СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: ЕФЕКТИВНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВАНО НА ЗНАНИЕТО – КАПАЦИТЕТ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО И РАБОТАТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
МЯРКА

3.1.1. Изграждане на
методологическо експертно
звено, което да осигурява
единство и надеждност на
статистиката за работата на
органите на съдебната
власт и досъдебното
производство.

3.1.2 Развитие на капацитет
в НИП за провеждане на
теоретични и емпирични
изследвания в областта на
криминологията,
включително критическите
изследвания на
наказанията и техните
алтернативи, социологията,
статистиката, психологията,
организационното
развитие,

ДЕЙСТВИЯ
период на приложение (ПП)
1. Анализ и оценка на действащата система за
статистическа отчетност в съдилищата и
прокуратурата на РБ;
2. Създаване на нов модел за статистическа
отчетност в съдилищата, включващ подробни
статистически кодове за отделните видове
съдебни дела и механизъм за контрол за
еднаквото й приложение и осигуряващ
унификация и съпоставимост на
статистическите данни, събирани в съдилищата
и органите на досъдебното производство;
4. Създаване на експертно звено, което да
разполага с технологичен и аналитичен
капацитет за оценка и контрол на събираните
статистически данни.
ПП: 2016 г.
1. Анализ и оценка на структурното и кадрово
състояние на НИП, с оглед възможността за
развитие на неговия изследователски и
аналитичен капацитет;
2. Проучване и анализ на съществуващите
модели за развитие на изследователски звена в
сродни обучителни институти за магистрати в
страни от ЕС;
3. Създаване на модел за изследователски
център в НИП за провеждане на емпирични
проучвания за целите на правосъдието и план
за неговото разгръщане;

финансиране

Очаквани резултати

Индикатори за изпълнение

Бюджетни
средства: 4
ОПДУ: 1,2,3

Създаване на система за
достоверно и
задълбочено отчитане на
образуваните,
разгледаните и решени
дела и преписки в
съдилищата и
прокуратурата на РБ

Извършване на изследвания и
анализи на статистическите
данни за работа на
съдилищата и прокуратурата
на РБ;
Създаване и укрепване на
експертно аналитично
статическо звено, което да
унифицира набирането и
анализа на статистическата
информация за дейността на
съдилищата и прокуратурата
на РБ;

ОПДУ

Развитие и укрепване на
аналитичния капацитет
на НИП за провеждане на
емпирични и теоретични
проучвания и
изследвания по въпроси,
от значение за
развитието на
правосъдието

Провеждане на емпирични
проучвания;
Укрепване на аналитичния
капацитет на НИП

Отговорни
институции
Водещ Партньор
ВСС

НИП

ВСС

информационното и
компютърно осигуряване,
съдебните иновации и др.
за нуждите на
администрирането и
развитието на органите на
съдебната власт.

4. Извършване на пилотни емпирични
изследвания по въпроси от съществено
значение за функционирането на
правосъдието, предвидени в настоящата
Стратегия;

ПП:2016 г.
3.1.3 Повишаване на
1. Оценка на настоящия експертен капацитет на
аналитичния капацитет на
ВСС и оценка на нуждите;
ВСС в областта на
2.Изготвяне на план за създаване, технологично
планиране и
и кадрово укрепване на аналитичния капацитет
администриране на
в администрацията на ВСС;
съдебната власт –
3. Прилагане на плана и изграждане на
аналитични звена за оценка предвидения капацитет;
на натовареност, достъпа
4. Реализиране на предвидените в Стратегията
до правосъдие,
изследвания;
професионалната
квалификация на кадрите и
др.
ПП: 2015 - 2020
Сумарно за финансиране по ОПДУ по Специфична цел 1:

Бюджетни
средства – 3
ОПДУ 1,2, 4

Усъвършенстване на
процеса на планиране и
администриране на
съдилищата и
прокуратурата на РБ чрез
създаване на механизъм
за постоянно
наблюдение и оценка на
нуждите

Изготвени оценки и план
Прилагане на плана и
развитие на капацитета
Реализирани изследвания

Общи индикатори:
 Доклад за прозрачността на СВ (6.4.2)
 Доклад за независимостта на съдебната власт (1.1.6)
 Доклад за корупцията в СВ (1.3.9).
 Доклад на ЕК по МСП.
 Допитване до мнението на магистратите (2.7.1)

Специфична цел 2: Регулиране на натовареността на магистратите и на структурите на СВ

ВСС

3.2.1 Въвеждане на
постоянен механизъм за
измерване тежестта на
отделните видове дела и
преписки и допълнителните
служебни задължения.

