СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 6:

ПОВИШАВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО КЪМ СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПРОЗРАЧНОСТ

Специфична цел 1:

Засилване на обществената отговорност на парламентарната квота във ВСС

МЯРКА

6.1.1 Мерки за прозрачност
на процеса по излъчване на
номинации за членове на
ВСС от страна на партиите

6.1.2 Засилено обществено
участие в процедурата по
избор на парламентарна
квота във ВСС.

ДЕЙСТВИЯ

период на приложение (ПП)
1. Изработване на изменения в ЗСВ,
предвиждащи
номинациите
да
бъдат
придружени с подробен доклад относно:
 критериите на които е бил подчинен
подбора на кандидатури, как са били
определени тези критерии и как е
установено, че кандидатите отговарят на тях;
 процеса на предварителни консултации и
поисканите становища от професионални,
обществени, академични и други групи от
страна на вносителите;
2. Обсъждане и оценка на въздействието;
3. Внасяне в парламента
ПП: 2016 г.
1. Изменения в ЗСВ, предвиждащи:
 Поемане на конкретни ангажименти в
обществен интерес като част от концепциите
на кандидатите по чл. 19а (1) ЗСВ;
 Народното събрание да организира
изслушване на кандидатите от страна на ГС
към ВСС и други представители на
гражданското общество и академични групи;
2. Обсъждане и оценка на въздействието;
3. Внасяне в парламента.

финансиране

Очаквани резултати

Индикатори за изпълнение

ДБ

Мерки за повишаване на
прозрачността,
обосноваността и
обществената подкрепа
на партийните
номинации за членове на
ВСС.

 Изготвени, подложени на
публично обсъждане
внесени в парламента
изменения в ЗСВ.
 Оценка в Докладите за
независимостта на ВСС и
корупцията в СВ (1.1.6, 1.3.9).
 Оценка от Венецианската
комисия.

ДБ

Мерки за засилване на
отговорността пред
обществото на
партийните кандидати за
членове на ВСС

 Изготвени, подложени на
публично обсъждане
внесени в парламента
изменения в ЗСВ
 Оценка в Докладите за
независимостта на ВСС и
корупцията в СВ (1.1.6, 1.3.9).
 Оценка от Венецианската
комисия.

ПП: 2016 г.
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Отговорни
институции
Водещ Партньо
р
МП

МП

6.1.3 Прозрачност и
отчетност на работата на
членовете на
парламентарната квота във
ВСС.

1. Изменения в ЗСВ, предвиждащи ежегодни
доклади за обществено-полезната дейност на
членовете на ВСС от парламентарната квота ,
които да бъдат подлагани на обсъждане на
организирани от парламента изслушвания с
участие на депутати, членове на ГС към ВСС и
други представители на гражданското
общество и академични групи;
2. Обсъждане и оценка на въздействието;
3. Внасяне в парламента.

ДБ

Повишени гаранции за
отчетност и ефективност
на администриране на
СВ;
Засилена отговорност на
членовете на ВСС;

 Изготвени, подложени на
публично обсъждане
внесени в парламента
изменения в ЗСВ;
 Оценка в Докладите за
независимостта на ВСС и
корупцията в СВ (1.1.6, 1.3.9).
 Оценка от Венецианската
комисия.
 Оценка в Доклад на ЕК по
МСП.

МП

ПП: 2016 г.
Сумарно за финансиране по ОПДУ по Специфична цел 1

Специфична цел 2:

Общи индикатори:
 Оценка в Докладите за независимостта на ВСС и
корупцията в СВ (1.1.6, 1.3.9).
 Оценка в Доклад на ЕК по МСП.
 Проучвания на общественото мнение по 6.4.1

Осигуряване на реално обществено участие в правораздаването чрез института на съдебните заседатели

МЯРКА

6.2.1 Прозрачност и
обществено участие в
избора на съдебни
заседатели от общинските
съвети.

