резултат = какво 

няма да се реализира = какво няма да бъде представено) 

 

Този проектен екип ще потърси и ще извади основните, съществуващи вече принципи 

в документите, одобрени и приети от ЕМСС, но няма да се опитва да създаде нови 

такива. Освен това, окончателният документ няма да повтаря целия материал, който 

се съдържа в предишните доклади на ЕМСС, но от друга страна, ще отразява само 

основните точки по систематичен начин, както и ще даде ясни препратки (където  е 

необходимо) към документите, където подбраните от този проектен екип принципи са 

обяснени по подробен начин.  

Проектният екип цели чрез работата, описана в рамката на този проект, да се 

превърне в работещ документ, който трябва да се актуализира периодично, т.е., 

когато другите проектни екипи на ЕМСС изработят нови принципи, техните основни 

точки трябва да бъдат препоръчани на Общото събрание за включване в документа, 

които този проектен екип ще изработи.  

 

5) Свързаност с други проекти или дейности, извършени от други организации: 

Свързани принципи може да се съдържат в много други международни становища и 

декларации, които се отнасят до съдебната система, включително: (а) Бангалорските 

принципи за поведение на съдиите, приети от Група за съдебен интегритет, 

спонсорирана от Обединените нации (2010); (б) Принципите на Latimer House (2003); 

(в) Становище № 1 (2001) на Консултативния съвет на европейските съдии на 

вниманието на Комитета на министрите на Съвета на Европа; (г) Харта на съдиите 

(1999); (д) Европейска харта за статута на съдиите от 1998; (д) Насоките на Latimer 

House (1998); (е) Препоръките на Съвета на Европа(1994 and 2010); (ж) Основните 

принципи за незасимостта на съдебната система на Обединените нации (одобрени 

през 1985), и др. Въпреки това, проектът се базира само на предходните проекти на 

ЕМСС и не цели да припокрива различните принципи, изработени от други 

международни организации. Това може да бъде цел за бъдещи проекти, ако подобна 

необходимост възникне. 

 

6) Рискове :  

Целта на проекта предполага работа с обемни и многобройни документи. Това може 

да повлияе на съгласуваността и практичността на крайния резултат. 

 

7) Методология и дейности, който ще се осъществят : 

Проектният екип ще проучи многобройните доклади, изготвени от предишните 

работни групи на ЕМСС (от основаването на ЕМСС) и да извади основните принципи, 

които ще бъдат приети на Общото събрание през 2013. 

С цел този процес да протече ефективно, проектния екип очерта следните етапи: 

1) Идентифицира заглавието, размера и структурата (тематичната програма) на 

документа; 

2) Раздели на работата на следните три тематични подгрупи: 

a) Статут на съдиите; 

b) Управление на съда; 

c) Медии и взаимно доверие. 

3) Ще подготви проект на подбраните принципи в тематичното поле на всяка една 
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от подгрупите; всяка една от подгрупите също така трябва да подготви кратко 

резюме на докладите на ЕМСС, по които работи. 

4) Анализ на подготвените от подгрупите проекти (междинни резултати) и 

събирането им за проекта на окончателен документ; 

5) Дискусия по окончателния документ и неговото приемане. 

 

8) Организация на проекта: (съветници, експерти, работни групи, срещи, и др…) 

Планирани са две срещи на проектния екип, по време на които ще продължи 

работата. Първата среща е планирана да се проведе на 10 декември 2012 във Вилнюс, 

Литва, а втората- на 11 февруари в Рим, Италия: 

1) Определените по време на началната за проекта среща подгрупи ще трябва да 

подготвят проект на идентифицираните от тях принципи според съответното 

тематично поле, както и кратко резюме на съществуващите доклади на ЕМСС, 

да които те се отнасят (междинни резултати) и да ги разпространят между 

останалите членове на проектния екип преди първата среща. 

2) По време на първата среща ще бъдат дискутирани постигнатите резултати от 

всяка една от подгрупите. 

3) След тази първа среща ще бъде направен синтез и  ще бъде подготвен проект 

на съответния окончателен документ, който ще бъде разпространен (преди 

втората среща) за обсъждане между всички членове на проектния екип. 

4) По време на втората среща ще бъдат обсъдени крайните резултати от 

проектния екип и ще бъдат приети заключения. 

 

Членовете на проектния екип са идентифицирани съгласно списъка предоставен от 

офиса на ЕМСС.  Проектният екип е съставен от прибличително 19 души от 16 съдебни 

съвета. 

 

9) Времетраене : 

Срещите на проектния екип са планирани както следва: 

1) 10 декември 2012 във Вилнюс, Литва; 

2) 11 февруари 2013 в Рим, Италия. 

При необходимост, датите и/или местата могат да бъдат променяни след съгласуване 

с всички членове на проектния екип и одобрение от координатора. 

 

Предварителният краен срок за представяне на доклада от проектния екип е първата 

седмица на месец май 2013. 

 

10)  Комуникация между проекта, Управителния комитет и Общото събрание 

Вътрешната комуникация между членовете на проектния екип ще се осъществява на 

базата на контактите в списъка на членовете. Комуникацията с останалите членове и 

наблюдатели на ЕМСС ще се осъществява чрез офиса на ЕМСС.  

 

Протоколите от всяка среща на проектния екип, както и доклад за напредъка на 

проекта се предоставят на офиса на ЕМСС. Датите и местата на провеждане на 

срещите на проектния екип се съобщават на ЕМСС предварително с цел оказване на 

съдействие при организацията на всяка среща. 
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