3.2.2 Въвеждане на
механизъм за определяне
на норма на натовареност
на магистратите и на
съдебната администрация
и равномерно
разпределение на делата и
преписките в рамките на
отделните структури на
съдебната власт и
интегрирането му с другите
процеси на планиране (по
3.3 и 3.4).

1. Създаване на методология за измерване на
тежестта на отделните видове съдебни дела и
преписки и за отчитане на допълнителните
служебни задължения на съдиите, прокурорите
и следователите;
2. Въз основа на приетата методология,
създаване и прилагане на система за отчитане
на тежестта на делата и преписките и другите
фактори, свързани с натовареността на съдиите,
прокурорите и следователите;
3. Периодична актуализация;

ПП: 2015
1. Въз основа на създадения и приложен модел
за измерване на тежестта на делата и
преписките, създаване на механизъм за
определяне на норма за натовареност на
съдиите, прокурорите и следователите от
различните инстанционни нива
2. Прилагане на нормата за натовареност при
осъществяване на кадровите и
дисциплинарните правомощия на ВСС
3. Определяне на норма за натовареност на
съдебната администрация
4. Периодична актуализация на нормата
5. Изработване на модел за интеграция на
Механизма с другите процеси на планиране;

ПП:2015-2016, актуализации 2016 - 2020

ОПДУ

Създаване и ефективно
прилагане на модел за
отчитане на тежестта на
отделните видове
съдебни дела и преписки
и допълнителните
служебни дейности на
съдиите, прокурорите и
следователите

1. Изработена методология
2.Приложена система
3. Периодични актуализации
4. Оценка допитване до
мнението на магистратите
(2.7.1)

ВСС

ОПДУ

Интегрирана политика по
нормиране на
натовареността на
магистратите и
администрацията и
обвързване на процеса
на планиране с нормата.
Справедлива
натовареност на съдиите,
прокурорите и
следователите;
създаване на условия за
повишаване на
качеството на
правосъдието

1. Създадена норма за
натовареност за магистрати;
2. Създадена норма за
натовареност за
административен персонал;
3. Прилагане на модел на
интеграция с другите процеси
на планиране;
4. Периодични актуализации
5. Оценка допитване до
мнението на магистратите
(2.7.1)

ВСС

3.2.3 Стандарт за условия
на труд в съдилищата и
прокуратурите.

1. Изработване и приемане на стандарти за
условията на труд в съдилищата и
прокуратурата;
2. Създаване на механизъм за прилагане на
приетите стандарти и контрол за изпълнението
им

ОПДУ

Осигуряване на
подходящи материални
условия за
осъществяване на
правосъдието

1. Приемане и прилагане на
стандарти за условия на труд в
съдилищата и прокуратурата;
2. Оценка допитване до
мнението на магистратите
(2.7.1)

ВСС

МП

ВСС

МП
МФ

ПП:2016 г.
Сумарно за финансиране по ОПДУ по Специфична цел 2:

Общи индикатори:
Допитване до мнението на магистратите (2.7.1)

Специфична цел 3: Бюджетът на съдебната власт- инструмент за ефективно управление, отчетност и реформа
3.3.1 Въвеждане на програмно
бюджетиране за всяка
структура от институциите на
съдебната власт и ориентиране
на бюджета към постигане на
резултати и обвързване на
финансирането със заложените
цели, дейности, натовареност и
обективна оценка на разходите
по видове преписки и дела
така, че да се постигне
адекватно финансиране на
правораздаването като основна
държавна функция.

1. Оценка от външни експерти на
състоянието на бюджета на СВ и
досегашните усилия за въвеждане на
програмно бюджетиране;
2. Разработване на модели за въвеждане на
ориентиране към цели бюджетиране за
различните структури на СВ;
3. План за въвеждане на новия модел;
4. Иницииране на нормативни промени;
5. Обучение на персонал;
6. Периодична независима оценка на
бюджета на СВ, неговото планиране и
отчитане.

ПП: 2015 – 2017 гг, периодични оценки –
2015 – 2020 гг

ОПДУ

Въвеждане на нов модел
на бюджетиране
обвързано с резултатите.
Повишаване
прозрачността на
бюджета на СВ и
ефективността на
управление на
бюджетните власти.