ДЕЙСТВИЯ

период на приложение (ПП)
1. Разработване на пакет от изменения в ЗСВ и
подзаконовата нормативна база, уреждащи
сходни с предвидените за процедурата по
избор на парламентарна квота във ВСС
гаранции за прозрачност, обществено участие и
ангажимент към обществения интерес в
процедурата по избор на съдебни заседатели;
2.Обсъждане и оценка на въздействието;
3. Внасяне в НС

финансиране

Очаквани резултати

Индикатори за изпълнение

ДБ

Въведени гаранции за
обществено участие в
избора на съдебни
заседатели от
общинските съвети.

 Изготвени, подложени на
публично обсъждане и
внесени в парламента
изменения в ЗСВ.
 Оценка в Докладите за
независимостта на ВСС и
корупцията в СВ (1.1.6,
1.3.9).
 Оценка в Доклад на ЕК по
МСП.
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Отговорни
институции
Водещ Партньо
р
МП

ПП: 2017 г.
6.2.2 Прозрачност на
съдебните заседатели и
гаранции срещу конфликт
на интереси.

1. Декларации за наличие на интерес и
публичен електронен регистър на съдебните
заседатели във всяко съдилище, в който се
отразяват всички обстоятелства, които биха
могли да послужат за искане за отвод от някоя
от страните по делата, по които те заседават;
2.Обсъждане и оценка на въздействието;
3. Внасяне в НС

ОПДУ

Механизъм за превенция
на конфликта на
интереси на съдебните
заседатели

ПП: 2017 г.

 Изготвени, подложени на
публично обсъждане и
внесени в парламента
изменения в ЗСВ.
 Изградена платформа за
регистър;
 Модел за декларации и
указания за попълване;
 Оценка в Докладите за
независимостта на ВСС и
корупцията в СВ (1.1.6,

МП

1.3.9).
 Оценка в Доклад на ЕК по
МСП.
6.2.3 Дебат за
възможностите за
допълнително повишаване
на общественото участие
чрез института на съдебните
заседатели.

1. Оценка на състоянието на института на
съдебните заседатели;
2. Сравнително-правно проучване;
3. Изработване на предложения за
допълнителни промени в съществуващия
модел на обществено участие с оглед
разширяването му;
4. Поредица от обществени обсъждания, на
основата на резултатите от които се
разработват окончателни проекто-изменения в
ЗСВ.

ОПДУ

Мерки за разширяване
на общественото участие
в правосъдието.

ПП: 2016 – 2018гг.

Сумарно за финансиране по ОПДУ по Специфична цел 2

 Оценка на състоянието и
проучване;
 Изготвени, подложени на
публично обсъждане
предложения;
 Внесени в парламента
изменения в ЗСВ.
 Оценка в Докладите за
независимостта на ВСС и
корупцията в СВ (1.1.6, 1.3.9).
 Оценка в Доклад на ЕК по
МСП.

Общи индикатори:
 Оценка в Докладите за независимостта на ВСС и
корупцията в СВ (1.1.6, 1.3.9).
 Оценка в Доклад на ЕК по МСП.
 Проучвания на общественото мнение по 6.4.1
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МП

 Оценка за независимостта на отделните съдилища по
1.2.4

Специфична цел 3:

Превръщане на бюджетната процедура в инструмент за прозрачност и обществен контрол

МЯРКА

6.3.1 Въвеждане на
програмно и ориентирано
към резултата бюджетиране
за всяка структура на
съдебната власт.
6.3.2 Обществени
обсъждания с участие на
специализирани и
професионални НПО на
проекта за бюджет на СВ и
отчета за изпълнение на
бюджета

ДЕЙСТВИЯ

финансиране

Очаквани резултати

Индикатори за изпълнение

Отговорни
институции
Водещ Партньо
р

ДБ

Засилена прозрачност и
отчетност на бюджета на
СВ.

 Изработени и внесени в
парламента промени в ЗСВ;
 Въвеждане на практиката по
обсъжданията;
 Оценка в Докладите за
независимостта на ВСС и
корупцията в СВ (1.1.6,
1.3.9).
 Оценка в Доклад на ЕК по
МСП.

