
                                    

 

----------------------- www.eufunds.bg ---------------------- 
 

Проектът се финансира в рамките на договор за БФП № BG05SFOP001-3.003-0038-C01 с наименование „Граждански 
контрол – мониторинг и оценка на приложението и изпълнението на Пътната карта за изпълнение на 

Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система", финансиран от Оперативна 
програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

 

 

 

АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТ ТА НА 

ЗАЛОЖЕНИТЕ В АКТУАЛИЗИРАНА ПЪТНА 

КАРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТ О НА 

АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТ ЕГИЯ ЗА 

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РЕФО РМАТА В 

СЪДЕБНАТА СИСТЕМА МЕ РКИ ,  ТЯХНАТА 

ПРИЛОЖИМОСТ И НЕОБХО ДИМОСТ .  

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ  

http://www.eufunds.bg/


                                    

 

 

 

----------------------- www.eufunds.bg ---------------------- 
 

Проектът се финансира в рамките на договор за БФП № BG05SFOP001-3.003-0038-C01 с наименование „Граждански 
контрол – мониторинг и оценка на приложението и изпълнението на Пътната карта за изпълнение на 

Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система", финансиран от Оперативна 
програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

2 

 

Този анализ е изготвен по Дейност № 1, по проект № BG05SFOP001-3.003-

0038-C01 с наименование „Граждански контрол – мониторинг и оценка на 

приложението и изпълнението на Пътната карта за изпълнение на 

Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната 

система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
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Списък на използваните съкращения 

АСпС Апелативния специализиран наказателен съд 

АСПРСС Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в 

съдебната система 

АВСС Администрация на Висшия съдебен съвет 

АПК Административнопроцесуален кодекс 

ВАП Върховна административна прокуратура 

ВАС Върховен административен съд 

ВАдвС Висш адвокатски съвет  

ВКП Върховна касационна прокуратура 

ВКС Върховен касационен съд 

ВРБ Второстепенен разпоредител с бюджет 

ВСС Висш съдебен съвет 

ГДИН Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ 

ГПК Гражданско-процесуален кодекс 

ГРЕКО Групата на държавите, борещите се срещу корупцията 

ДВ Държавен вестник 

ЕК Европейска комисия 

ЕКПЧ Европейска конвенция по правата на човека 

ЕС Европейски съюз 

ЕСПЧ Европейски съд по правата на човека 

ЗАНН Закон за административните нарушения и наказания 

ЗБППМН Закон за борба с противообществените прояви на малолетни 

и непълнолетни 
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ЗНА Закон за нормативните актове 

ЗОНПНВМНЛ Закон за отклоняване от наказателно производство и 

налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица 

ЗПКОНПИ Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобито имущество 

ЗПП Закон за правната помощ 

ЗСВ Закон за съдебната власт 

ЗСУ Закон за социалните услуги 

ИВСС Инспекторат към Висшия съдебен съвет 

КПКОНПИ Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на 
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КАК Комисия по атестирането и конкурсите 

КАО Комплексно административно обслужване 

КЗК Комисия за защита на конкуренцията 

КАНН Кодекс на административните нарушения и наказания 
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КСЕС Консултативен съвет на европейските съдии 
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МВР Министерство на вътрешните работи 
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МСП Механизъм за сътрудничество и проверка 

МТСП Министерство на труда и социалната политика 

МФ Министерство на финансите 

НБПП Национално бюро за правна помощ 

НИП Национален институт на правосъдието 

НК Наказателен кодекс 

НПК Наказателно-процесуален кодекс 

НПО Неправителствени организации 

НС Народно събрание 

НСлС Национална следствена служба 

ОПДУ Оперативна програма „Добро управление“ 

ПАК Помощна атестационна комисия 

ПК Пътна карта 

ПМС Постановление на Министерски съвет 

ПОДНС Правилник за организацията и дейността на Народното 

събрание 

ПОИСДТВ Правила за определяне и изплащане на средства за 

допълнителни трудови възнаграждения 

ПРБ Прокуратура на Република България 

РМС Решение на Министерски съвет 

СВ Съдебна власт 

СЕ Съвет на Европа 

СЕС Съд на Европейския съюз 

СИНС Система за изчисляване натовареността на съдиите 

СК Съдийска колегия 
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СМО Средства за масово осведомяване 

СП Сектор „Правосъдие“ 

СпНС Специализиран наказателен съд 

СпП Специализирана прокуратура 

СПРССУПЧЕС Стратегията за продължаване на реформата на съдебната 

система в условия на пълноправно членство в Европейския 

съюз  

СтрЦ Стратегическа цел 

ХЧО Хибриден частен облак 
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УВОД 

 

Настоящият анализ е изработен в изпълнение на Дейност 1 „Анализ на 

ефективността на заложените в Пътната карта мерки, тяхната приложимост и 

необходимост“ от проект „Граждански контрол – мониторинг и оценка на 

приложението и изпълнението на Пътната карта за изпълнение на 

Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната 

система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Анализът представлява пълен преглед на изпълнението на 6-те 

стратегически цели от Актуализираната стратегия за продължаване на 

реформата в съдебната система и отделните мерки, разписани в Пътната карта 

към нея. Информацията е актуална към 31.12.2019 г.  

Целта на анализа е да предостави обективна информация за работата, 

осъществена от институциите по изпълнение на Актуализираната стратегия. 

Той посочва силните и слабите страни в изпълнението и по отношение на 

заинтересованите групи-участници. Наред с това, той отчита и 

взаимодействието между отделните институции (МП, ВСС, ВКС, ВАС, ПРБ и 

др.) в работата по отделните проекти свързани с изпълнението на 

Актуализираната стратегия.  

Методологията, използвана за изработването на анализа, включва 

предимно кабинетно проучване на отчетите по Пътната карта, изготвяни от 

Министерство на правосъдието. Освен тях са разгледани и използвани и други 

публично достъпни документи и материали от различни институционални, 

http://www.eufunds.bg/
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медийни и обществени източници. Не на последно място е използвана и 

експертизата на екипа, изготвил анализа, която се базира на повече от 10 

годишен опит в работа по темите на съдебната реформа и борбата с корупцията. 

Специално по отношение на отчетите на Министерство на правосъдието, 

анализът стъпва на последнияa такъв, който отразява информация по 

изпълнението на мерките към 30.06.2019 г.  

Актуализираната Пътна карта съдържа 132 мерки. Всяка една е 

анализирана от гледна точка на адекватност на изпълнението, ниво на 

изпълнение, изпълнение на конкретни проекти, свързани с дадена мярка, както 

и институционална отговорност по отношение на изпълнението. Направена е и 

връзка между заложените цели, резултати и индикатори за изпълнение спрямо 

планирания за инвестиране ресурс. Отделено е специално внимание на 

дейността на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет и Съвета по 

Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 

към Министерство на правосъдието. Където е приложимо, мерки са съотнесени 

към Механизма за сътрудничество и проверка, от гледна точка на адекватност и 

ефективност за постигане на препоръките в докладите. Освен анализ, по всяка 

една от мерките, документът съдържа и таблица, в която са оценени мерките от 

Актуализираната стратегия, респ. Пътната карта, тяхната степен на изпълнение 

според отчета на МП и степента на изпълнение, според екипа подготвил 

анализа (Вж. Приложение №1).  

Финансовият ресурс за голяма част от мерките е осигурен по линия на 

Оперативна програма „Добро управление“. Останалата е от държавния бюджет. 

Във връзка с това, отчетът по Пътната карта и респективно настоящият анализ 

разглеждат единствено проектите, които са с бенефициенти и партньори 
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институции от страна на изпълнителната и съдебната власт. На места, където 

мярката го изисква, са правени препратки към предишни и приключили 

проекти. Отчетени са, влезли в сила и висящи към момента на приключване на 

анализа, законодателни проекти с отношение към изпълнението на мерките от 

Пътната карта.  

http://www.eufunds.bg/
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АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЗАЛОЖЕНИТЕ В ПЪТНАТА 

КАРТА МЕРКИ, ТЯХНАТА ПРИЛОЖИМОСТ И НЕОБХОДИМОСТ 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. Ефективно администриране на съдебната 

власт 

 

В тази стратегическа цел /СтрЦ/ са разписани предложения за дейности и 

реформи, които могат да бъдат разделени условно на 2 – такива, които са 

насочени към подобряване на работата на магистратите и съдебните служители 

– условия на труд, дългосрочно планиране, бюджет, статистика и такива, които 

са насочени към подобряване на дейности, свързани със същината на 

правораздаването като натовареност и електронно правосъдие. Същевременно в 

тази СтрЦ попадат и теми, които са от ключово значение за цялостното 

осъществяване на реформата в съдебната власт – съдебната карта, достъпа до 

правосъдие и оценка, и бъдещо развитие на структурите на специализираното 

правосъдие.  

Стратегическата целта е разделена на 6 специфични цели, по които са 

предвидени общо 29 мерки.  

Приетата на 9 май 2019 г. Актуализирана Пътна карта за изпълнение на 

Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 

съдържа под тази СтрЦ общо 21 мерки. Това на практика означа, че 8 от 

първоначалните 29 мерки се приемат за изпълнени.  

Структурата на Пътната карта дава възможност освен мярката, която 

съответства на определена част от Актуализираната стратегия да се проследи и 

http://www.eufunds.bg/
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изпълнението на предвидените действия, периода на приложение и очакваното 

финансиране като размер и източник. В допълнение са описани очакваните 

резултати, кои ще са институциите, които ще се занимават с изпълнението на 

действията по мярката и чрез какви индикатори ще се отчита самото 

изпълнение.  

За пълнота, настоящият анализ ще се фокусира върху всички мерки от 

съответната Стратегическа цел, описани в първоначално приетата Пътна карта 

за изпълнение на Актуализираната стратегия и ще направи оценка на нивото на 

изпълнение, респ. неизпълнение, на всяка една от тях.  