1. Извършена оценка
2. Разработен модел
3. Разработен и приложен
план
4. Извършени нормативни
промени
5. Обучен персонал
6. Извършени периодични
оценки (в докладите по 3.3.4)

3.3.2 Дефиниране и
периодично обновяване на
цели и индикатори за
изпълнение в партньорство
между ВСС, МП, МФ и
гражданското общество, както и
периодично обновяване на
оценката на разходите по
видове дела.

3.3.3 Въвеждане на ефективни
мерки за децентрализация на
планирането и изпълнението на
бюджета, обвързани с
изисквания за повишена
прозрачност, публичност и
отчетност на резултатите и
изпълнението на целите и
планирането на разходите и
дейността на всяка структура на
съдебната власт в съответствие
с локално планирани
приоритети.

1. Изработване на методология за
определяне и актуализация на цели и
индикатори за всяка структура на СВ;
2. Изработване на стандарти за обществено
участие в обсъждането на целите и
индикаторите и изпълнението на бюджета
в съответствие с тях;
3. Обучение на персонал;
4.Нормативни промени;
5.Периодична актуализация;
6. Периодична независима оценка.

ПП: Въвеждане на система от цели и
индикатори 2015 – 2017, прилагане,
актуализация и мониторинг – 2017-2020
1. Изработване на модел за самостоятелно
бюджетиране за всяка структура на
съдебната власт, предвиждащ програмност
на бюджетирането и обвързване на
бюджета и неговото изпълнение с цели и
индикатори (по 3.3.2);
2. План за въвеждане на модела и
прилагане;
3. Законодателни изменения;
4. Обучения на персонал;
5. Стандарт за обществено участие в
планирането на приоритетите;
6. Периодични външни оценки;

ПП: Въвеждане на локално бюджетиране
2015 – 2017, прилагане, актуализация и
мониторинг – 2017-2020

ОПДУ

Създаване на модел за
бюджетиране, насочено
към резултати и за
публично обсъждане на
целите и индикаторите.
Повишена прозрачност
на бюджета на СВ и
ефективност на работата
на структурите й.

1. Изработена методология и
стандарти за обществено
обсъждане;
2. Обучен персонал;
3. Извършени нормативни
промени;
4.Актуализация;
5. Извършени периодични
оценки (в докладите по 3.3.4)

ВСС,

МП

ОПДУ

Въведено
децентрализирано
бюджетиране и локален
цикъл на планиране и
отчитане на бюджета на
всяка структура на СВ с
участие на гражданското
общество.
Повишена прозрачност
на бюджета на СВ и
ефективност на работата
на структурите й.

1. Изработен модел и
стандарт за обществено
участие;
2. Приложен план за
въвеждане на модела
3. Извършени законодателни
изменения;
4. реализирани обучения
5. Извършени периодични
оценки (в докладите по 3.3.4)

ВСС

МП

3.3.4 Тримесечна и годишна
отчетност за изпълнението на
целите (по 3.3.2 и 3.3.3) и
постигането на резултати;
периодична външна оценка
(„Доклад за състоянието на
съдебната власт“).

1. Методология за тримесечни и годишни
отчети за изпълнението на целите и
постигане на резултатите
2. Методология за вътрешен мониторинг и
своевременни корективни мерки;
3. Методология за вътрешен мониторинг и
корективни мерки;
4. Обучение на персонал;
5. Изготвяне на периодична външна оценка
– „Доклад за състоянието на бюджета на
съдебната власт”

ОПДУ

ПП: изработване на методология 2015 –16
г., Прилагане 2016 – 17 г. Мониторинг 2016
– 20 г.
Сумарно за финансиране по ОПДУ по Специфична цел 3:

Въведен модел на
периодично отчитане и
мониторинг на
програмните и
обвързани с цели и
индикатори бюджети на
всяка структура на СВ.
Повишена прозрачност
на бюджета на СВ и
ефективност на работата
на структурите й.

1. Изработени методологии за
отчитане и мониторинг;
2. Реализирани обучения;
3. Прилагане на вътрешен
мониторинг;
4. Извършени периодични
оценки в „Доклад за
състоянието на бюджета на
съдебната власт”

ВСС

МП

ВСС

МП

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

Специфична цел 4: Въвеждане на инструменти за дългосрочно планиране
3.4.1 Стандарт и система от
мерки за оценката на достъпа
до правосъдие на гражданите
и юридическите лица.