ВСС

ДБ

Повишени гаранции за
ефективен
парламентарен дебат по
ефективността на
бюджета на СВ

 Изработени и внесени в
парламента промени в ЗСВ;
 Въвеждане на практиката по
обсъжданията;
 Оценка в Докладите за
независимостта на ВСС и
корупцията в СВ (1.1.6,
1.3.9).
 Оценка в Доклад на ЕК по
МСП.

МП

период на приложение (ПП)
Мярката е разработена в Стратегическа цел 3,
Специфична цел 3.

Разработване на пакет от изменения в ЗСВ и
подзаконовата нормативна база, предвиждащи
проекто-бюджета на СВ да се подлага на
публични обсъждания от ВСС преди внасянето
си в парламента и да се изготвя доклад от
обсъждането.
ПП: 2015 г.

6.3.3 Обсъждане на
бюджета на СВ и отчета за
изпълнението му в
парламента на отделни
заседания.

Изменения в ЗСВ, предвиждащи обсъждането
на проекта за бюджет и отчета за изпълнението
му на отделни заседания на парламента.

ПП: 2015 г.
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МП

Сумарно за финансиране по ОПДУ по Специфична цел 3

Специфична цел 4:
МЯРКА

Общи индикатори:
 Проучвания на общественото мнение по 6.4.1
 Доклад за състоянието на бюджета на съдебната власт
по 3.3.4

Засилване на прозрачността на СВ и на диалога с гражданите
ДЕЙСТВИЯ

финансиране

Очаквани резултати

Индикатори за изпълнение

ОПДУ

Инструментариум за
отчитане гледната точка
на гражданите и
„клиентите” на СВ при
нейното администриране

 Изработена методология за
ежегодно националнопредставително проучване
за обществената оценка и
доверие в Съдебната власт;
 Изработен инструментариум
за обратна връзка и оценка
от страна на гражданите,
използвали услуги от
органите на съдебната
власт;
 Изработен и приложен
пакет от административни и
нормативни мерки,
осигуряващ отчитане на
резултатите от проучванията
в планирането и работата на
ВСС, МП и органите на СВ;
 Ежегодно провеждане на
проучването на
общественото мнение и
обобщаване резултатите от
обратната връзка от
ползвателите на съдебни
услуги;

период на приложение (ПП)
6.4.1 Периодични
проучвания на
общественото мнение за
съдебната власт и
удовлетвореността на
гражданите, които са се
обръщали към нейни
структури.

1. Ежегодно национално-представително
проучване за обществената оценка и
доверие в Съдебната власт;
2. Инструментариум за текуща обратна връзка
и оценка от страна на гражданите,
използвали услуги от органите на съдебната
власт;
3. Модел, осигуряващ съобразяването на
резултатите от тези проучвания в
планирането на работата на ВСС, МП и
отделните звена на СВ, включително при
прилагането на програмното бюджетиране
и реализирането на мерките по стратегията;
4. Ежегодно публично обсъждане на
резултатите от проучването и обратната
връзка;

ПП: 2015 – 2020 гг.
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Отговорни
институции
Водещ Партньо
р
ВСС

6.4.2 Годишен доклад за
прозрачността на СВ.

6.4.3 Въвеждане на модели
за активен диалог между
органите на съдебната власт
и различните общности.

6.4.4 Публикуване онлайн
на актовете на органите на
СВ в единен формат,
позволяващ машинна
обработка на данните.

1. Периодична оценка на прозрачността на
органите на СВ и събиране на предложения
за мерки за повишаване прозрачността;
2. Обсъждане на резултатите от оценката със
журналисти, експерти и ГС към ВСС;
3. Изработване на план за реализиране на
възприетите предложения.
ПП: 2015 – 2020 г.
1. Разработване на модели за подходящи
форми на диалог между звената на СВ и
общностите, обслужвани от тях;
2. Информационни кампании, насочени към
специфични групи (ученици, студенти, лица в
риск, лица в неравностойно икономическо
положение и др.);
3. Утвърждаване на подходящи форми на
консултиране на заинтересовани лица и
групи по места в процеса на планиране и
отчитане работата на звената на СВ;
4. Програма за обучение на административни
ръководители и персонал на съответните
звена за провеждане на подобни програми.

