СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2:

ЧОВЕШКИЯТ КАПИТАЛ НА СВ – ОСНОВЕН РЕСУРС И ФОКУС НА РЕФОРМАТА: СТАТУС НА СЪДИИТЕ, ПРОКУРОРИТЕ И СЛЕДОВАТЕЛИТЕ

Специфична цел 1:

Реформа на юридическото образование и стажовете като гаранция за висока входяща квалификация и мотивация на човешкия капитал на СВ

МЯРКА

ДЕЙСТВИЯ

финанси
ране

Очаквани резултати

Индикатори за изпълнение

ДБ

Пакет от промени в
изискванията за
специалност право

 Промени в - Наредбата за
единните държавни
изисквания за придобиване на
висше образование по
специалността „право“ и
професионална квалификация
„юрист“
 Изработена и приложена
методология за периодична
оценка за нуждата от доклад
за необходимостта от
актуализация на учебната
програма – проучвания сред
работодатели и практикуващи
юристи.
 Резултати от „Рейтинг на
висшето образование” (МОН)

период на приложение (ПП)
2.1.1 Осъвременяване на
държавните изисквания към
преподаваните дисциплини в
ЮФ.

1. Привеждане на учебните програми в
съответствие с принадлежността ни към
правовото пространство на ЕС и СЕ: изучаване на
европейско право и съдебна практика и
практиката на ЕСПЧ;
2. Включване на дисциплини, които култивират
социална чувствителност, хуманитарна
компетентност и професионална етика;
3. Включване на дисциплини, подготвящи
студентите за практиката с допълнителни умения
(чужди езици, счетоводство, компютърна
компетентност и др. под );
4. Периодична оценка за необходимостта от нова
актуализация на учебната програма – проучвания
сред работодатели и практикуващи юристи.

Повишена адекватност
на учебния материал и
областите на подготовка
на студентите по право
Отговор на редица
резолюции и препоръки
на органите на Съвета на
Европа

ПП: първи етап 2015 г, втори етап – 2017
2.1.2 Въвеждане на нови
форми на работа със
студентите, ориентирани към
придобиване на необходими
за практиката умения,
повишаване на тяхната
социалната компетентност и
ангажираност.

1. Анализ и оценка на възможностите за въвеждане
на стимули за ЮФ да разширят спектъра от
преподавани умения и форми на работа със
студентите както и да завишат изискванията си
към развитието на академичния състав и
обновяването на преподавания материал; План
за действие.
2. Проект за развитие на клиничните форми на
образование в областта на защита човешките
права с бенефициент НБПП.
3. Изменения в ЗСВ.

ДБ
3
ОПДУ
1, 2

1

Повишена ефективност
на методите на
преподаване в ЮФ.
Въвеждане на формата
за практически насочено
обучение – „правни
клиники”.

 Изработен и подложен на
обсъждане план за действие
за модернизиране на
университетското
образование по право.
 Приложен проект за развитие
на клиничните форми на
образование в областта на
защита човешките права (брой
клиники, брой обучени
студенти).

Отговорни
институции
Водещ Парт
ньор
МП
МОН

МП
НБПП

МОН

 Резултати от „Рейтинг на
висшето образование” (МОН).

ПП: анализ – 2015, изменения 2017, проект 2015 2020

2.1.3 Превръщане на
стажовете по време на
следването и след
дипломиране в реална
форма на практическа
подготовка.

2.1.4 Превръщане на
теоретико-практическия
изпит за придобиване на
правоспособност в реална
проверка на практическите
умения.