1. Изработване на система от критерии за
достъпа до правосъдие и създаване на
модел за оценка на достъпа до правосъдие,
съобразно приетите критерии
2. Прилагане и периодична актуализация
ПП: 2015 г.-2016 г., актуализация 2016 - 20

Бюджетни
средства

Наблюдение и оценка за
достъпа до правосъдие
при съществуващата
структура и система на
съдилищата и
предложения за
структурни промени в
системата на съдилищата

1. Изработена система от
критерии и модел за оценка;
2. Периодични актуализации;
3. Оценка – проучвания на
мнението на гражданите и
бизнеса по 6.4.1 и 6.4.6

3.4.2 Създаване на
специализирана географскоинформационна система (ГИС),
включваща инструменти за
анализ и мониторинг на
факторите, свързани със
социално-икономическото
развитие на съдебните райони
и натовареността на
съдилищата.

1. Създаване на ГИС базирана
информационна система за целите на
реформа на съдебната карта;
2. Технологично обезпечаване на системата;
3. Обучения на персонал;
4. Поддържане на системата

3.4.3 Оценка на ефективността
на отделните структури на СВ и
реформа на съдебната карта.

1. Методология за оценка ефективността на
структурите на СВ по места на база на
обективни критерии и данни от ГИС
анализа;
2. Изработване на различни модели на
структуриране на структурите на СВ,
включително „изнесени офиси” и критерии
за оценка на тяхната ефективност;
3. Прилагане на оценката и изработване на
план за преструктуриране на съдебната
карта и публично обсъждане;
4. Прилагане на плана;
5. Периодична оценка на ефективността на
структурите;

ОПДУ

ПП: 2016 г.

ПП: 2015 - 2020

ОПДУ –
1,2,3,5
Държавен
бюджет: 4

Изработване на система
за наблюдение и оценка
на социалноикономическите
фактори, които влияят
върху натовареността на
съдилищата, с оглед
осигуряване на
ефективна структура на
системата на съдилищата
при съобразяване на
достъпа до правосъдие
Изработване на политика
за преструктуриране на
мрежата от структури на
СВ на основата на
обективни критерии.
Повишаване
ефективността на работа
на СВ и оптимизация на
ресурса й.

1. Създаване на ГИС базирана
информационна система;
2. Обучения;
3. Използване на системата за
наблюдение и оценка на
структурата на съдилищата

ВСС

МП

1. Създадена методология на
оценка;
2. Изработени модели;
3. Изработване на план;
4. Обществено обсъждане
5.Прилагане на план за
преструктуриране;
6. Периодична актуализация
7. Оценка:
- проучвания на мнението на
гражданите и бизнеса по 6.4.1
и 6.4.6
-- Доклад за състоянието на
бюджета на СВ (3.4.1)

ВСС

МП

3.4.4 План за развитие на
човешкия ресурс, обвързан с
програмното бюджетиране, на
основата на който да се съставя
и актуализира план за
ритмичното провеждане на
конкурсите в съдебната власт.

3.4.5 Оценка на ефективността
на структурите за
специализирано правосъдие
(системата на
административните съдилища;
военните съдилища;
специализираните наказателни
институции).

1. Разработване на методика за планиране
на бройките в структурите на СВ и на
необходимите конкурси;
2. Ежегодно планиране на конкурсите в
структурите на СВ;

ПП: изработване и начало на прилагане на
методика 2015-2016, прилагане 2016 –
2020гг
1. Анализ на натовареността на
специализираните съдилища, съобразно
специфичните фактори, които определят
честотата на образуваните в тях съдебни
дела;
2. Оценка на ефективността на
съществуващата структура на
специализираните съдилища;
3. План за реформа на съдебната карта на
специализираните съдилища с различни
модели на преобразуване;
4. Публично обсъждане;
5. Нормативни изменения;
6. Прилагане на плана;
7. Периодичен мониторинг.
ПП: преструктуриране: 2016 г. – 2017 г.
мониторинг 2017-20 г.