 

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 към ВСС, 

което да осигурява единство и надеждност на статистиката за работата на 

органите на съдебната власт и досъдебното производство 

 

В отчета на МП по изпълнението на Пътната карта към 30.06.2019 г. тази 

мярка стои като неизпълнена1. В последствие като резултат от работа на 

експертна работна група към Съвета за изпълнение на Актуализираната 

стратегия е предложено мярката да не бъде изпълнявана, поради „отпаднала 

                     
1 

http://www.mjs.bg/Files/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%

B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%9A%20%D0%BA%D1%8A%D0%BC%20%D0%90%D0%A1%20(%D0%BE%D1%8

2%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D1%8A%D0%BC%2030%20%D1%8E%D0%BD%D0%B8%202019)%20-

%20%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%

81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf  

http://www.eufunds.bg/
http://www.mjs.bg/Files/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%9A%20%D0%BA%D1%8A%D0%BC%20%D0%90%D0%A1%20(%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D1%8A%D0%BC%2030%20%D1%8E%D0%BD%D0%B8%202019)%20-%20%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.mjs.bg/Files/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%9A%20%D0%BA%D1%8A%D0%BC%20%D0%90%D0%A1%20(%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D1%8A%D0%BC%2030%20%D1%8E%D0%BD%D0%B8%202019)%20-%20%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.mjs.bg/Files/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%9A%20%D0%BA%D1%8A%D0%BC%20%D0%90%D0%A1%20(%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D1%8A%D0%BC%2030%20%D1%8E%D0%BD%D0%B8%202019)%20-%20%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.mjs.bg/Files/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%9A%20%D0%BA%D1%8A%D0%BC%20%D0%90%D0%A1%20(%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D1%8A%D0%BC%2030%20%D1%8E%D0%BD%D0%B8%202019)%20-%20%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.mjs.bg/Files/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%9A%20%D0%BA%D1%8A%D0%BC%20%D0%90%D0%A1%20(%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D1%8A%D0%BC%2030%20%D1%8E%D0%BD%D0%B8%202019)%20-%20%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
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необходимост“.2 Първоначално предвидените за нея средства в размер на 

200 000 лв. по програма ОПДУ е предложено да бъдат преразпределени по 

други мерки. Липсва мотивация защо е отпаднала необходимостта и дали това е 

наистина така.  

В структурата на настоящия състав на ВСС има постоянно действаща 

комисия „СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА 

СТАТИСТИКА”, а в администрацията на ВСС има  Дирекция 

"Информационни технологии и съдебна статистика". От публично 

достъпната информация не се вижда ВСС да е правил анализ и/или оценка 

на действаща система за статистическа отчетност както в съдилищата, 

така и в прокуратурите в страната. А това са част от действията 

предвидени по мярката.  

Последната информация по тази мярка е от лятото на 2019 г., когато 

на 5 август ВСС е обявил обществена поръчка със заглавие „Анализ на 

нормативната уредба, съществуващите технологични процеси, средствата 

за събиране и обобщаване на статистическа информация“.3  

Към момента на подготвяне на анализа същинската работа по 

поръчката все още не е започнала, поради което преценка по същество за 

реално изпълнение не е възможна. Може да се предположи, че предвид 

отпадането на тази мярка, работата по гореспоменатия проект ще бъде 

отчетена на друго място в ПК. Самият факт обаче, че ВСС е започнал 

работа по темата, е показател за нейната значимост за доброто 

функциониране на отделните структури в рамките на съдебната власт.  

 

                     
2 http://www.mjs.bg/Files/%D0%9F%D0%9A%20%D0%90%D0%A1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf  
3 http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190805GRoi3171378  

http://www.eufunds.bg/
http://www.mjs.bg/Files/%D0%9F%D0%9A%20%D0%90%D0%A1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190805GRoi3171378
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Мярка 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, 

информационното и компютърно осигуряване, съдебните иновации и др. за 

нуждите на администрирането и развитието на органите на съдебната 

власт. Мярката не е заложена в Пътната карта и съгласно нея няма 

изрично предвидено финансиране, очаквани резултати, индикатори за 

изпълнение и отговорни институции.  

Тук е наложително да се отбележи, че независимо, че мярката не е 

заложена в ПК, то тя е отчетена в същата пътна карта като изпълнена. 

Обяснението за самото й изпълнение обаче, не съответства на същността 

на мярката. Тя предполага постепенно развиване на капацитета на НИП, 

за да може той да се превърне освен в обучителен, също и в аналитичен 

център, обслужващ съдебната власт в това отношение. Като такъв НИП би 

могъл да подготвя анализи както по теми, общи за съдебната власт, така и 

по теми, поставени или поискани от конкретен съд, прокуратура или 

следствие. Посоченото в Пътната карта „изпълнение“ на мярката се 

ограничава до отчитането на проекти на НИП, свързани с изработването 

на помагала, самообучителни ресурси и др. Единствено споменатата4 в 

изпълнението на мярката аналитична разработка по Закона за 

наследството може да бъде оценена като начало за създаването на 

                     
4 Стр. 66 на 

https://www.mjs.bg/Files/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0

%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%9A%20%D0%BA%D1%8A%D0%BC%20%D0%90%D0%A1%20(%D0%BE%D1

%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D1%8A%D0%BC%2030%20%D1%8E%D0%BD%D0%B8%202019)%20-

%20%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%

81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf  

http://www.eufunds.bg/
https://www.mjs.bg/Files/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%9A%20%D0%BA%D1%8A%D0%BC%20%D0%90%D0%A1%20(%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D1%8A%D0%BC%2030%20%D1%8E%D0%BD%D0%B8%202019)%20-%20%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://www.mjs.bg/Files/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%9A%20%D0%BA%D1%8A%D0%BC%20%D0%90%D0%A1%20(%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D1%8A%D0%BC%2030%20%D1%8E%D0%BD%D0%B8%202019)%20-%20%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://www.mjs.bg/Files/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%9A%20%D0%BA%D1%8A%D0%BC%20%D0%90%D0%A1%20(%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D1%8A%D0%BC%2030%20%D1%8E%D0%BD%D0%B8%202019)%20-%20%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://www.mjs.bg/Files/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%9A%20%D0%BA%D1%8A%D0%BC%20%D0%90%D0%A1%20(%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D1%8A%D0%BC%2030%20%D1%8E%D0%BD%D0%B8%202019)%20-%20%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://www.mjs.bg/Files/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%9A%20%D0%BA%D1%8A%D0%BC%20%D0%90%D0%A1%20(%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D1%8A%D0%BC%2030%20%D1%8E%D0%BD%D0%B8%202019)%20-%20%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
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аналитичен и изследователски ресурс. Същевременно той не трябва да 

бъде предмет само на изпълнението на отделни проекти, а дългосрочен 

ангажимент на НИП, ВСС и цялата система, който да е скрепен и със 

съответния бюджет.  

Във връзка с това, е препоръчително мярката да стане част от ПК със 

съответното финансиране и отговорни институции, и останалите 

индикатори.  

 

Мярка 3.1.3. Повишаване на аналитичния капацитет на ВСС в 

областта на планиране и администриране на съдебната власт – 

аналитични звена за оценка на натовареност, достъпа до правосъдие, 

професионалната квалификация на кадрите и др. Мярката не е заложена в 

Пътната карта и съгласно нея няма изрично предвидено финансиране, 

очаквани резултати, индикатори за изпълнение и отговорни институции.  

 

Отново има посочване, че мярката е в процес на изпълнение, 

независимо, че тя отсъства от Пътната карта. Самото изпълнение е 

свързано с отчитане на проекти от страна на МП и на ВСС и се отнася 

единствено до натовареността. И тук важат аргументите споменати в 

горната мярка. Няма публично достъпна информация, от която да е видно, 

че ВСС работи в посока повишаване на аналитичния капацитет в 

посочените в мярката области. Липсват и годишни планове на същия, от 

които да се придобие представа за работата на Съвета в тази област.  

http://www.eufunds.bg/
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В тази връзка е препоръчително мярката да стане част от ПК със 

съответното финансиране и отговорни институции, и останалите 

индикатори.  

 

Специфична цел 2. Регулиране на натовареността на магистратите и на 

структурите на СВ 

 

Мярка 3.2.1 Въвеждане на постоянен механизъм за измерване тежестта на 

отделните видове дела и преписки и допълнителните служебни 

задължения. 

Мярка 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) 

 

Мерки 3.2.1. и 3.2.2 се разглеждат заедно и още през 2018 г. са отчетени 

като изпълнени. Измерването на натовареността при отчитане не само на 

количествени, но и на качествени показатели е една от темите, която попада 

сред най-чувствителните за работата на магистратите и същевременно най-

засягана през годините. Развитието на обществените и икономическите 

отношения промени изключително много картата на страната. Миграционните 

процеси от селските райони и по-малките градове към по-големите и 

урбанизирани населени места, допълнително рефлектират върху 

неравномерната натовареност на съдилищата и прокуратурите в страната.  

http://www.eufunds.bg/
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През 2015 г. ВСС издава Ръководство – система за изчисляване 

натовареността на съдиите.5 В края на същата година ВСС приема и Правила за 

оценка на натовареността на съдиите. Двата документа са изработени въз 

основа на сериозен и задълбочен анализ на съществуващите механизми за 

измерване на натовареността, условията на труд, използваните програми и 

останалите процеси в системата. Така беше създадена Система за измерване на 

натовареността на съдилищата /СИНС/, в която въз основа на конкретни 

коефициенти се отчита не само бройката дела, но и тяхната фактическа и 

правна сложност.6 Въз основа на това изчисление се определя и степента на 

натовареност на всеки съдия.  

Съгласно отчета на МП изпълнението на мерките е резултат от изпълнението на 

проект „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността 

на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за 

условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на 

ефективността на работата им“. Като част от изпълнението на този проект в 

Пътната карта е посочено, че „ …е разработена и първата Методика за оценка 

на натовареността на съдебните служители и свързаните с прилагането й 

Правила за оценка на натовареността на съдебните служители в органите на 

съдебната власт и Модел за интеграция на механизма за определяне на 

нормата на натовареност на съдебните служители с процесите по 

управление на човешки ресурси и бюджетно планиране“.7 От така описаното 

изпълнение не става ясно дали се визират вече посочените по-горе документи 

                     
5 http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/11/upatvane.pdf  
6 http://www.vss.justice.bg/page/view/4051  
7 Вж. стр. 60 на 

http://www.mjs.bg/Files/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%90%D0%A1%20%D0

%B8%20%D0%9F%D0%9A%2031%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202018

_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf  

http://www.eufunds.bg/
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http://www.mjs.bg/Files/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%90%D0%A1%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9A%2031%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202018_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://www.mjs.bg/Files/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%90%D0%A1%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9A%2031%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202018_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://www.mjs.bg/Files/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%90%D0%A1%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9A%2031%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202018_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
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или нови такива. Може да се предположи, че става въпрос за нови, защото 

периодът на приложение за тези действия е 2017-2018 г. Нито един от 

посочените в цитата документи не е публично достъпен – на интернет 

страницата на ВСС или на друга институционална страница. Поради това, не 

може да бъде направена преценка по същество дали тази част от мерките, респ. 

проекта по ОПДУ, е реално осъществена.  