1. Изработване на концепция за развитие на
стажовете, включително:
o Стажовете по време на следване да поемат
ролята на общо запознаване с държавните
институции, докато следдипломният стаж
да бъде концентриран на едно място;
o Разширяване на кръга от институции, в
които може да бъде положен
следдипломният стаж, включително
държавна и общинска администрация,
социални организации, НПО и др.
2. Съответни изменения в ЗСВ.
3. Съвместно с ВСС разработване на модел за
стажантска програма в съдилищата и
прокуратурите, в рамките на която абсолвентите
са обучени и използвани като съдебни
помощници за по-леки задачи и прилагането й
под формата на пилотен проект.
4. Пилотно прилагане
ПП: анализ и изменения 2016, модел 2016 - 2020
1. Съгласувана с реформите на стажовете
концепция за реформа на теоретико-практическия
изпит за придобиване на правоспособност,
предвиждаща:
o фокус върху практически умения, усвоени
по време на стажа,
o нов конспект,
o начин на организиране,
o форми на изпитване.

ДБ
1,2, 4
ОПДУ
3

ДБ

2

Приложен модел на
повишаване
ефективността на
стажовете.

 Изготвена концепция за
развитие на стажовете и
съответни промени в ЗСВ,
подложени на публично
обсъждане, внесени в
парламента.
 Стартиран пилотен проект
(брой стажанти).
 Резултати от „Рейтинг на
висшето образование” (МОН).

МП

Повишаване
ефективността на ТПИ
като филтър за
подготовката на кадрите
на правната система.

 Изготвена, съгласувана и
приложена концепция.
 Брой не преминали ТПИ.
 Резултати от „Рейтинг на
висшето образование” (МОН).

МП

ВСС

2. Съответни промени в нормативната база.
ПП: 2016 г.
Общи индикатори:
 Резултати от „Рейтинг на висшето образование” (МОН)
 Анализ на резултатите от ТПИ

Сумарно за финансиране по ОПДУ по Специфична цел 1

Специфична цел 2:

Гарантиране доверието в конкурсите за назначаване и повишаване на магистрати

МЯРКА

ДЕЙСТВИЯ

финанси
ране

Очаквани резултати

ОПДУ

Засилване на доверието
в конкурсите и тяхната
ефективност в
установяване на
позитивен кариерен
подбор.

ОПДУ

Въведена оценка на
личностния профил и
нагласи на кандидатите
за магистратски
длъжности и
кандидатите за
придобиване на
несменяемост.

Индикатори за изпълнение

период на приложение (ПП)
2.2.1 Оценка на
организацията и методиката
на провеждане на конкурсите
и факторите за недоверие в
тях; приемане на
предложения за подобряване
на организацията и
методиката на конкурсите

1. Експертна оценка на нормативната рамка и
практиката на провеждане на конкурсите,
включваща анализ на емпирични данни и
интервюта;
2. Изработване на предложения за промени,
3. дискусия.
4. Предлагане на промени в ЗСВ.

ПП: 2015 г.
2.2.2 Въвеждането като част
от първоначалните конкурси
за назначаване на съдии и
прокурори и атестациите за
придобиване на
несменяемост на познанията
по професионална етика и
оценка на развитието на
личността, включително
общата и правна култура,
правосъзнанието и
индивидуалната

1. Изменения в ЗСВ
2. Изработване на методика за оценка на
качествата
3. Обучение;
4. Специализирана оценка на резултатите от
прилагането на методологията;
ПП: 2016 – 2020 г
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 Изготвен и подложени на
публично обсъждане анализ.
 Изготвени изменения в ЗСВ.
 Оценка на база на анкета с
участвалите в конкурса,
организиран по новите
правила и нов анализ на
емпирични данни.
 Резултати от допитване до
магистратите (2.7.1)
 Оценка в Доклад на ЕК по МСП.
 Изготвена методика
 Обсъдена
 Въведена в рамките на
конкурсите, първоначалното
обучение в НИП и атестациите
за несменяемост.
 Резултати от специализирана
оценка
 Резултати от допитване до
магистратите (2.7.1)
 Оценка в Доклад на ЕК по МСП.

Отговорни
институции
Водещ Парт
ньор
ВСС
МП

ВСС

НИП

независимост на кандидатите
2.2.3 Провеждане на
централизирани конкурси от
комисии, определени по
материя.

Изменения в ЗСВ

ДБ

Гарантиране на единен
стандарт на оценяване и
висока квалификация на
състава на комисиите.