Бюджетни
средства

Осигуряване на
своевременно и
ефективно кадрово и
материално
обезпечаване на
правосъдната дейност

1. Изработена методика;
2. Текущо прилагане;
3. Оценка допитване до
мнението на магистратите
(2.7.1)

ВСС

Бюджетни
средства 6
ОПДУ 1-5, 7

Ефективна структура на
специализираните
съдилища при
съобразяване на достъпа
до правосъдие доброто
управление на
бюджетните ресурси

1. Изготвяне на Анализ на
натовареността на
специализираните съдилища;
2. Извършване на оценка на
натовареността;
3.Изготвяне на план за
реформа на съдебната карта
на специализираните
съдилища
4. Обществено обсъждане
5. Извършване на нормативни
изменения;
6. Прилагане;
7. Извършване на периодичен
мониторинг и оценка по
неговите резултати
8. Оценка:
- Допитване до мнението на
магистратите (2.7.1)
- Доклад за състоянието на
бюджета на СВ (3.4.1)
- Проучвания на мнението на
гражданите и бизнеса по 6.4.1
и 6.4.6

ВСС

МП

3.4.6 Въвеждане на механизъм
за оценка на ефекта от
приложението на ГПК, НПК и
АПК.

3.4.7
Наблюдение
на
продължителността на делата
и преписките и анализ на
възможностите за повишаване
на
ефективността
на
разглеждането им.

1.Изработване на методология за
наблюдение и допълнителни анализи и
проучвания;
2. Текущо наблюдение и анализ за
приложението на процесуалните закони;
3. Предложения за усъвършенстване на
законодателството;
4. Предложения за обучения на съдиите,
прокурорите и следователите
5. Обществени обсъждания на
заключенията.

ПП: 2015 - 2020
1.Изработване на методология и създаване
на механизъм за наблюдение на
продължителността на делата и преписките,
съобразен със приетите стандарти на
статистическата отчетност;
2. идентифициране на факторите, които
водят до увеличаване на
продължителността на делата и преписките;
3. изработване и прилагане на предложения
за преодоляване на забавянията при
разглеждане не делата и преписките при
осигуряване на качеството на правосъдието

ПП: 2015 -17 г.

ОПДУ

Постоянен механизъм за
оценка ефекта от
прилагането на
процесуалните кодекси.
Осигуряване на гаранции
за ефективно и
справедливо правосъдие

ОПДУ

Система за мониторинг
на продължителността на
делата и мерки за
повишаване
ефективността на тяхното
разглеждане.

1. Изработена методология за
оценка;
2. Прилагане на оценката;
3. Изработени предложения
за нормативни промени и
обучения;
4. Обществени обсъждания;
Оценка:
- Допитване до мнението на
магистратите (2.7.1)
- Проучвания на мнението на
гражданите и бизнеса по 6.4.1
и 6.4.6

МП

ВСС
НИП

1.Изработване на
методология и създаване на
механизъм за наблюдение на
продължителността на делата;
2. Идентифицирани фактори
за забава;
3. Предприемане на мерки за
повишаване на ефективността
на разглеждане на делата.

ВСС

НИП

Оценка:
- Допитване до мнението на
магистратите (2.7.1)
- Проучвания на мнението на
гражданите и бизнеса по 6.4.1
и 6.4.6

3.4.8 Механизъм за
анализиране на въздействието
на проектите за законодателни
изменения върху
натовареността на органите на
съдебната власт и
утвърждаването на
прилагането му за всички
законопроекти, които биха
имали въздействие върху
съдебната власт, чрез
включването му като
задължителна част от
съгласувателната процедура по
приемането на нормативните
актове.

1. Методология за идентифициране на
актовете, които биха имали влияние върху
СВ;
2. Методология за оценка на конкретното
въздействие и изчисляване на
допълнително необходимите ресурси;
3. Нормативна промяна за включване като
част от съгласувателната процедура;
4.Създаване на механизъм за
предварително консултиране на проектите
за закони с ВСС, с оглед изразяване на
становище за ефекта на закона върху
натовареността на съдилищата;

ОПДУ

ПП: изработване на методология – 2015,
прилагане 2015 – 2020
Сумарно за финансиране по ОПДУ по Специфична цел 4:

Политика по
предварително
планиране на
въздействието на
нормативните актове
върху СВ и нейните
ресурси.

1. Изработени методологии
2. Извършени нормативни
промени
3. Брой съгласувания;

МП

Оценка
- Доклад за състоянието на
бюджета на СВ (3.4.1)
- Допитване до мнението на
магистратите (2.7.1)

Общи индикатори:
 Допитване до мнението на магистратите (2.7.1)
 Доклад за състоянието на бюджета на СВ (3.4.1)
 Проучвания на мнението на гражданите и бизнеса по
6.4.1 и 6.4.6
 Доклад на ЕК по МСП.

