УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / ГОСПОДИНЕ,
На 18.10.2019 г. в гр. Пловдив, хотел Лайпциг, зала „Менделсон“ ще се проведе
публична дискусия на тема „Методология за анализ на факторите, водещи до
зависимост на съдебната власт“, организирана от Висшия съдебен съвет в рамките на
проект № BG05SFOP001-3.001-0022 с наименование „Ефективен достъп до
правосъдие“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, по който
Министерството на правосъдието е бенефициент, а Висшият съдебен съвет е партньор.
В рамките на дискусията ще бъде обсъден проект на разработена Методология за
оценка на независимостта на съдебната власт и анализ на факторите, оказващи влияние
върху нея, както и пилотното й прилагане за изготвяне на годишния доклад за
независимостта и прозрачността на дейността на органите на съдебната власт и на ВСС,
съгласно чл. 30, ал. 2, т.12 от Закона за съдебната власт.
Вашето мнение и съдействие, както и мнението на колегите Ви, при провеждане на
дискусиите ще допринесе за получаване на коментари и бележки към използвания
подход за анализ на факторите за независимост на съдебната власт и ще подпомогне
процеса на взимане на най-добрите управленски решения.
Дискусията ще се проведе в рамките на две полудневни сесии, като участниците могат
да се присъединят към тази, която е удобна за тях. Приложена е програма за
публичната дискусия с начален час и място на провеждане.
Ще се радваме, ако разпространите информация за публичната дискусия сред Вашите
колеги.
В случай, че имате нужда от допълнителна информация, можете да се обърнете към г-н
Йордан Стоев, член на ВСС, електронна поща: y.stoev@vss.justice.bg или г-жа Станка
Делчева, програмен
директор, "Агенция Стратегма", електронна поща:
sdelcheva@strategma.bg

С уважение,
Станка Делчева
Ръководител екип
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ПРОГРАМА
Публична дискусия на тема: „Методология за анализ на факторите, водещи до
зависимост на съдебната власт“
18 октомври 2019 г.
гр. Пловдив
хотел Лайпциг, зала „Менделсон“
Първа сесия
09:00 – 09:15

Регистрация

09:15 – 09:30

Откриване

09:30 – 10:15

Представяне на Рамка за независимостта на съдебната власт –
области и фактори. Методология за анализ на факторите.

10:15 – 10:45

Кафе-пауза

10:45 – 11:30

Показатели за оценка на състоянието на факторите за независимост.
Стандарти за оценка. Анализ на фактори, водещи до зависимост на
съдебната власт.
Прилагане на Методологията за изготвяне на годишния доклад за
независимостта и прозрачността на дейността на органите на
съдебната власт и на ВСС

11:30 – 12:00

Дискусия

12:00 – 13:00

Обяд

Втора сесия
12:00 – 13:00

Обяд

13:00 – 13:15

Регистрация

13:15 – 13:30

Откриване

13:30 – 14:15

Представяне на Рамка за независимостта на съдебната власт –
области и фактори. Методология за анализ на факторите.

14:15 – 14:45

Кафе-пауза

14:45 – 15:30

Показатели за оценка на състоянието на факторите за независимост.
Стандарти за оценка. Анализ на фактори, водещи до зависимост на
съдебната власт.
Прилагане на Методологията за изготвяне на годишния доклад за
независимостта и прозрачността на дейността на органите на
съдебната власт и на ВСС

15:30 – 16:00

Дискусия

Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективен достъп до правосъдие”, финансиран по договор за
безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) № BG05SFOP001-3.001-0022-C01/15.12.2017 г., който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейски съюз чрез
Европейския социален фонд

