Сдружение СЕФИТА е бенефициент по административен договор по
Оперативна програма „Добро управление”
На 5 септември 2017 беше подписан административен договор № BG05SFOP001-3.003-0004-C01 между
Дирекция „Добро управление“ в администрацията на Министерския съвет, в качеството й на
Управляващ орган на Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020, и Сдружение СЕФИТА в
качеството му на Бенефициент на Оперативна програма "Добро управление", по процедура
BG05SFOP001-3.003: „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“
Наименование на проекта: "СЪДЕБНАТА ЕКСПЕРТИЗА В БЪЛГАРИЯ И В СТРАНИТЕ ОТ ЕС /ГРАЖДАНСКИ
ПРОЦЕС/"
Общата финансова стойност на проекта е 99 400.81 лева.
Проектът се финансира от Европейския социален фонд и националния бюджет на Република България.
Бенефициент: Сдружение СЕФИТА
Начало: 05.09.2017
Продължителност: 15 месеца
Целите на проекта са насочени към изготвяне на предложения за подобрения в съдебната система, в
частност в елемента й съдебна експертиза.
Така поставените цели ще бъдат реализирани чрез :
1.
Наблюдение и контрол за извършването на действия от органите на съдебната власт за
пропорционална системна реформа на правосъдието във всеки един неин елемент – в частност по
отношение на съдебната експертиза и очертаните с проектното предложение направления за нейно
подобряване;
2.
Излагане и аргументиране на предложения за реформиране на съдебната ни система, в частност в
елемента й съдебна експертиза, формулирани при реализацията на проектното предложение, чрез:
представляващия Сдружение СЕФИТА в Съвета за продължаване на съдебната реформа към
Министерския съвет,
представляващия Сдружение СЕФИТА в Гражданския съвет към ВСС,
подписаните меморандуми за сътрудничество с организации на съдебни експерти - Българска
асоциация на съдебните експерти криминалисти (БАСЕК), Съюз на независимите автотехнически
експерти в България (СНАТЕБ) и Българска асоциация на вещите лица и експертите (БАВЛЕК),
при участия в работни групи за подобряване на съдебната експертиза, организирани от Съюза на
юристите в България (СЮБ), от Министерството на правосъдието и от Висшия съдебен съвет,
при участия в мероприятия на сродни неправителствени европейски организации – Европейския
институт за експертизи и експерти, Чешката камара на съдебните експерти, ЕвроЕксперт и други;
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3.
Обосноваване на писмени становища, вземайки под внимание резултатите от изпълнението на
проекта, при непосредствени контакти с министъра на правосъдието и с членовете на ВСС по повод на
техни инициативи за нормативни промени, също при провежданите в тази връзка обществени
обсъждания;
4.
Проучване и обсъждане на възможностите за приложимост, на базата на информация от
практиките в други страни от ЕС, на ADR (Alternative Dispute Resolution) процедури за решаване на
правни спорове и помирителен процес чрез активното участие на съдебни експерти – в частност в
инвестиционния процес.
В рамките на изпълнение на проекта, екипът на Сдружение СЕФИТА е предвидил да бъде
извършено проучване на статистическа и друга специализирана и общодостъпна информация от
различни източници относно съдебните експертизи и съдебните експерти. Предмет на проучване и
анализ ще бъде действала в предходни периоди и действащата към момента нормативна регулация на
дейността по извършване на съдебни и арбитражни експертизи. (de lege lata)
Като част от проектните дейности е заложено осъществяването на сравнителен анализ на
възприетите у нас практики при възлагането и извършването на съдебни експертизи спрямо добрите
практики в страните от ЕС.
В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат очертани основни проблемни области и
пътищата за преодоляване на констатирани слаби страни, несъответствия и противоречия. (de lege
ferenda). Синтезът на резултатите следва да опише общата концептуална рамка за подобряване на
съдебната експертиза с положителен ефект за правосъдието и повишаване на общественото доверие в
съдебната ни система.
Успешното изпълнение на проектните дейности ще допринесе за подобряване работата на съдебната
система за постигане на по-бързо, по-справедливо, по-ефективно и по-ефикасно правосъдие.
Проектът е в съответствие с целите на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в
съдебната система

Информацията е публикувана съгласно точка 3.10 на Единен наръчник на бенефициента за
прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 година.
За хода на изпълнение на проекта ще Ви информираме своевременно чрез сайта на Сдружението. При
необходимост
от
допълнителна
информация
и
възникнали
въпроси,
пишете
на:
gerdzhikova_i@sefita.org, Ина Герджикова, Експерт координация и комуникация
[embed_pdf]/web/pub/sefita/Updated-Publikacia-Sefita-Web.pdf[/embed_pdf]
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