Същевременно в началото на 2019 г. във ВСС отново беше повдигнат 

дебатът за начините за измерване на натовареността, като СИНС беше 

разкритикувана. Към настоящия момент съществува концепция за нови правила 

за измерване на натовареността. В отчета за първата половина на 2019 г. МП 

описва редица проведени заседания на постоянната комисия във ВСС – 

КСКНСС както и приети промени в Правилата за определяне натовареността на 

съдиите. Пояснено е, че предстоят и други дейности, които зависят от 

въвеждането в действие на Единната информационна система на съдилищата. 

Отчитайки всичко описано дотук, по-скоро мерките трябва да бъдат определени 

като такива „в процес на изпълнение“, тъй като работата по изготвянето на 

единна система за отчитане на натовареността не е приключила.  

Отделно от това, следва да се направи и още един извод. Измерването на 

натовареността на магистратите е един от най-важните процеси в системата. 

Той рефлектира не само върху качеството на работата на магистрата, но и 

върху цялостната организация, администриране и управление на съдебната 

система. Работата „на парче“ по този въпрос до момента, не води до реално 

справяне с изключително неравномерната натовареност в съдилищата в по-

големите и по-малките градове. Напротив, непоследователността в това 

отношение води до още по-голямо изостряне на проблема и напрежение в 

http://www.eufunds.bg/
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системата. Измерването на натовареността следва да бъде осъществявано 

последователно, предвидимо и при отчитане и на сложността на делата. Само 

по този начин ще може да се събират и така необходимите емпирични данни, 

които да показват определени тенденции и проблемни зони.    

 

Мярка 3.2.3 Стандарт за условия на труд в съдилищата и прокуратурите. 

 

Мярката е отчетена като изпълнена. На интернет страницата на ВСС са 

публикувани стандартите за условията на труд в съдилищата и прокуратурата.8 

Стандартите са утвърдени с решение на пленума на ВСС от 6.12.2018 г. Самата 

мярка предвижда също и създаване на механизъм за прилагане на приетите 

стандарти, а също и контрол върху тяхното изпълнение. Доколкото от 

въвеждането им е изминала по-малко от година, би могло да се приеме, че 

контрол върху тяхното реализиране и съответния доклад за това, могат да се 

очакват на един по-късен етап. В тази връзка от формална гледна точка мярката 

е изпълнена, но би следвало да се проследи и начинът на изпълнение в 

съответствие с описания очакван резултат, а именно „Осигуряване на 

подходящи материални условия за осъществяване на правосъдието“.  

Мярка 3.2.4. Пакет от мерки за намаляване на натовареността, 

включително с помощта на облекчаване на процедурни правила, засилено 

използване на алтернативни форми за решаване на спорове и въвеждане 

на електронно правосъдие. 

Коректно е отбелязано в отчета на Пътната карта, че мярката е в процес на 

изпълнение. Разтоварването на съдилищата чрез засилено използване на 

                     
8 http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/21/Standart-UT-2018.pdf  
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алтернативни средства за разрешаване на спорове е процес, който тече в 

страната още от преди приемането на Закона за медиацията през 2004 г. За 

съжаление участието на държавата в този процес е почти символично и се 

изчерпва с приемането на закона, промени в ГПК, Наредба № 2 от 15.03.2007 г. 

за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; 

за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и 

заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за 

процедурните и етични правила за поведение на медиатора и администрирането 

от страна на Министерство на правосъдието на двата регистъра. През 

последните няколко години бяха създавани и работни групи, които да изготвят 

текстове за законови промени, въвеждащи процедурата по медиация като 

задължителен елемент и увеличаващи ангажимента на държавата, но до 

окончателни законови текстове не се е стигало. През 2018 г. Министерство на 

правосъдието започна изпълнението на проект „Насърчаване използването на 

медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“, който е 

финансиран от ОПДУ и по който МП си партнира с ВСС. Освен аналитична 

част, проектът има и техническа такава предвиждаща изграждането на 

Централизиран електронен портал за медиация, на който на едно място ще бъде 

събрана полезна информация за процедурата по медиация, както и регистърът 

на вписаните медиатори и обучаващи организации. Предвидено е по 

апелативни райони да се разкрият центрове за алтернативно разрешаване на 

спорове по дела, препратени от съда. Също през 2018 г. в МП беше сформирана 

и работна група със задача „Проучване необходимостта от изменение и 

допълнение на нормативната уредба на медиацията като алтернативна форма за 

извънсъдебно решаване на спорове и при установена необходимост-подготовка 

http://www.eufunds.bg/
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на проекти за изменение и допълнение на нормативни актове, свързани с  

института на медиацията“. В началото на 2019 г. Дейност 1 по гореспоменатия 

проект приключи и на две поредни срещи в МП беше представен доклад, в 

който има сравнително-правно изследване, а също и препоръки за 

законодателни промени. Създадената през лятото на 2018 г. работна група 

проведе първото си заседание на 23.10.2019 г., на което в най-общи линии бяха 

обсъдени насоките на работа.  

През месец май 2019 г. МП е обявило обществена поръчка за изпълнение на 

следващата дейност от проекта, а именно „Разработване и внедряване на 

централизиран електронен портал за медиация“.9 През месец септември 2019 г. 

процедурата е приключила и МП е обявило изпълнител на обществената 

поръчка – фирма „Перфект плюс“ ЕООД.10 

В началото на месец октомври, 2019 г. постоянната комисия при съдийската 

колегия на ВСС „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ е взела 

решение да „Сформира работна група към Комисия „Съдебна карта, 

натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на ВСС, 

относно изготвяне на предложения по въпроса за задължителната медиация, 

като средство за регулиране на високата натовареност на съдилищата“.11 

Като изпълнение по тази мярка е отчетен също и факта, че ИВСС вече има 

достъп до СИНС и до централизираната система за случайно разпределение на 

делата, което позволява да се извършва сравнение на натовареността на 

магистратите и да се изследват причини при евентуална забава. Отчетени са и 

конкретни законодателни инициативи, а именно приетите през октомври 2017 г. 

                     
9 http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=913654  
10 http://profile.mjs.bg/data/2019/09/13/Reshenie%20klasirane%20i%20opredeliane%20na%20izpulnitel.pdf  
11 Вж. протокол № 22 на http://www.vss.justice.bg/page/view/8368  
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промени в ГПК, с които се променя подсъдността по някои производства от 

ГПК с оглед регулиране на натовареността.  

 

Специфична цел 3: Бюджетът на съдебната власт - инструмент за 

ефективно управление, отчетност и реформа   

 

Мярка 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. 

Мярка 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. 

Мярка 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. Мярката не е заложена в Пътната карта и съгласно нея няма 

изрично предвидено финансиране, очаквани резултати, индикатори за 

изпълнение и отговорни  институции.  

http://www.eufunds.bg/
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Мярка 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“).  

 

Отчитането по всички мерки /с изключение на 3.3.3./, описани под 

специфична цел 3 е обединено. Въвеждането на програмно бюджетиране в 

съдебната власт е въпрос, който се обсъжда от много дълго време, но и до 

момента не е получил своето реално разрешение. Програмното бюджетиране за 

разлика от конвенционалното изготвяне на един бюджет се състои в това, че 

при него всяка дейност, която трябва да бъде финансирана през съответния 

бюджет бива остойностена и то не само финансово, но и с всякакви други 

необходими ресурси. Това позволява много по-висока степен на прозрачност и 

отчетност при разходване на средствата/ресурсите. Естествено, това е свързано 

и с много по-сериозно планиране на разходи и приходи.  

В отчета по изпълнение на Пътната карта всички изброени тук мерки са 

„в процес на изпълнение“, а първоначалният срок е удължен до 2022 г. Прави 

впечатление, че към средата на 2019 г. МП отчита дейности, които са 

приключили през 2014 г. Препраща се към доклад на Световна банка  и към 

проект на ВСС по ОПАК. През 2014 г. ВСС приключва проект по ОПАК – 

„Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и 

изпълнение на бюджета на съдебната власт“ на обща стойност 597 886 лева, от 

които 392 700 лева са БФП.12 Дейностите по проекта са почти идентични с нов 

проект на ВСС „Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната 

власт“, финансиран по ОПДУ на стойност 700 000 лева. Обявата за 

                     
12 http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?id=69277  

http://www.eufunds.bg/
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обществената поръчка е публикувана на 30.05.201913 като срокът за изпълнение 

е удължен до 2022 г. По проекта финансиран по ОПАК е отчетена Методология 

за програмно бюджетиране в съдебната власт. В публично достъпните 

източници, такава не беше намерена.  

В отчета на МП по Пътната карта е отбелязано становище на ВСС, че 

„Мярката предвижда надграждане на изпълнен пилотен проект по ОПАК … 

Това би следвало да стане след подаване и одобрение на ново проектно 

предложение по ОПДУ“. На практика обаче, изглежда, че за последните 5 

години нищо от изпълнените дейности по проекта по ОПАК не е приложено на 

практика и не може да се говори за „надграждане“. От намерената публично 

достъпна информация може да се направи извода, че по-скоро става въпрос за 

дублиране на дейности и финансиране /вж. Приложение № 2/.  

Информацията, налична на интернет страницата на ВСС, и по-специално 

по отношение на работата на постоянна комисия „Бюджет и финанси“ не е 

актуализирана от години. Последният отчет на комисията е за 2016 г. 

Останалата информация, с изключение на протоколите от заседанията на 

комисията е от 2012-2014 г. И към настоящия момент, ВСС не прилага 

принципа на програмното бюджетиране. 

В отчета на МП за първата половина на 2019 г. единствената нова 

информация е, че МС е утвърдил насоки за кандидатстване по процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. На 29.07.2019 г. 

пленумът на ВСС е утвърдил проектно предложение „Въвеждане на програмно 

бюджетиране в органите на съдебната власт“. В прессъобщението14 на ВСС се 

казва още, че ръководител на проекта ще е представляващият ВСС г-н 

                     
13 http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190530ZVxB3157835  
14 http://www.justice.bg/page/view/9539  
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Магдалинчев и че стойността на безвъзмездната финансова помощ е 900 000 лв. 

Чрез този проект ще се цели и изпълнение на мярка 5.5.1 от Пътната карта, 

която се отнася до ефективното администриране на съдебната власт.  

Грубите сметки показват, че до момента инвестицията в капацитет за 

изработването на модел на програмно бюджетиране на съдебната власт ще 

достигне малко повече от 1 млн. лева. Към днешна дата не е осъществена 

дейност, която да оправдава направения разход. Може да се спекулира, че тази 

тенденция ще се запази и при изпълнението на новия проект. Самите дейности 

по изпълнение на мерките предвиждат анализиране на добри европейски 

практики по оценка на разходите по видове дела, провеждане на обучения по 

програмно бюджетиране, тестване на пилотен модел на програмно 

бюджетиране и оценка на неговото прилагане, както и извършване на 

периодична външна оценка. Необходимо е да се проследи цялостното 

изпълнение на посочените дейности и изобщо изпълнението на описаните по-

горе проекти. Това е в интерес на системата и на ВСС в частност, тъй като той е 

отговорният орган за изготвянето на годишния бюджет на съдебната власт.  