 Изготвени, подложени на
публично обсъждане и приети
от парламента изменения в
ЗСВ.
 Оценка на база на анкета с
участвалите в конкурса,
организиран по новите
правила и нов анализ на
емпирични данни.
 Резултати от допитване до
магистратите (2.7.1)
 Оценка в Доклад на ЕК по МСП.

МП

ВСС

ДБ

Повишаване доверието в
комисиите за
конкурсите.

МП

ВСС

ДБ

Повишаване доверието в
комисиите за
конкурсите.

 Изготвени, подложени на
публично обсъждане и приети
от парламента изменения в
ЗСВ.
 Оценка на база на анкета с
участвалите в конкурса,
организиран по новите
правила и нов анализ на
емпирични данни.
 Резултати от допитване до
магистратите(2.7.1)
 Оценка в Доклад на ЕК по МСП.
 Изготвени, подложени на
публично обсъждане и приети
от парламента изменения в
ЗСВ.
 Оценка на база на анкета с
участвалите в конкурса,
организиран по новите
правила и нов анализ на
емпирични данни.
 Резултати от допитване до

МП

ВСС

ПП: 2015г.

2.2.4 Членовете на комисиите
се назначават по списък,
одобрен от общото събрание
на съответната колегия от
ВКС и ВАС.

Изменения в ЗСВ

ПП:2015г

2.2.5 Въвеждане на
изисквания за
професионалната подготовка
и опит на магистратите в
конкурсните комисии.

Изменения в ЗСВ

ПП: 2015
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магистратите (2.7.1)
 Оценка в Доклад на ЕК по МСП
Общи индикатори:
 Резултати от допитване до магистратите (2.7.1)
 Доклад за независимостта на съдебната власт (1.1.6)
 Доклад за корупцията в СВ (1.3.9).
 Оценка в Доклад на ЕК по МСП.

Сумарно за финансиране по ОПДУ по Специфична цел 2

Специфична цел 3: Устойчиво повишаване на качеството на дейността на НИП и утвърждаване на достиженията му

МЯРКА

ДЕЙСТВИЯ
период на приложение (ПП)

2.3.1 Усъвършенстване на
първоначалното обучение и
надграждане ролята на
магистратите-наставници.

План на НИП

2.3.2 Разширяване
тематиката и формите на
обучение и целевите групи и
въвеждане на нови програми
за задължително обучение.

План на НИП

2.3.3 Подобряване на
системата за непрекъснато
идентифициране на
потребностите от обучение в
рамките на отделна структура
на съдебната власт или
съдебен регион.
Разработване на ефективна

План на НИП

финанси
ране
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Очаквани резултати

Индикатори за изпълнение

Отговорни
институции
Водещ Парт
ньор

система за оценка на
качеството на всеки
обучителен курс.
2.3.4 Внедряване на система
за управление на качеството
и дългосрочна програма за
организационно развитие,
включително подобрение на
организационноуправленската структура при
гарантиране програмната
самостоятелност на НИП.
2.3.5 Развиване на система от
мерки за стимулиране и
наблюдение на
усъвършенстването на
правната квалификация на
прокурорите и съдиите и
гаранции за участието им в
обучения

План на НИП

План на НИП

Сумарно за финансиране по ОПДУ по Специфична цел 3

Специфична цел 4:

План на
НИП

Общи индикатори:
 План на НИП
 Резултати от допитване до магистратите (2.7.1)
 оценката на бизнеса за работата на органите на СВ (6.4.6)

Ефективни атестации, основани на еднакъв комплексен стандарт, който оценява в дълбочина всички аспекти от работата на съдията, прокурора,
следователя

МЯРКА

ДЕЙСТВИЯ

финанси
ране

Очаквани резултати

Индикатори за изпълнение

ОПДУ

Въвеждане на пакет от
промени в процеса на
атестиране.

 Изготвен и подложени на
публично обсъждане анализ.
 Изготвени изменения в ЗСВ.