ПП 2016 – 2020 г.
Продължаване работата по разработване и
прилагане на единен формат за публикуване в
интернет на всички релевантни съдебни актове
и документите към тях, който да позволява
удобство при търсене и ползване и машинна
обработка на данните.

ДБ

Постоянно действащ
механизъм за
повишаване
прозрачността на СВ

ОПДУ
1-3

Разработване и
въвеждане на конкретни
формати за диалог
между СВ и гражданите.

ОПДУ

Достъпност на съдебните
актове.
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 Провеждане на ежегодна
конференция за обсъждане
резултатите от
проучванията;
 Изработена методология за
оценка на прозрачността на
органите на СВ;
 Периодично извършване на
оценката;
 Обществено обсъждане на
резултатите от оценката;
 Изработване и прилагане на
план за действие
 Оценка на нуждите и
проучване на добри
български и международни
практики;
 Разработени типови
програми за диалог,
консултиране и
информиране, специфични
за съответните органи на
СВ и насочени към
специфични аудитории;
 Разработени и проведени
обучения и кампания по
въвеждане на съответните
програми в сътрудничество
и с други държавни и
обществени организации;
 Разработен и приложен
единен формат;
 Оценен положително в
рамките на Доклада за
прозрачността на СВ.

ВСС

ВСС

ВСС

ПП:
6.4.5 Повишаване
комуникативността на
актовете на органите на СВ.

1. Оценка на практиките при форматиране,
аргументация и изложение на мотивите в
актовете на органите на СВ;
2. Разработване на примерни формати за
различните актове на органите на СВ, които
да ги правят по- ясни и разбираеми от
гражданите и удобни за ползване от
професионалистите;
3. Разработване и въвеждане на съответни
обучителни модули в НИП;
4. Отчитане на примерните формати в рамките
на проверките на ИВСС и в процеса на
атестиране.

ОПДУ

Въвеждане на стандарти
за яснота и достъпност на
съдържанието на
актовете на СВ.

 Разработени примерни
формати за актовете на
органите на СВ с указания
как тяхното оформяне,
мотивиране и изложение да
бъде по-ясно, разбираемо
за неспециалистите и
удобно за
професионалистите;
 Разработени и въведени
обучителни модули;
 Въведени като част от
проверките на ИВСС и
процеса по атестиране.

ВСС

ОПДУ

Въвеждане на формат за
консултиране мнението
на бизнеса при
планиране на развитието
и работата на СВ и
свързаните с нея
държавни институции.

 Изработен формат на
консултации
 Изработена методология на
проучване мнението на
бизнеса
 Периодично проучване
 Обсъждане на резултатите
 Резултати от проучване на
мнението на бизнеса
 Инструменти за оценка на
бизнесклимата в България.

МП

ПП: 2016 – 2020 г.
6.4.6 Периодично
проучване на оценката на
бизнеса за работата на
органите на СВ като елемент
от инвестиционния климат в
страната и обсъждане на
възможни мерки с
представителните бизнесорганизации.

6.4.7 Механизми за
насърчаване на
алтернативни средства за
решаване на делата, като
средство за повишаване на
доверието и отговорността
на гражданите и
изграждането на правна

1. Проучване на международни добри
практики;
2. Изработване на проект за формат на
периодични консултации с бизнеса;
3. Методология за проучване;
4. Периодично проучване на гледната точка на
бизнеса;
5. Обсъждане на резултатите с бизнес
организациите и институциите на СВ.

ПП: 2016 – 2020 г
Мярката е разработена в Стратегическа цел 5,
Специфична цел 6.
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НИП
ИВСС

култура.
Сумарно за финансиране по ОПДУ по Специфична цел 4

Общи индикатори:
 Проучвания на общественото мнение по 6.4.1
 Доклад за прозрачността на СВ 6.4.2
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