 

Специфична цел 4. Въвеждане на инструменти за дългосрочно планиране  

 

Мярка 3.4.1 Стандарт и система от мерки за оценката на достъпа до 

правосъдие на гражданите и юридическите лица. 

Мярката коректно е отбелязана, че е „в процес на изпълнение“. Действията по 

нея са свързани с проект по ОПДУ с бенефициент МП, чийто срок на 

изпълнение е удължен до 31.12.2019 г. Част от дейностите вече са изпълнени, 

напр. изработен е и е представен „Модел на достъп до правосъдие за 

http://www.eufunds.bg/
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гражданите и бизнеса“, който стъпва на предварително направено проучване 

сред гражданите и бизнеса. Методологията за проучване на общественото 

мнение е достъпна на страницата на Министерство на правосъдието. 15 Пак там 

може да бъде намерен и докладът с резултатите и препоръките от него. 16 

На заседание на Съвета по прилагане на актуализираната стратегия от 

19.11.2019 г. беше представен и Моделът за оценка на достъпа до правосъдие 

на гражданите и бизнеса. 17 

Замисълът на тази мярка и дейностите по нея е методологията да се 

използва за регулярно измерване на достъпа до правосъдие за граждани и 

бизнес. Натрупаната информация ще даде възможност за задълбочени анализи 

свързани с работата на съдебната система, отношението на хората в нея към 

граждани и представители на бизнеса, специфични проблеми, добри практики и 

др. В тази връзка, реалното изпълнение на мярката и превръщането ѝ в 

устойчива компонента е обвързването ѝ със съответния финансов и 

капацитетен ресурс от страна на държавата. В материалите за заседанието на 

Съвета по прилагане на актуализираната стратегия от 19.11.2019 г. беше 

включен и проект на заповед на министъра на правосъдието за утвърждаване на 

модела. Това е стъпка към устойчивостта на подобни инструменти.  

 

Мярка 3.4.2 Създаване на специализирана географско-информационна 

система (ГИС), включваща инструменти за анализ и мониторинг на 

                     
15 

http://www.mjs.bg/Files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1

%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D0%BC%D0%

BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf  
16 

http://www.mjs.bg/Files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE

%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5.pdf  
17 http://www.mjs.bg/Files/Access%20to%20Justice_Methodology.pdf  
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http://www.mjs.bg/Files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5.pdf
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факторите, свързани със социално-икономическото развитие на съдебните 

райони и натовареността на съдилищата. (3.4.2 Създаване на 

специализирана информационна система, включваща инструменти за 

анализ и мониторинг на факторите, свързани със социално-

икономическото развитие на съдебните райони и натовареността на 

съдилищата). 

 

Мярка 3.4.3. Оценка на ефективността на отделни структури на съдебната 

власт и реформа на съдебната карта. 

 

В Пътната карта и двете мерки стоят с отбелязване „в процес на 

изпълнение“. За нуждите на настоящия анализ те са обединени, защото в 

информацията, публикувана от МП е посочено, че двете мерки си 

кореспондират. Същевременно трябва да се отбележи, че мярка 3.4.2 

предвиждаше изграждането на Специализирана информационна система за 

мониторинг и анализ /СИСМА/. През 2017 г. ВСС открива процедура за 

възлагане на обществена поръчка, но по-късно през годината процедурата е 

прекратена. Няма публична информация за последващо развитие. Отчетът по 

изпълнението на тази мярка е свързан предимно с работа по реформирането на 

съдебната карта без да се отчита спецификата на описаните в 3.4.2 дейности 

насочени към изграждането на СИСМА, интегриране и обмен на данни други 

системи и провеждане на обучение за работа със системата. По отношение на 

3.4.2. се посочва, че проектът на ВСС насочен към оптимизиране на съдебната 

карта е започнал още от 2016 г. и към настоящия момент е удължен със срок на 

изпълнение 2020 г. Конкретните действия, предприети до този момент, са 

http://www.eufunds.bg/
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свързани с няколко решения на Съдийската колегия във ВСС, от които е видно, 

че има обединение около 3 основни насоки за оптимизация на съдилищата: 

o да се използва механизмът за определяне на т. нар. териториални 

отделения на районните съдилища във всички възможни варианти; 

o чрез структурна реформа на районните, окръжните и апелативните 

съдилища; 

o чрез разработване на модел със и при изключване на заповедните 

производства от компетентността на съдилищата. 

Изготвените предложения и придружаващите ги анализи трябва да послужат 

на Съдийската колегия в бъдеще при вземане на решение за модел за промяна 

на съдебната карта.18 Същевременно изпълнението на тази мярка е директно 

обвързано с друга Пътна карта, а именно тази изготвена в изпълнение на 

Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие, 

която е с краен срок 2020 г.  

На този етап от ВСС са обявени две обществени поръчки – едната за 

„Логистично осигуряване на събития и изпълнение на мерките за информация и 

комуникация по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната 

карта на българските съдилища и прокуратура и разработване на единна 

информационна система на съдилищата“ и другата за „Предоставяне на 

консултантски услуги за оптимизиране на съдебната карта“. В началото на 2019 

г. е сключен договор за изпълнение на първата обществена поръчка.19 По 

отношение на втората обществена поръчка договорът за изпълнение също е 

                     
18 http://www.vss.justice.bg/page/view/9727 
19 http://profile-

op.vss.justice.bg/uploads/files/20180621Rbhi2951362/00192019151702_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B

E%D1%80%20%E2%84%96%20%D0%92%D0%A1%D0%A1-744%20%D0%BE%D1%82%2022.01.2019%20site.pdf  
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сключен в началото на 2019 г. /31.01.2019 г./.20 Част от дейностите включват да 

се извърши преглед на практиката на ЕС, анализ на състоянието на съдилищата 

и прокуратурите, разработване на конкретни предложения за оптимизация на 

съдебната карта, както и изготвяне на пакет от предложения за законодателни 

промени. Срокът за изпълнение на дейностите, описани в договора, е 7 месеца, 

но по публично достъпна информация голяма част от тези дейности са в 

начален етап на изпълнение и най-вероятно той ще бъде продължен до общото 

приключване на изпълнението на тази мярка, т.е. 31.12.2020 г. В рамките на 

проведен информационен ден на 19.09.2019 г. ВСС отчита част от 

предвидените дейности.21 На страницата на ВСС обаче, в подстраницата на 

постоянната комисия, отговорна за оптимизирането на съдебната карта, не 

могат да бъдат намерени описаните в отчета сравнително-правни и други 

анализи. Последната информация публикувана там е от 2017 г. Не може да бъде 

намерена и т.нар. интерактивна карта на съдилищата, за която се споменава в 

отчета на МП и чиято цел е да „… отразява натовареността на всеки съд, 

съпоставена със средната натовареност за страната на съответното ниво 

съд“. 

По-конкретно, по мярка 3.4.3 отчетът е свързан със същите проекти, 

посочени и при отчета по мярка 3.4.2. Както беше посочено и по-горе, двете 

мерки си кореспондират. Същевременно по мярка 3.4.2 никъде няма споменати 

действия, свързани с изработването на СИСМА. Говори се единствено за 

Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) и така се оставя 

впечатлението, че в отчета не се прави разлика между СИСМА и ЕИСС.  

                     
20 http://profile-

op.vss.justice.bg/uploads/files/20180730Dtwd2980469/48182019151602_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%

BE%D1%80%20%D0%92%D0%A1%D0%A1-1212_31-01-2019.pdf  
21 http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/24/19_09_2019-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81.pdf  
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Дейности, свързани с преструктурирането на съдебната карта, са 

осъществени само по отношение на прокуратурата – закрити са 11 районни 

прокуратури, а на тяхно място са разкрити териториални отделения към 

районната прокуратура и седалището е в съответния областен град. От 

1.01.2020 г. Прокурорската колегия във ВСС е предложила на Пленума на ВСС 

да се закрият още 28 районни прокуратури, които се намират предимно в малки 

извънобластни градове. Както се посочва в отчета на МП „Със същото 

решение Прокурорската колегия е предложила на ВСС да определи районите 

на действие на районните прокуратури, към които от 01.01.2020 г. ще бъдат 

разкрити териториални отделения“. С решение на Пленума от заседание, 

проведено на 29.07.2019 г., е потвърдено предложението на Прокурорската 

колегия и изброените прокуратури ще бъдат закрити.22 

Преформатирането на картата на прокуратурите в страната беше обект на 

критики от страна на представители на гражданското общество и на жителите 

на съответните градове, където се закриват прокуратури. Реформата е 

необходима, но специално по отношение на прокуратурата е направена без 

предварителен анализ и по неясни критерии за подбор на прокуратурите, които 

ще бъдат закрити.  

По отношение на съдилищата, към момента на изготвяне на настоящия 

анализ последното развитие е от 5.12.2019 г., когато на заседание на пленума на 

ВСС е приет протокол от работна група, в който се предлага оптимизиране на 

съдебната карта чрез включването на 5 групи съдебни структури в модел на 

оптимизиране.23 

                     
22 http://www.vss.justice.bg/page/view/9569  
23 http://www.vss.justice.bg/page/view/10081  
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Работата по преструктуриране на съдебната карта попада сред най-важните 

и най-належащи въпроси за решаване. Изпълнението по тези две мерки създава 

впечатление за неравномерност – от една страна са бързите съкращения по 

отношение на прокуратурите, приемани също толкова бързо и почти без дебат в 

рамките на Прокурорската колегия във ВСС. От друга страна  - прекалено 

бавното развитие по темата в рамките на Съдийската колегия във ВСС. 

Несъмнено е, че сериозен въпрос като съдебната карта изисква изключително 

прецизен анализ на настоящето състояние на съдилищата в страната и 

преформатиране, което да отчита икономически, социални, демографски и 

обществени фактори. Поради тази причина и в ПК са описани като действия 

отделни етапи от процеса на оптимизиране на съдебната карта, включващи и 

оптимизиране на разходите за административно управление на съдебните 

структури. Очакванията са към засилване на работата по тази мярка чрез 

широко включване на професионалната общност.  

 

Мярка 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. Мярката не е заложена в Пътната карта и съгласно нея няма изрично 

предвидено финансиране, очаквани резултати, индикатори за изпълнение и 

отговорни институции. 

