
„В УСЛУГА НА ОБЩЕСТВОТО”

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВИДИН

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВРАЦА
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА

на

в партньорство с

проект

ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

ИНВЕСТИЦИИ
В ХОРАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“АДМИНИСТРАТИВЕН

КАПАЦИТЕТ”

Очаквани резултати
от проекта:

идентифицирани слабости  пропуски
и недостатъци в резултат на трите
задълбочени проучвания на рабо-
тата на административните съдили-
ща във Видин  Враца и Монтана

,

,

заимстван опит и добри практики от
Административния съд в гр  Кобленц
Германия и въведени в работата на
трите административни съдилища в
Северозападна България

. ,

обучени служителите на трите съдили-
ща по етични стандарти и комуникаци-
онни умения

унифицирани правилници и процедури
за прозрачност  отчетност и превенция
на корупцията в трите съдилища

,

подобрен достъп на обществеността
до информация относно работата на
административните съдилища във
Видин Враца и Монтана чрез изгра-
ждане на автоматизирани точки за
достъп до информация - киоски

,

издадени информационна брошура и
справочник за широк ата об -
щественост с информация за подсъд-
ността начините на завеждане на де-
ла и процеса на обжалване

,

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВИДИН–

Адрес: Видин 3700
пл. "Бдинци" №1

Тел/факс: 094 626363
E-mail:      acvidin@acvidin.org
Web:         www.acvidin.org

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВРАЦА–

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД МОНТАНА–

Адрес: Враца 3000
бул. "Хр. Ботев" №29

Тел:
Факс:        092 666020

092 682106

E-mail:      asvr@аbv.bg
Web:         asvratsa.court-bg.org

Адрес: Монтана 3400
пл. "Жеравица" №3, ет.3-4

Тел/факс: 096 300608
E-mail:      as.montana@mail.bg
Web:         www.asmontana.com

??

??



Административен съд Видин-

в партньорство с

Административен съд Враца и
Административен съд Монтана

стартира изпълнението на проект

-
-

„В услуга на обществото“

финансиран по
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ,
съфинансирана от ЕС чрез

Европейския Социален Фонд

Приоритетна ос   “Добро управление”
Подприоритет 1.5. “Прозрачна и

ефективна съдебна система”
Бюджетна линия BG051PO002/08/1.5-01

I

да повиши доверието на обществеността
в съдебната система

Цели на проекта:

да повиши професионалната компе-
тентност на съдиите в АС чрез усвоя-
ване на добри европейски практики

да подобри организацията и работ-
ните процеси в трите съдилища за
гарантиране на ефективно правораз-
даване

да работи за публичност и прозрач-
ност в дейността на Административните
съдилища на Видин, Враца и Монтана
чрез осигуряване на постоянна
информация за гражданите

Дейности по проекта:

провеждане на социологическо
проучване на общественото мне-
ние за работата на административните
съдилища във Видин  Враца и Монтана,

изготвяне на карта на невралгичните
точки с повишен риск от корупционни
практики в трите административни
съдилища, приемане на механизми
за превенция и противодействие на
корупцията

провеждане на вътрешно изследване
за самооценка от страна на съдебните
служители за качеството на обслужва-
не на гражданите

проучване на опита на съдиите в Гер-
мания в областта на административно-
то правораздаване и подготовка на
модули за обучение

провеждане на Дни
на отворените врати

провеждане на обучение за магистрати
и за съдебната администрация по етич-
ни стандарти и комуникационни умения

разработване на индивидуални планове
за действие за отстраняване на иденти-
фицираните проблеми и недостатъци
както и оформяне на предложения за
промяна в действащите правилници и

,

процедури