период на приложение (ПП)
2.4.1 Оценка на практиката по
провеждане на атестация за
придобиване статут на
несменяемост.

1. Експертна оценка на нормативната рамка и
практиката на провеждане на атестациите,
включваща анализ на емпирични данни,
сравнително-правен анализ и интервюта;
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Отговорни
институции
Водещ Парт
ньор
ВСС
МП

2. Изработване на предложения за промени;
3. Публично обсъждане.

Засилване на доверието
в атестациите и тяхната
ефективност в
установяване на
позитивен кариерен
подбор.

ПП: 2015 г.

2.4.2 Въвеждане на
централизирано атестиране
от комисии, съставени от
командировани за целта
съдии и прокурори към
съответната колегия на ВСС .

Изменения в ЗСВ

ДБ

Гарантиране на единен
стандарт на оценяване и
възможност на
атестиращите да се
посветят на тази дейност.

ДБ

Повишаване доверието в
и авторитета на
атестационните
комисии.

 Изготвени, подложени на
публично обсъждане и приети
от парламента изменения в
ЗСВ.
 Резултати от допитване до
магистратите (2.7.1).
 Оценка в Доклад на ЕК по МСП.

МП

ДБ

Гаранции за
обективността на
атестирането и
извеждане на критерия
за качеството на
работата на преден план.

 Изготвени, подложени на
публично обсъждане и приети
от парламента изменения в
ЗСВ.
 Резултати от допитване до
магистратите (2.7.1).
 Създадена организация от ВСС

ВСС

ПП:2015

2.4.3 Регламентиране на
изисквания за необходимите
качества на членовете на
централните атестационни
комисии (за съдии и
прокурори) и избора им от
общите събрания.

Изменения в ЗСВ

2.4.4 Утвърждаване на
обективното отчитане на
качеството на работа на
основата на анализ на
качеството на всички
постановени актове и пълна
информация за другите
професионални дейности на

1. Изменения в ЗСВ
2. Организационни мерки от ВСС

 Оценка на база на анкета с
участвалите в атестациите,
организирани по новите
правила и нов анализ на
емпирични данни.
 Резултати от допитване до
магистратите (2.7.1)
 Оценка в Доклад на ЕК по МСП.
 Изготвени, подложени на
публично обсъждане и приети
от парламента изменения в
ЗСВ.
 Оценка на база на анкета с
участвалите в атестациите,
организирани по новите
правила и нов анализ на
емпирични данни.
 Резултати от допитване до
магистратите (2.7.1).
 Оценка в Доклад на ЕК по МСП.

ПП: 2015

ПП: 2015
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МП

НИП

 Оценка в Доклад на ЕК по МСП

магистратите чрез съответни
промени в методиката за
атестиране.
2.4.5 Въвеждане на методи за
оценяване мотивираността на
атестираните магистрати и
разработването на система от
подпомагащи мерки за
повишаването на
мотивацията и справянето с
различни предизвикателства,
свързани с работата.
Въвеждане на основата на
анализ на постановените
актове и на самооценката на
атестирания на система от
мерки за идентифициране на
необходимостта от
индивидуалното му обучение
и за включването му в
подходящи форми за
продължаващо обучение и
усъвършенстване на
професионалната му
квалификация.
2.4.6 Въвеждане на
индивидуален план за лично
развитие на всеки съдия,
прокурор и следовател като
част от атестирането му, в
който да бъдат
конкретизирани намеренията
и задълженията му за
допълнителна квалификация
по определен проблем или
правна материя и за
включване, при

1. Разработване и въвеждане на методика за
оценка на мотивираността и за идентификация на
нуждите от подпомагащи мерки.
2. разработване и въвеждане на методика за
самооценки;
3. Обучение на атестиращите.

ОПДУ

Въведена система за
оценка на мотивацията и
нуждата от подпомагащи
мерки.