 

За разлика от някои други мерки, които въпреки че не са заложени в 

Пътната карта съдържат отчетност, по тази мярка няма никаква отчетност. Това 

е обяснимо поради липсата и на реално програмно бюджетиране в съдебната 

http://www.eufunds.bg/
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система, което да даде възможност за прогнозиране и остойностяване на 

процесите в нея. Същевременно ритмичното провеждане на конкурсите е от 

важно значение за кадровия поток в системата и за балансираното 

разпределение в нея. През годините именно нерегулярното провеждане на 

конкурсите води до напрежение и съмнения за тяхното умишлено забавяне.  

 

Мярка 3.4.5 Оценка на ефективността на структурите за специализирано 

правосъдие (системата на административните съдилища; военните 

съдилища; специализираните наказателни институции). 

 

Мярката е маркирана, че е „в процес на изпълнение“. Периодът на 

приложение е 2016-2017 г., но отчетът на МП започва от 2015 г. с проект на 

Световна банка, по който е направен преглед на „функционирането на 

съдебната система, натовареност с дела и преглед на разходите (2008-

2014)“. Докладът изготвен от Световна банка24 разглежда въпроси като 

съотношение между съдии и административен персонал, висящност на делата, 

командироването на магистрати, финансиране на съдебната власт, бюджет, 

брой на съдиите и други подобни. В тази връзка той е релевантен към въпроси, 

свързани с натовареността в рамките на съдилищата, и въпросите, свързани с 

прекрояването на съдебната карта и изграждането на програмно бюджетиране 

на съдебната власт. Поради това, посочването му като част от изпълнението на 

тази мярка не е коректно и следва да се извади.  

Самата мярка е достатъчно ясна по отношение на своя обхват, а именно – 

административните съдилища, военните и специализираните наказателни 

                     
24 http://documents.worldbank.org/curated/en/918311468197959089/text/100933-BULGARIAN-WP-P156952-PUBLIC-

Box393246B-Bulgaria-Jud-Performance-Caseload-Review-BG-final.txt  
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структури. В отчета на МП изпълнението на мярката върви в няколко посоки – 

от страна на ВКС, от страна на ВСС и законодателни перспективи. ВКС е 

направил през 2016 г. анализ на военните съдилища за периода 2014-2015 г.25, 

който е предоставен на вниманието на Съдийската колегия във ВСС. ВКС е 

направил също и анализ на двете специализирани съдилища – СпНС и АСпНС 

за периода 2012-2015 г.26, който е предоставен както на Съдийската колегия във 

ВСС, така и на МП. И двата анализа съдържат изводи и направени констатации, 

от които могат да се извлекат и предложения за оптимизиране работата на 

специализираните институции. В рамките на 2018 г. анализите са 

последователно обсъдени както в Съдийската колегия на ВСС, така и на 

Пленума на ВСС. В допълнение са събрани становища и предложения от 

председателите на Военно-апелативния съд и военните съдилища, включително 

и такива за изменение и допълнение в НПК по отношение разширяване 

правомощията на военните съдилища, които да включват и разглеждане на дела 

по престъпления, извършени в институциите от сектор „Сигурност“. Пленумът 

на ВСС не стига до единно становище по въпроса, а такива са изготвени от 

ВКС, ВАС и ПРБ, и са изпратени на МП.  

Към настоящия момент няма по-голяма яснота за движението на тези 

становища и изготвянето на законодателни промени. През месец май 2019 г. 

Съдийската колегия във ВСС взема решение да изпрати писмо до министъра на 

правосъдието с молба за извършването на необходимите действия за 

сформиране на работна група, която да започне работа по изготвянето на 

съответните законови промени, свързани с разширяване компетентността на 

военните съдилища. През месец юли 2019 г. Съдийската колегия във ВСС 

                     
25 http://vks.bg/Docs/2016_analiz-doklad_voenni.pdf  
26 http://vks.bg/Docs/analiz_spec_sud_2012-2015.pdf  
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приема принципно съгласие за закриване на военни съдилища и сформира 

работна група за анализ на натовареността на същите.27 

Отчетът на МП е фокусиран единствено върху анализа и реформирането 

на военните съдилища. Няма информация за предприети последващи действия 

по отношение на направения анализ на специализираните наказателни 

съдилища. Няма и никаква индикация да са предприети действия по отношение 

системата на административните съдилища. Като минимум би могло да се 

реферира към мярка 3.6.1, която се отнася до ВАС и административните 

съдилища (въпреки че и там отчетът не е в пълно съответствие с описаното като 

действия по мярката). В тази връзка е препоръчително МП да отчита в пълнота 

степента на изпълнението на съответната мярка, а не да подхожда избирателно.  

 

Мярка 3.4.6 Въвеждане на механизъм за оценка на ефекта от 

приложението на ГПК, НПК и АПК. 

 

В отчета на МП мярката е „в процес на изпълнение“. Тя се свързва 

основно с проект на МП, който е насочен конкретно към създаването на 

постоянен механизъм за оценка на ефекта от прилагането на трите процесуални 

кодекса. Проектът е стартирал през декември 2017 г. и в последствие 

изпълнението му е удължено до 31.12.2019 г. Изработената методология и 

извършения по нея пилотен анализ са достъпни на страницата на МП.28 На 

заседание на Съвета по прилагане на актуализираната стратегия проведено на 

30.07.2019 г., документите са представени и приети за сведение от същия.29 От 

                     
27 http://www.vss.justice.bg/page/view/9405 т. 37 и следв. 
28 https://www.mjs.bg/2147/  
29 пак там  
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формална гледна точка може да се приеме, че мярката е изпълнена, но следва 

да се наблюдава дали ще има трайно закрепване на описаните дейности.  

Ключовият момент при мерки от този тип е тяхното закрепване като 

трайни елементи от работата на съответната институция – МП, ВСС, НИП и 

т.н. В рамките на МП това обикновено се осъществява със Заповед на 

министъра за утвърждаване или приемане на съответната методология и/или 

механизъм. Освен това закрепване е необходимо и регулярното прилагане на 

създадените инструменти (всяка година, на всеки 3 години или по-дълъг 

период). В тази връзка устойчивостта им с оглед отчитането на проблеми, 

открояването на тенденции, изработването на адекватни предложения и 

актуализиране на методологията е обвързана с 3 елемента: 1) отчитане нуждата 

от такъв механизъм и неговото изработване, 2) институционалното му 

припознаване и закрепване и 3) финансовото измерение на периодичното 

провеждане.  

 

Мярка 3.4.7 Наблюдение на продължителността на делата и преписките и 

анализ на възможностите за повишаване на ефективността на 

разглеждането им. 

 

Мярката е „в процес на изпълнение“ и в отчета на МП коректно е 

записано, че е обвързана с мярка 3.2.1., отнасяща се до изработването на 

механизъм за отчитане тежестта на отделните видове дела. И двете мерки са 

свързани с изпълнението на един и същ проект от страна на ВСС – „Въвеждане 

на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и 

съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в 

http://www.eufunds.bg/
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органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на работата им“. В 

голяма степен коментарите по мярка 3.2.1 са релевантни и към тази. МП отчита 

допълнително и проект на Световна банка, по който са изследвани две от най-

разпространените съдебни производства – трудови и заповедни и са 

предложени мерки за подобряване ефективността на провеждането им.30 

Некоректно са отразени под изпълнението на тази мярка дейности, които 

са пряко свързани с натовареността и условията на труд в съдилищата и 

прокуратурите. Отчетено е, че е разработена процедура за мониторинг на 

продължителността на делата и анализ, идентифициращ факторите, водещи до 

увеличаване на продължителността на делата и преписките. Последният е 

изготвен от екип от ИВСС и основна препоръка в него е заповедните 

производства да бъдат извадени от съдебната система и предоставени на ДСИ. 

Целта на настоящия анализ не е да се прави преглед по същество и в дълбочина 

на изпълнението на мерките и аналитичните документи, изготвени в рамките на 

различните проекти с бенефициенти институциите имащи отношение към 

осъществяването на съдебната реформа. Ето защо, ще бъде отбелязано само, че 

препоръката от документа, изготвен от екип на ИВСС, е спорна. 

За пълното реализиране на мярката е необходимо приемането и на 

определени промени в процесуалните закони, които трайно да доведат до 

„преодоляване на факторите, водещи до забавяне на делата и преписките“. В 

тази връзка в отчета на МП е посочено, че към 30.06.2019 г. е сформирана 

работна група за изготвяне на изменения и допълнения на ГПК. Последните 

промени в ГПК бяха приети от НС на 11.12.2019 г. и публикувани в ДВ, бр. 100 

                     
30 http://documents.worldbank.org/curated/en/380281467986376381/pdf/100934-BULGARIAN-WP-P156952-PUBLIC-

Box393246B-Bulgarian-mapping-report.pdf  
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от 20.12.2019 г.31 Те са насочени предимно към заповедното производство и 

засилват защитата на потребителите. Приетите промени обаче са резултат от 

становище на ЕК от януари 2019 г.32, в което се казва, че е налице 

несъвместимост на българското законодателство с Директива 93/13/ЕИО на 

Съвета за неравноправните клаузи в потребителските договори. Обхватът на 

мярката е по-широк и следва да се проследи дали ще има и последващи 

законодателни промени.  

 

Мярка 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. Мярката не е заложена в Пътната карта и 

съгласно нея няма изрично предвидено финансиране, очаквани резултати, 

индикатори за изпълнение и отговорни институции. 

 

По тази мярка има описано изпълнение, а самата тя е маркирана като 

„изпълнена“. Важно е да се отбележи, че самото изпълнение всъщност е 

свързано с въведените през 2016 г. промени в Закона за нормативните актове 

(ЗНА), с което се въвежда задължение за изготвянето на предварителна оценка 

на въздействието и да се гарантира участието на гражданите, а и на юридически 

лица в законодателния процес. Промените в ЗНА предвиждат също и 

последваща оценка на въздействието от изпълнението на даден нормативен акт. 