Специфична цел 5: Електронно правосъдие

3.5.1 Изграждане на
оперативен капацитет за
осигуряване процесите на
поетапно въвеждане и
прилагане на е-правосъдие в
сектор „Правосъдие“.
3.5.2. Надеждна и сигурна екомуникация между органите

Мярката е разработена в проект на Пътна
карта за изпълнение на Стратегия за
въвеждане на електронно управление и
електронно правосъдие в сектор
„Правосъдие“ 2014 – 2020.

ДБ

МП,
ВСС

Мярката е разработена в проект на Пътна
карта за изпълнение на Стратегия за

ОПДУ

МП,
ВСС

ВСС

на съдебна и изпълнителна
власт, граждани и бизнес.
Централизиране на ресурсите
чрез използване на държавния
хибриден частен облак (ХЧО).
3.5.3. Равнопоставен и
максимално близък до
гражданите и бизнеса достъп
по електронен път до еправосъдие и е-управление и
превръщането му в
предпочитан пред
традиционния, ползващ
документи на хартиен носител.
3.5.4 Опериране с електронно
съдържание от страна на
служители и магистрати чрез
преминаване от използването и
водене на документи и дела на
хартиен носител към
електронни такива и
нормативно обезпечаване за
тяхното използване в
съответствие с приетите
стратегически документи в
сектора.

въвеждане на електронно управление и
електронно правосъдие в сектор
„Правосъдие“ 2014 – 2020.

3.5.5 Достъп и комуникация
между регистрите само по
електронен път при
предоставяне на гражданите и
бизнеса на комплексно
административно обслужване
(КАО).

Мярката е разработена в проект на Пътна
карта за изпълнение на Стратегия за
въвеждане на електронно управление и
електронно правосъдие в сектор
„Правосъдие“ 2014 – 2020.

ОПДУ

ВСС,
МП

Мярката е разработена в проект на Пътна
карта за изпълнение на Стратегия за
въвеждане на електронно управление и
електронно правосъдие в сектор
„Правосъдие“ 2014 – 2020.

ОПДУ

ВСС,
МП

Мярката е разработена в проект на Пътна
карта за изпълнение на Стратегия за
въвеждане на електронно управление и
електронно правосъдие в сектор
„Правосъдие“ 2014 – 2020.

ОПДУ

МП,
ВСС

Специфична цел 6: Развитие на отделните институции на СВ

3.6.1 План за
институционално
укрепване на ВАС (слот за
мерки, подадени от ВАС)
3.6.2 План за
институционално
укрепване на ВКС, (слот за
мерки, подадени от ВКС)
3.6.3 План за
институционално
укрепване на ВСС (слот за
мерки, подадени от ВСС)
3.6.4 Анализ и оценка на
състоянието на ИВСС и
практиката му и
провеждане на дискусия за
нуждите от законодателни
и организационни
промени.

Предложения от ВАС

ОПДУ

ВАС

ВСС

Предложения от ВКС

ОПДУ

ВКС

ВСС

Предложения от ВСС

1. Изработване на оценка на състоянието на
ИВСС с препоръки за организационни и
нормативни промени;
2. Обществено обсъждане;
3. Прилагане на промените;
4. Текущ мониторинг.

ВСС

ОПДУ

Механизъм за оценка на
работата на ИВСС

Оценка:
- доклади по 1.1.6 и 1.2.4
- Допитване до мнението на
магистратите (2.7.1)

ПП: анализ – 2016 г., мониторинг 2016 – 20 г.

3.6.5 План за
институционално
укрепване на ИВСС (слот за
мерки, подадени от ИВСС)

1. Изготвен анализ
2. Обсъдени заключения
3. Приети нормативни и
организационни промени
4. Текущ мониторинг

Предложения от ИВСС

Сумарно за финансиране по ОПДУ по Специфична цел 6:

ИВСС

Общи индикатори:
 Допитване до мнението на магистратите (2.7.1)
 Проучвания на мнението на гражданите и бизнеса по
6.4.1 и 6.4.6
 Доклад за прозрачността на СВ (6.4.2)
 Доклад за независимостта на съдебната власт (1.1.6)
 Доклад за корупцията в СВ (1.3.9).
 Доклад на ЕК по МСП.
 Доклад за състоянието на бюджета на съдебната власт

(3.3.4)