 Изработена методика
 Подложена на обсъждане
 Изработена обучителна
програма за атестиращите.
 Резултати от допитване до
магистратите (2.7.1).
 Оценка в Доклад на ЕК по МСП.

ОПДУ

Въвеждане на
инструмент за активно
планиране на личното
развитие на
магистратите и несанкционни мерки за
отстраняване на
слабости

1. Изработена методика
2. План за организационни мерки
3. Реализирано обучение
4 Периодична оценка
Оценка:
Резултати от допитване до
магистратите (2.7.1).
Оценка в Доклад на ЕК по МСП

ПП: 2016 г. Прилагане на методиката 2016 – 2020гг

1. Изработване на методика за въвеждане на
индивидуални планове;
2. Изработване на план за организационни мерки;
3. Обучение.
4. Оценка на приложението.

ПП: изработване и въвеждане 2016 -17, прилагане
2017-20гг
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ВСС

МП

необходимост, на системата
от подпомагащи мерки.
Общи индикатори:
 Резултати от допитване до магистратите (2.7.1)
 Доклад за независимостта на съдебната власт (1.1.6)
 Доклад за корупцията в СВ (1.3.9).
 Оценка в Доклад на ЕК по МСП.

Сумарно за финансиране по ОПДУ по Специфична цел 4

Специфична цел 5:

Въвеждане на принципите на справедливия процес в дисциплинарните производства спрямо магистрати

МЯРКА

ДЕЙСТВИЯ

финанси
ране

Очаквани резултати

Индикатори за изпълнение

ДБ

Повишаване доверието в
и авторитета на
дисциплинарния процес
и гарантиране не
обективност и равен
стандарт.

 Изготвени, подложени на
публично обсъждане и приети
от парламента изменения в
ЗСВ.
 Резултати от допитване до
магистратите (2.7.1).
 Оценка в Доклад на ЕК по МСП.

ОПДУ

Привеждане на
дисциплинарното
производство в
съответствие с
международните
стандарти и добри
практики.

 Изготвен и подложен на
обсъждане анализ.
 На база на резултатите от
обсъжданията: изработени
предложения за промени.
 Резултати от допитване до
магистратите (2.7.1).
 Оценка в Доклад за
независимостта на СВ (1.1.6)
 Оценка в Доклад на ЕК по МСП.

период на приложение (ПП)
2.5.1 Създаване на
централизирана
дисциплинарна комисия към
всяка от колегиите във ВСС,
съставена от командировани
за целта магистрати, избрани
от съответните общи
събрания.

Изменения в ЗСВ

2.5.2 Консултации за
изработване на проект за
преструктуриране на
дисциплинарното
производство с цел
удовлетворяване на
международните стандарти и
препоръки и гарантиране на
реалния му състезателен
характер чрез предвиждане
дисциплинарната процедура
да се провежда пред ВКС,
който да бъде определен

1. Изработване на експертен анализ с преглед на
международните стандарти и българската
практика.
2. Кръгли маси и обобщаване на резултатите.
3. Изработване на предложения за промени.

ПП:2015 г.

Повишаване
ефективността на
дисциплинарното
производство при
гаранции за

ПП: 2016 г.
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Отговорни
институции
Водещ Парт
ньор
МП
ВСС

МП

ВСС

като единствено компетентен
да налага дисциплинарни
наказания на магистратите.
2.5.3 Въвеждане на
възможности за търсене на
дисциплинарна отговорност
на председателите на ВКС и
ВАС и главния прокурор .

независимост и равен
стандарт.

1. Изработване на експертен анализ с преглед на
международните стандарти и българската
практика.
2. Кръгли маси и обобщаване на резултатите.
3. Изработване на предложения за промени.

ОПДУ

Изработване на
процедура за търсене на
дисциплинарна
отговорност на „тримата
големи“.
Повишаване отчетността
на лидерите на СВ.

ПП: 2016 г.