                     
31 https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=143722  
32 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/MEMO_19_462  
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Те влязоха в сила в края на 2016 г. (Изм. и доп. ДВ. бр. 34 от 3 Май 2016 г., в 

сила от 04.11.2016 г.) , т.е. след голямата вълна от промени в ЗСВ свързани с 

изпълнението на Актуализираната стратегия за съдебна реформа и промените в 

КРБ от декември 2015 г. От 2016 г. до настоящия момент /декември 2019 г./ 

ЗСВ и други нормативни актове, свързани със съдебната власт, бяха 

многократно променяни и изменяни. В голямата си част тези промени бяха 

внасяни от отделни депутати или група от депутати като по този начин се 

заобикаляха нормите на ЗНА, които са императивни само за законопроекти, 

внасяни от страна на Министерски съвет. В тази връзка реална оценка на 

въздействието на приетите промени не е правена. Няма публично налична 

информация да е правена и последваща оценка на въздействието, за да се види 

как промените са се отразили на системата. Налага се изводът, че мярката по-

скоро не е изпълнена. За да бъде осъществявана реална оценка на 

въздействието – предварителна и последваща е необходимо развиването на 

сериозен аналитичен капацитет както в МП, така и във ВСС. Извън сферата на 

съдебната власт, подобен капацитет следва да бъде развит и в парламента като 

върховен законодателен орган. През последните няколко години прави 

впечатление многократното променяне на ЗСВ, което не винаги е съпътствано 

от обществена или най-малкото професионална дискусия, а е по-скоро плод на 

законодателни прищявки от страна на парламента. Съдебната система по 

дефиниция е консервативна, защото нейната работа се отразява на всички 

сфери на обществения живот. Ето защо промените в нея, особено такива 

засягащи нейната натовареност и функциониране трябва да бъдат правени 

внимателно и да са резултат от много сериозен анализ и оценка.  

http://www.eufunds.bg/
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Специфична цел 5. Електронно правосъдие . 

 

Финансира се чрез Пътната карта за изпълнение на Стратегията за 

развитие на електронното управление в Република България 2014 –2020 и 

Пътната карта за изпълнение на Стратегията за въвеждане на електронно 

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

 

Общ коментар по Специфична цел 5 – Всички мерки, насочени към 

изпълнението на тази цел, са малко или много свързани помежду си, защото 

ключовият момент в електронното правосъдие, така както и в електронното 

управление е свързаност. Мерките се разглеждат отделно, защото имат 

специфики, но при някои има повтаряемост по изпълнението именно поради 

свързаността им. Отделно от това, следва да се отбележи, че въвеждането на 

електронното правосъдие в пълнота, така както и програмния бюджет и 

реформата в съдебната карта, е една от темите в съдебната реформа, която в 

най-висока степен може да доведе до повишаване на нейната прозрачност, 

предвидимост, отчетност, ефективност и ефикасност. Различни дейности по 

въвеждане на електронното правосъдие се осъществяват още от 

предприсъединителния период, но и към настоящия момент този процес все 

още не е завършен. Общото впечатление от изпълнението на отделните мерки е, 

че то върви трудно, с голямо забавяне и постоянно предоговаряне на периодите 

на изпълнение. Налице е необходимост от по-сериозен институционален 

ангажимент и усърдие, за да може работата по тази цел да бъде доведена до 

край.  
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Мярка 3.5.1 Изграждане на оперативен капацитет за осигуряване 

процесите на поетапно въвеждане и прилагане на е-правосъдие в сектор 

„Правосъдие“. Мярката не е заложена в Пътната карта за изпълнението на 

Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната 

система и съгласно нея няма изрично предвидено финансиране, очаквани 

резултати, индикатори за изпълнение и отговорни институции.  

 

По тази мярка има описано изпълнение, а самата тя е отбелязана като „в 

процес на изпълнение“. В отчета е посочено, че тя кореспондира на 

Стратегическа цел 1 от ПК за изпълнение на Стратегията за въвеждане на 

електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-

2020.33 За изпълнение на тази цел се работи по проект „Технологични, 

обучителни и организационни средства за изпълнение на разработени вътрешни 

правила  и политики за ползване на информационните ресурси в органите на 

изпълнителната власт в сектор „Правосъдие“, в съответствие със ЗЕУ, 

НОИОСИС и съобразно залегналите правила и стандарти в Стратегията за 

развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 и 

Пътната карта за нейното изпълнение“.34 Бенефициент е Министерство на 

правосъдието. Крайната цел е „преминаване към напълно дигитален формат на 

правораздаване“. Първоначално проектът е с крайна дата декември 2018 г., но в 

последствие е удължен до 31.12.2019 г. В рамките на този проект е предвидено 

да се проведат обучения за повишаване квалификацията на IT специалистите в 

ИВ в сектор „Правосъдие“, а също и да се издадат наръчници за единни 

                     
33 https://www.eufunds.bg/sites/default/files/2018-11/e-justiceRM.pdf  
34 https://www2.e-gov.bg/bg/88  

http://www.eufunds.bg/
https://www.eufunds.bg/sites/default/files/2018-11/e-justiceRM.pdf
https://www2.e-gov.bg/bg/88
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политики в структурите на ИВ с оглед на информационната сигурност и 

стандартите от Стратегията за електронно управление. Към настоящия момент 

проектът е към своето приключване. Отчетено е издаването на Наръчник с 

единни за структурите на изпълнителната власт в сектор „Правосъдие“ 

политики за сигурност (не беше намерен в публично достъпните източници), а 

също и вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност на МП и 

ВРБ (второстепенен разпределител на бюджетни средства). Това е на полето на 

изпълнителната власт. По отношение на съдебната власт, със свое решение от 

14.03.2019 г. пленумът на ВСС е одобрил мерки, свързани с електронно 

управление, които да бъдат включени в актуализираната ПК за изпълнение на 

Актуализираната Стратегия за електронно управление с времеви диапазон 

2019-2023.35 Актуализираните документи са приети с РМС от 18.09.2019 г. 

Предложените мерки от ВСС са отразени.36  

 

Мярка 3.5.2 Надеждна и сигурна е-комуникация между органите на 

съдебна и изпълнителна власт, граждани и бизнес. Централизиране на 

ресурсите чрез използване на държавния хибриден частен облак (ХЧО). 

Мярката не е заложена в Пътната карта за изпълнението на 

Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната 

система и съгласно нея няма изрично предвидено финансиране, очаквани 

резултати, индикатори за изпълнение и отговорни институции. 

Освен споменатото по горната мярка, което е валидно и тук, следва да се 

добавят още няколко бележки, свързани със спецификата на тази мярка. На 

първо място МП е бенефициент по проект „Реализиране на виртуална частна 

                     
35 http://www.vss.justice.bg/page/view/8716  
36 http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=892  

http://www.eufunds.bg/
http://www.vss.justice.bg/page/view/8716
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=892
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мрежа, гарантираща надежден и сигурен обмен на информация, за структурите 

в сектор „Правосъдие“. Към настоящия момент проектът все още е на етап 

преработване с оглед ново подаване пред ОПДУ за одобрение. В отчета на МП 

причините за забавата са „… установена необходимост от цялостното 

преработване, което от своя страна изисква по-дълъг период от време за 

предпроектно проучване и специфични експертни знания и опит, както и 

промяна на всички дейности, предвид осигуряване на финансови средства за 

новите такива и преразпределяне на средствата от индикативните бюджети 

за останалите дейности по проекта“. Друг проект на МП, свързан с миграция 

на информацията към т.нар. хибриден частен облак (ХЧО), на този етап също е 

оттеглен и следва да се преработи и подаде наново пред ОПДУ. Според отчета, 

единственият завършен проект в тази област е свързан с инвентаризация и 

анализ на информационните системи и регистри в сектор „Правосъдие“. Това 

може да се проследи и в актуализираните Стратегия и Пътна карта за 

електронно управление, където е предложено създаването на три нови 

регистъра – на запорите, на пълномощните и на съдебните преводачи.  

 

Мярка 3.5.3 Равнопоставен и максимално близък до гражданите и бизнеса 

достъп по електронен път до е-правосъдие и е-управление и превръщането 

му в предпочитан пред традиционния, ползващ документи на хартиен 

носител. Мярката не е заложена в Пътната карта за изпълнението на 

Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната 

система и съгласно нея няма изрично предвидено финансиране, очаквани 

резултати, индикатори за изпълнение и отговорни институции. 

 

http://www.eufunds.bg/
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Мярката е отбелязана с „в процес на изпълнение“. В допълнение е 

посочено, че тази мярка кореспондира на Стратегическа цел 3 от Стратегията за 

въвеждане на електронно управление със съответното финансиране, очаквани 

резултати и индикатори за изпълнение. Две са подмерките, с които да се 

реализира изпълнението на основната мярка - сигурни и надеждни канали за 

достъп (мобилен и стационарен интранет достъп) до е-услуги и е-правосъдие за 

граждани, както и на служители и магистрати за работа в електронна среда и 

доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до 

информация, е-услуги и е-правосъдие. От отчета на МП става ясно, че пред 

приключване е проектът на ВСС „Доразвитие и централизиране на порталите в 

СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“. Създаден 

е единен портал за електронно правосъдие37 като от всички 182 интернет 

страници на съдилища в страната към момента само 4 не са свързани с портала.  

 

Мярка 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. Мярката не е заложена в Пътната 

карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на 

реформата в съдебната система и съгласно нея няма изрично предвидено 

финансиране, очаквани резултати, индикатори за изпълнение и отговорни 

институции.  

 

                     
37 https://portal.justice.bg/ последно видян на 27.12.2019 г.  

http://www.eufunds.bg/
https://portal.justice.bg/
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Мярката е отбелязана с „в процес на изпълнение“. В допълнение е 

посочено, че тази мярка кореспондира на Стратегическа цел 4 от Стратегията за 

въвеждане на електронно управление със съответното финансиране, очаквани 

резултати и индикатори за изпълнение. Финансирането в размер на 9 533 800 е 

осигурено от ОПДУ. Има заложени общо 6 подмерки с времева рамка на 

изпълнение 2017 г. за 5 от тях и за една (Доразвитие на ЕИСПП и предоставяне 

на публичен достъп до информация в ядрото на системата, свързан с 

инициативата Open Data, както и при предоставянето на КАО) е 2020 г. На 

законово ниво е осигурена възможност за електронна обработка на 

документация от страна на съдилищата – промени в ЗСВ от 2016 г. и в частност 

в Глава осемнадесета „а“ Удостоверителни изявления и процесуални действия в 

електронна форма.  

От отчета на МП е видно, че нито една от 6-те подмерки не е окончателно 

изпълнена. Към настоящия момент ЕИСС не е напълно въведена в съдилищата 

и няма възможност за пълноценно осъществяване на процесуални действия и 

заявяването на удостоверителни изявления по електронен път. Един от 

проектите с бенефициент МП е „Изграждане на средства за видеоконферентни 

връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство; 

трансгранично сътрудничество в правораздаването“. Финансирането е от 

ОПДУ на стойност 2 600 000 лв. В изпълнение на този проект на 30 май 2019 г. 

