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ННааццииооннааллннаа  ккрръъггллаа  ммаассаа  

„„ППРРООЗЗРРААЧЧННООССТТТТАА  ВВ  РРААББООТТААТТАА  ННАА  ССЪЪДДИИЛЛИИЩЩААТТАА    ––  

ППРРЕЕДДППООССТТААВВККАА  ЗЗАА  ППООВВИИШШААВВААННЕЕ  ННАА  ДДООВВЕЕРРИИЕЕТТОО  ВВ  ССЪЪДДЕЕББННААТТАА  

ССИИССТТЕЕММАА  ВВ  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ““  

Асоциация „Прозрачност без граници“ организира национална кръгла маса 

„Прозрачността в работата на съдилищата – предпоставка за повишаване на 

доверието в съдебната система в България“, която ще се проведе на 24 януари 2019 г. 

(четвъртък), от 14.00 ч. в Конферентна зала на Съюза на юристите в България. 

Форумът е част от проект „Изработване и застъпничество за въвеждане на Еталон за 

публичност и прозрачност в работата на съдилищата – гарант за обществено доверие и 

граждански контрол върху системата на правораздаването“, реализиран с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“.  

В рамките на конференцията ще бъдат представени два иновативни инструмента за 

оценка на нивото на прозрачност и публичност в работата на съдилищата в страната: 

Еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата в България и Карта на 

прозрачността на съдилищата в България.  

Основен акцент на дискусията ще бъде поставен върху Еталона за публичност 

и прозрачност в работата на съдилищата, които е изработен от експертен екип на 

Асоциация „Прозрачност без граници“ въз основа на водещите стандарти на 

международни организации в тази област, както и на добрите практики, прилагани в 

държави-членки на Европейския съюз. Ще бъде представена също и Карта на 

прозрачността на съдилищата, която отразява добрите практики за публичност, 

прозрачност и отчетност, реализирани от съдилища в страната. 

Посредством тази инициатива Асоциация „Прозрачност без граници“ се стреми да 

развие среда за адаптиране на най-добрите стандарти за публичност и прозрачност в 

работата на съдилищата в Република България и по този начин да съдейства за 

повишаване доверието на гражданите в съдебната система. Участие в кръглата маса ще 

вземат представители на ръководните структури на съдебната система, съдилища от 

различни съдебни райони на страната,   професионални организации, неправителствени 

организации, експерти, изследователи на проблемите на съдебната реформа, бизнеса и 

медиите.  

Информация относно програмата на форума и допълнителна информация относно 

инициативата са публикувани на сайта на Асоциация „Прозрачност без граници“: 

http://transparency.bg/bg/теми/еталон-за-публичност-и-прозрачност-в-р/ или на адрес: 

София 1463, ул. „Шандор Петьофи”, № 50, ет. 1, тел. 02/9867713, 9867920, тел./факс 

9867834, е-mail: mbox@transparency.bg.  

http://www.transparency.bg/
http://transparency.bg/bg/теми/еталон-за-публичност-и-прозрачност-в-р/
mailto:mbox@transparency.bg
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ННааццииооннааллннаа  ккрръъггллаа  ммаассаа  

„„ППРРООЗЗРРААЧЧННООССТТТТАА  ВВ  РРААББООТТААТТАА  ННАА  ССЪЪДДИИЛЛИИЩЩААТТАА    ––  ППРРЕЕДДППООССТТААВВККАА  ЗЗАА  

ППООВВИИШШААВВААННЕЕ  ННАА  ДДООВВЕЕРРИИЕЕТТОО  ВВ  ССЪЪДДЕЕББННААТТАА  ССИИССТТЕЕММАА  ВВ  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ““  

  

24 януари 2019 г., 14.00 ч. 

Конферентна зала на Съюза на юристите в България  

  

ПП  РР  ОО  ГГ  РР  АА  ММ  АА  

13.30 – 14.00 ч.  РРееггииссттрраацциияя 

Welcome coffee 

14.00 ч.  ООттккррииввааннее 

г-н Калин Славов, изпълнителен директор на Асоциация „Прозрачност 

без граници“ 

 ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННИИ  ССТТААННДДААРРТТИИ  ЗЗАА  ППУУББЛЛИИЧЧННООССТТ,,  

ППРРООЗЗРРААЧЧННООССТТ  ИИ  ООТТЧЧЕЕТТННООССТТ  ННАА  ССЪЪДДИИЛЛИИЩЩААТТАА  ЧЧРРЕЕЗЗ  

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННИИТТЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  

доц. д-р Атанас Славов, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, 

експерт по проекта 

 ЕЕТТААЛЛООНН  ИИ  ККААРРТТАА  ННАА  ППУУББЛЛИИЧЧННООССТТТТАА  ИИ  ППРРООЗЗРРААЧЧННООССТТТТАА  ВВ  

РРААББООТТААТТАА  ННАА  ССЪЪДДИИЛЛИИЩЩААТТАА  ВВ  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ ((ккллаассаацциияя  ннаа  

ппррааккттииккааттаа  ннаа  ббъъллггааррссккииттее  ссъъддииллиищщаа)) 

д-р Катя Христова-Вълчева, преподавател в Нов български университет, 

експерт на Асоциация „Прозрачност без граници“ 

 ЕЕРРГГООННООММИИЧЧННООССТТ  ННАА  ИИННТТЕЕРРННЕЕТТ  ССТТРРААННИИЦЦИИТТЕЕ  ННАА  

ССЪЪДДИИЛЛИИЩЩААТТАА  ВВ  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ  

г-н Боян Жеков и г-жа Ирина Василева, експерти по уеб ергономия 

 ККООИИ  ППААРРААММЕЕТТРРИИ  ННАА  ЕЕТТААЛЛООННАА  ММООГГААТТ  ДДАА  ППООВВИИШШААТТ  

ППРРООЗЗРРААЧЧННООССТТТТАА  ИИ  ДДООВВЕЕРРИИЕЕТТОО  ВВ  ССЪЪДДЕЕББННААТТАА  ССИИССТТЕЕММАА  ВВ  

ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ??    ((ппррееддссттааввяяннее  ннаа  ммооддееллаа,,  ррааззррааббооттеенн  оотт  ААссооццииаацциияя  

„„ППррооззррааччнноосстт  ббеезз  ггрраанниицции““))  

Дискусия с участието на представители на институции от съдебната 

система,  експерти от академичната общност и граждански 

организации 
 

http://www.transparency.bg/