МП

ВСС

Общи индикатори:
 Резултати от допитване до магистратите (2.7.1)
 Доклад за независимостта на съдебната власт (1.1.6)
 Доклад за корупцията в СВ (1.3.9).
 Оценка в Доклад на ЕК по МСП.
 Оценка на „Венецианската комисия“

Сумарно за финансиране по ОПДУ по Специфична цел 4

Специфична цел 6:

 Изготвен и подложен на
обсъждане анализ.
 На база на резултатите от
обсъжданията: изработени
предложения за промени.
 Резултати от допитване до
магистратите (2.7.1).
Оценка в Доклад на ЕК по МСП

Предвидими правила за определяне на възнаграждението

МЯРКА

2.6.1 Гаранции за
автоматична актуализация на
възнаграждението на
магистратите при
настъпването на съответните
условия.

ДЕЙСТВИЯ

Очаквани резултати

Индикатори за изпълнение

период на приложение (ПП)

фина
нсир
ане

Изменения в ЗСВ и ЗПФ

ДБ

Гарантиране финансовата
независимост на
магистратите

 Изготвени, подложени на
публично обсъждане и приети
от парламента изменения в
ЗСВ и ЗПФ.
 Доклад за прозрачността на СВ
(6.4.2)
 Допитване до мнението на
магистратите (2.7.1)
 Доклад за състоянието на
бюджета на съдебната власт
(3.3.4)

ПП:2015г
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Отговорни
институции
Водещ Парт
ньор
МП

 Оценка в Доклад на ЕК по МСП.
2.6.2 Премахване на
елементите на
индивидуалната преценка
при определянето на
допълнително трудово
възнаграждение в органите
на СВ и тяхната
администрация чрез
законоустановеност на вида и
размера им.

Изменения в ЗСВ

2.6.3 Оценка на формите на
поощрения и предложения за
тяхното развитие.

Експертна оценка на нормативната рамка и
практиката относно поощренията на магистрати.
Изработване на предложения за промени.

ДБ

Гарантиране финансовата
независимост на
магистратите и
ограничаване
възможностите за
оказване на влияние по
административен път.

 Изготвени, подложени на
публично обсъждане и приети
от парламента изменения в
ЗСВ.
 Доклад за прозрачността на СВ
(6.4.2)
 Допитване до мнението на
магистратите (2.7.1)
 Доклад за състоянието на
бюджета на съдебната власт
(3.3.4).

МП

ДБ

Обновяване и развитие на
инструментариума за
мотивиране на
магистратите.

 Изготвен и подложени на
публично обсъждане анализ.
 Изготвени изменения в ЗСВ.
 Допитване до мнението на
магистратите (2.7.1)
 Оценка в Доклад на ЕК по МСП.

ВСС

ПП:2015 г.

МП

ПП: 2016 г.
Сумарно за финансиране по ОПДУ по Специфична цел 4

Специфична цел 7:

Общи индикатори:
 Доклад за прозрачността на СВ (6.4.2)
 Допитване до мнението на магистратите (2.7.1)
 Доклад за състоянието на бюджета на съдебната власт
(3.3.4)

Отчитане становището на съдиите, прокурорите и следователите в процеса на администриране на съдебната власт

МЯРКА

ДЕЙСТВИЯ

фина
нсир
ане

Очаквани резултати

Индикатори за изпълнение

Отговорни
институции
Водещ
Партн
ьор

ОПД

Включване на мнението на

1. Изработена методика

ВСС

период на приложение (ПП)
2.7.1 Периодични проучвания

1. Изработване на методология на проучването,
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НИП

на мненията на съдиите,
прокурорите и следователите
по въпросите на
администрирането на СВ и
представяне на резултатите
на публично обсъждане.

включваща качествени и количествени методи,
постоянни въпроси и механизъм за добавяне на
допълнителни текущи въпроси (от ВСС, МП,
професионални организации и др.);
2. Ежегодно проучване;
3. Обсъждания на резултатите на кръгли маси;

У

ПП: 2015 – 2020
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магистратите при
планиране и оценка на
управлението и реформата
на СВ

2. Брой проучвания
3. Обществени обсъждания