ВСС е приел Наръчник с правила за практическо извършване на 

видеоконферентни връзки като съгласно проектът възможност за 

осъществяването на такива трябва да бъде осигурена в 20 съдилища в страната 

и 6 места за изтърпяване на наказание „лишаване от свобода“.38 Самият 

                     
38 http://www.vss.justice.bg/page/view/9093  

http://www.eufunds.bg/
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Наръчник не е публично достъпен нито на страницата на ВСС в интернет, нито 

на тази на МП. Няма информация и за внесени законопроекти за промени в 

процесуалните кодекси във връзка с въвеждането на видеоконферентни връзки. 

Според отчета на МП пълният размер на финансирането по тази мярка е 

договорен, но няма яснота кога ще се приключи с изпълнението на отделните 

подмерки.  

МП отчита и изпълнението на проект „Редизайн на АИС в МП и 

второстепенни разпоредители с бюджет (ВРБ) с цел преминаване към 

използване и обмен само на електронни документи и електронно съдържание в 

сектора от органите на изпълнителната власт. Обучение на служителите за 

работа с АИС и електронни документи“ с финансиране по ОПДУ в размер на 

495 871,80 лв.39  

 

Мярка 3.5.5 Достъп и комуникация между регистрите само по електронен 

път при предоставяне на гражданите и бизнеса на комплексно 

административно обслужване (КАО). Мярката не е заложена в Пътната 

карта за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на 

реформата в съдебната система и съгласно нея няма изрично предвидено 

финансиране, очаквани резултати, индикатори за изпълнение и отговорни 

институции. 

 

Мярката е отбелязана с „в процес на изпълнение“. В допълнение е 

посочено, че тази мярка кореспондира на Стратегическа цел 5 от Стратегията за 

въвеждане на електронно управление със съответното финансиране, очаквани 

                     
39 https://mjs.bg/Files/04.04.2019%20-%20InfoBuletin%205_Activity%202%20AIS%20OPDU.pdf  

http://www.eufunds.bg/
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резултати и индикатори за изпълнение. В пътната карта по изпълнението на 

тази Стратегия са описани две подмерки, а именно: А) Анализ на 

съществуващите регистри и необходимостта от тяхната трансформация или 

създаване на нови във връзка с предоставянето на електронни услуги и КАО и 

Б) Продължаване на регистърната реформа чрез редизайн и създаване на нови 

регистри с цел облекчаване на гражданите и бизнеса при предоставяне на КАО. 

В отчета на МП по мярката е посочено единствено, че МП е сключило договор 

по ОПДУ за изпълнение на проект „Реализиране на централизирана 

автоматизирана информационна система „Съдебен статус“. В края на 2018 г. 

МП обявява обществена поръчка за изпълнение на част от дейностите по 

проекта, относими към подмерките. Към 22.07.2019 г. процедурата е прекратена 

поради липсата на оферти, които да отговарят на условията.40 Има обжалване, 

но КЗК потвърждава решението на МП. Изпълнението на проекта е удължено 

до 22.10.2020 г.  

 

Специфична цел 6. Развитие на отделните институции на съдебната власт 

 

Мярка 3.6.1 План за регулиране натовареността на ВАС и системата на 

административните съдилища, включително чрез промяна в подсъдността 

на определени видове дела и структурни мерки. 

 

В отчета на МП мярката е отбелязана с „в процес на изпълнение“. 

Конкретните дейности по нея включват функционален анализ на ВАС и 

системата на административните съдилища, изготвяне на план за укрепване на 

                     
40 https://profile.mjs.bg/data/2019/07/22/Obqlenie%20za%20prekratqvane.pdf  

http://www.eufunds.bg/
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ВАС и останалите административни съдилища и уеднаквяване на правилата и 

процедурите за работата на администрацията в системата на 

административното правораздаване. Извършването на функционалния анализ 

трябваше да стане с помощта на Службата за подкрепа на структурните 

реформи към ЕК. Решението за това беше на МС от 18.10.2017 г. В анализа 

трябваше да се съдържат и конкретни предложения за оптимизиране и 

регулиране на натовареността на административните съдилища, както и такива 

по отношение промяната на подсъдността. До осъществяване на такъв анализ 

не се стига, защото новоизбраният председател на ВАС Георги Чолаков не 

подкрепя идеята. Пленумът на ВАС, проведен в края на април 2018 г., също 

изразява отрицателно становище. В същия смисъл е и решението на Съдийската 

колегия във ВСС от 08.05.2018 г.41 Така на 29.05.2018 г. МС оттегля искането за 

техническа помощ за административното правораздаване у нас (Решение № 375 

на МС). И до момента, подобен анализ не е направен и в публичното 

пространство не съществува документ, който да показва състоянието на 

административните съдилища у нас, нуждите от промяна и възможностите за 

нейното осъществяване. През 2013 г. ВАС е бенефициент по проект 

„Повишаване на прозрачността и ефективността в работата на ВАС“, който е с 

финансиране по ОПАК на стойност 382 351 лева БФП.42 Една от дейностите в 

този проект предвижда „Осъществяване на детайлен анализ и оценка на 

вътрешната организация на работата на ВАС“, но извън това липсва всякаква 

друга аналитична информация за развитието на административното 

правораздаване у нас. Направеният през 2014 г. анализ в изпълнение на 

                     
41 http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/19/pr14-08-05-2018-sk.pdf стр. 107 и сл. 
42 http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?id=73064  
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проекта43 също има нужда от актуализация с оглед на проведените в изминалия 

период законови и други промени.  

Съгласно отчета на МП става ясно, че през 2017 г. Съдийската колегия на 

ВСС приема Доклад за проведен функционален анализ на натовареността на 

ВАС и системата на административните съдилища, изготвен в изпълнение на 

настоящата мярка. В публично достъпните източници – интернет страници на 

ВСС, ВАС, МП, такъв доклад не беше намерен. Преглед на пълния 

стенографски протокол № 31 на Съдийската колегия във ВСС от юли 2017 

показва, че на практика т.нар. доклад представлява „една компилация от двата 

доклада“ (годишните доклади на ВАС, бел. авт.), а не функционален анализ по 

същество.44 

Така изложената фактология по-скоро предполага отбелязване на мярката 

като „неизпълнена“. Приетите през 2018 и влезли в сила през 2019 г. промени 

в АПК само подсилват нуждата от провеждането на реален функционален 

анализ на системата на административното правораздаване у нас. Необходима е 

обективна оценка на работата както на ВАС, така и на административните 

съдилища, която да отчита обществените, институционалните, географските и 

демографските процеси в страната.  

 

Мярка 3.6.2 План за намаляване натовареността на ВКС 

 

                     
43 http://saosv.org/wps/wcm/connect/saosv.org15476/7e66e25f-9f3a-4e82-a670-

d9ba2cc7baeb/%D0%A4%D0%A3%D0%9D%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%

9D+%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%97+%D0%92%D0%90%D0%A1.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_

TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_8HL2HB80N0M730A7U5DDK50004-7e66e25f-9f3a-4e82-a670-d9ba2cc7baeb-

mAlpqOI  
44 Страница 78 и сл., достъпен на http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/17/pr31-25-07-2017-sk.pdf  

http://www.eufunds.bg/
http://saosv.org/wps/wcm/connect/saosv.org15476/7e66e25f-9f3a-4e82-a670-d9ba2cc7baeb/%D0%A4%D0%A3%D0%9D%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D+%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%97+%D0%92%D0%90%D0%A1.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_8HL2HB80N0M730A7U5DDK50004-7e66e25f-9f3a-4e82-a670-d9ba2cc7baeb-mAlpqOI
http://saosv.org/wps/wcm/connect/saosv.org15476/7e66e25f-9f3a-4e82-a670-d9ba2cc7baeb/%D0%A4%D0%A3%D0%9D%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D+%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%97+%D0%92%D0%90%D0%A1.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_8HL2HB80N0M730A7U5DDK50004-7e66e25f-9f3a-4e82-a670-d9ba2cc7baeb-mAlpqOI
http://saosv.org/wps/wcm/connect/saosv.org15476/7e66e25f-9f3a-4e82-a670-d9ba2cc7baeb/%D0%A4%D0%A3%D0%9D%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D+%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%97+%D0%92%D0%90%D0%A1.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_8HL2HB80N0M730A7U5DDK50004-7e66e25f-9f3a-4e82-a670-d9ba2cc7baeb-mAlpqOI
http://saosv.org/wps/wcm/connect/saosv.org15476/7e66e25f-9f3a-4e82-a670-d9ba2cc7baeb/%D0%A4%D0%A3%D0%9D%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D+%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%97+%D0%92%D0%90%D0%A1.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_8HL2HB80N0M730A7U5DDK50004-7e66e25f-9f3a-4e82-a670-d9ba2cc7baeb-mAlpqOI
http://saosv.org/wps/wcm/connect/saosv.org15476/7e66e25f-9f3a-4e82-a670-d9ba2cc7baeb/%D0%A4%D0%A3%D0%9D%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D+%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%97+%D0%92%D0%90%D0%A1.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_8HL2HB80N0M730A7U5DDK50004-7e66e25f-9f3a-4e82-a670-d9ba2cc7baeb-mAlpqOI
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В отчета на МП е отбелязано, че мярката е „в процес на изпълнение“. 

Посочено е сформирането на няколко работни групи съответно в Търговската, 

Наказателната и Гражданската колегии на ВКС, които да установят 

адекватността на натовареност в съответните колегии. Съобщава се и за 

изготвен анализ на констатациите за натовареност на съдиите и предложение за 

мерки, но документът не беше намерен в публично достъпните източници. 

Същевременно е отбелязано, че информация за натовареността се съдържа и в 

годишните доклади на ВКС.  

Част от действията предвидени за изпълнение на тази мярка включват 

изготвянето на План за намаляването на натовареността на съда, а също и 

анализ и оценка на резултатите от изпълнението му. Към момента на изготвяне 

на настоящия анализ, няма информация за съществуването на такъв план. 

Единственото, което е отбелязано в отчета на МП по ПК е, че от 01.01.2019 г. в 

Първи поток на Гражданската колегия на ВКС са въведени коефициент за 

фактическа и правна сложност при образуване на постъпващите дела. 

 

Мярка 3.6.3 Прилагане на целите, заложени в стратегическия план 

„Политики за управление на ВСС“ 

Прави впечатление, че от приемането на Актуализираната стратегия и 

Пътната карта към нея по тази мярка не е предприето абсолютно нищо. 

Първоначално времевият период за нейното изпълнение е бил 2016 г., а към 

настоящия момент е 2019-2021 г. Има заложено и финансиране по ОПДУ на 

стойност 400 000 лв. Основните дейности, предвидени по нея са свързани със 

статута на съдебните служители, формирането на тяхното възнаграждение и 

провеждане на оценка на изпълнението на служебните задължения. Крайната 

http://www.eufunds.bg/
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цел на тази мярка е да се подобри рамката на атестиране и възнаграждаване на 

съдебните служители, като оценката се обвърже с размера на 

възнаграждението. Темата е важна, защото голяма част от облика на съдебната 

власт се дава и от служителите вътре в нея, тяхното отношение и качество на 

работа. Не на последно място следва да се отбележи и факта, че през годините 

на преход и реформи, тази тема е останала встрани от фокуса им и механичното 

увеличаване на парите за ранг без връзка с качеството на работа, не е решаване 

на проблема.  

 

Мярка 3.6.4 Анализ и оценка на състоянието на ИВСС и практиката му и 

провеждане на дискусия за нуждите от законодателни и организационни 

промени, включително предвиждане на подразделение на съдийски и 

прокурорско следователски екипи в състава му. 

В отчета на МП тази мярка е отбелязана като „изпълнена“, а под 

изпълнение са описани промените в КРБ и ЗСВ. Промените в Конституцията от 

декември 2015 г. вменяват допълнителни правомощия на Инспектора като 

текстовете са доразвити и в ЗСВ. В устройственият закон е предвидено, че НС 

ще избира за инспектори магистрати, които идват от различните структури на 

съдебната власт – 4 съдии с най-малко 8 години стаж, 1 прокурор с най-малко 8 

години стаж, 3 съдии с най-малко 5 години стаж и 2 прокурори с най-малко 5 

години стаж или общо 7 съдии и 3 прокурори. Към настоящия момент съставът 

на ИВСС е 5 съдии, 4 прокурора и 1 следовател като изборът беше проведен 

преди последните промени. Изборът на новия състав на ИВСС, който предстои 

да бъде осъществен през пролетта на 2020 г. трябва да бъде съобразен с 

последните промени в ЗСВ. Те обаче не могат да гарантират осъществяване на 

http://www.eufunds.bg/
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проверки от съответни екипи (на съдилищата от съдии и на прокуратурите от 

прокурори), защото съгласно чл. 6 от Методика за провеждане на проверки на 

органите на съдебната власт от екипи на Инспектората към ВСС, комплексните 

планови проверки (а правилата за тях се прилагат по аналогия и към останалите 

видове проверки) между формираните екипи се извършва жребий от Главния 

инспектор.45 Преглед, направен от екипа, изготвил анализа на последните 30 

актове от проверки на ИВСС (в периода април-септември 2019 г.) показва, че 7 

от проверките на съдилища (от общо 20 проверени, като някои от съдилищата 

са проверявани по 2 пъти в споменатия период) са осъществени от екип на 

ИВСС, в който инспекторът е бил прокурор или следовател. Същевременно при 

всички 10 прокуратури проверени за същия период екипът на ИВСС е бил 

ръководен от инспектор, който е бил прокурор или следовател.46 

Действията, свързани с изпълнението на тази мярка съгласно ПК, са изготвяне 

на функционален анализ на ИВСС и на план за укрепване. На интернет 

страницата на ИВСС и на други публично достъпни източници не беше 

намерен нито един от двата документа.  

Всичко посочено дотук, по-скоро навежда на извода, че мярката е 

частично изпълнена и следва да се отбележи като „в процес на изпълнение“. 

ИВСС се нуждае от сериозен функционален анализ, особено след промените в 

Конституцията. Инспекторатът осъществява множество различни по своята 

същност и структура проверки, и начинът, по който функционира той, е обект 

на критика от страна на граждански и професионални организации. Замислен 

като орган за превенция и своеобразна защита на магистратите, за него често се 

твърди, че се е превърнал в орган за репресия и публично бламиране на съдии, 

                     
45 https://www.inspectoratvss.bg/bg/page/109  
46 https://www.inspectoratvss.bg/bg/acts/?p=0, последно видян на 27.12.2019 г.  
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прокурори и следователи. Именно, за да се изяснят неговите функции и начина 

на неговата работа, е нужен такъв анализ и свързания с него план за укрепване.  
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ  

 

Общ извод 

 

Стратегията представлява актуализация на приетата от 

Министерския съвет през 2010 г. Стратегия за продължаване на съдебната 

реформа в условията на членство в Европейския съюз47. В своя доклад от 

януари 2014г. по Механизма за сътрудничество и проверка Европейската 

комисия (ЕК) също препоръча актуализиране на Стратегията.  

Актуализираната Стратегия е с хоризонт от 7 години и е валидна до 

края на 2020 г. за осъществяване на реформите, синхронизирайки се с 

програмния период за подкрепа по линия на структурните фондове на ЕС.  

Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за 

продължаване на реформата в съдебната система е приета с Решение № 

299 на Министерския съвет от 22 април 2016 г. Актуализираната пътна 

карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на 

реформата в съдебната система е приета с Решение № 268 на 

Министерския съвет от 9 май 2019 г. 

Обективният анализ на приложението и изпълнението на Пътната карта за 

изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в 

съдебната система ни води към един генерал извод – до края на 2020 г. не е 

реалистично да се очаква да бъдат изпълнени всички мерки, които са 
                     
47 Необходимостта от изработването на актуализираната Стратегия следва както от началото на новия програмен период, 

поради което повечето от мерките в Стратегията от 2010 г. са имали хоризонт до 2014 г., така и от развитията през 

последните 4 години. Същевременно динамиката на събитията през последните 4 години постави на дневен ред нови 

проблеми и в професионалната общност бяха предложени и някои нови решения. Стратегията е приета с Решение № 825 на 

Министерския съвет от 18 декември 2014 г. и е одобрена с Решение на Народното събрание на 21.01.2015 г. (Обн., ДВ. бр. 7 

от 27.01.2015 г.) 

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?Id=957 [31.12.2019] 
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предвидени в Картата. Липсата на усещане за справедливост у гражданите, 

бизнеса и неправителствените организации водят до общото разбиране, че 

съдебната реформа не е еднократен акт, а процес с участието на множество 

субекти и заинтересовани страни. Продължителното прилагане на нормите и 

добрите практики могат да променят това усещане. Постигнатото от 

одобряване на Актуализираната стратегия до сега не е малко, но не е 

достатъчно, за да се приеме, че всички цели (стратегически и специфични) и 

мерките по тях са осъществени. Поради това възможностите пред МП и 

правителството към началото на 2020 г. са две: 

 

1) Обновяване на Актуализираната стратегия и на Картата към нея с цел 

удължаване на срока на действие до по-устойчиво прокарване на 

реформата на съдебната власт ; 

2) Подготовка и приемане на нов политико-юридически документ, който да 

отрази състоянието на правната уредба, конституционната и законовата 

практика по прилагане на уредбата, добрите подходи в дейността на МП, 

ВСС и неговите колегии, ИВСС, ВКС, ВАС, Главен прокурор, МВР; 

професионалните организации; юридическите лица с нестопанска цел, 

ангажирани със съдебната реформа; академичната общност;  Висш 

адвокатски съвет; държавни органи, ангажирани със съдебната реформа – 

НС, МС и др. Предложеният нов документ трябва да се основава на 

приемственост и устойчивост в заявените стратегически цели при 

възпроизвеждане на неизпълнените мерки и въвеждане на нови при 

установяване на нови предизвикателства. 

 

http://www.eufunds.bg/
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В контекста на казаното дотук, е необходимо да бъде засилено 

междуинституционалното сътрудничество между държавните органи, както 

и на отваряне на възможностите за включване на структури (организации) на 

гражданското общество при осъществяване на отделни дейности  при 

провеждане на съдебната реформа. При анализ на отделните стратегически 

цели ще бъдат направени конкретни предложения за включване на 

структури на гражданското общество при реализацията на цели или мерки. 

 

Препоръките, които ще бъдат изложени, акцентират върху важни и 

значими за продължаване и завършване на съдебната реформа в Република 

България въпроси при споделяне на разбирането, че върховенството на 

правото не е самоцел, а ценност в една демократична, правова и социална 

държава, която зачита правата на човека и достойнството на човешката 

личност. 

http://www.eufunds.bg/
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Анализ на силните и слабите страни на заинтересованите групи-

участници 

 

Преките заинтересованите групи-участници в процеса по одобрение и 

изпълнение на мерките от ПК са конкретните изпълнители и бенефициенти по 

Актуализираната стратегия. В анализа обаче са взети предвид ролята и 

дейността на СГО и професионалните организации, тъй като тя е важна с оглед 

на осъществяването на съдебната реформа като цяло.  

А. Участието на СГО в осъществяване на съдебната реформа е от важно 

значение и това се вижда и от настоящия анализ. То обаче не може и не трябва 

да бъде сравнявано с ангажимента и задълженията на институциите, отговорни 

за прокарването на реформата. Ключовият елемент между двете групи 

(институции и СГО) е степента на тяхното взаимодействие. В тази насока има 

какво да се желае и от двете страни. 

1) Необходимост от по-засилена координация, за да няма дублиране на 

дейности и разходи.  

2) При вземане на решение за актуализиране на действащата Стратегия 

или изработване на нов документ, това трябва да стане с участието на СГО и на 

професионалните организации. 

Чрез този включващ подход ще се гарантира прозрачност на процеса; 

устойчивост; уважение към всички участници и не на последно място - 

ангажимент за осъществяване на реформа както в интерес на магистратите, така 

и в интерес на гражданите и бизнеса, които се обръщат към съдебната система.  

http://www.eufunds.bg/
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Б. Заинтересованите страни, които имат роля, влияние или интерес 

от прилагане на заложените в Пътната карта конкретни мерки, могат да 

бъдат разграничени на две големи групи с оглед на критерий – постоянна 

роля, влияние или интерес, от една страна и такива, които имат роля, 

влияние или интерес в някоя от шестте стратегически цели (вкл. и в 

конкретна мярка, заложени в Картата). 

 

1) Заинтересованите страни, които имат постоянно роля при 

прилагане на Актуализираната стратегия и изпълнение на Пътната карата 

към нея са органите на съдебната власт (ВСС и неговите две колегии, 

административните ръководители на органите в съдебната система, 

магистратите като цяло), специализираният орган на изпълнителната 

власт министър на правосъдието и ръководената от него администрация в 

Министерство на правосъдието, както и постоянната Комисия по правни 

въпроси като подпомагаща дейността на Народното събрание при 

осъществяване на неговите законодателни, конститутивни и контролни  

правомощия. 2) Втората група заинтересовани страни са тези, които имат интерес от 

осъществяване на предвидените мерки по стратегическите цели, но са с 

ограничени възможности за въздействие и могат да имат подпомагаща / 

възпираща роля. С оглед обособените цели могат да бъдат изведени такива в 

отделните стратегически цели както следва: 

http://www.eufunds.bg/
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Препоръки по стратегически цели 

 

 

1.1. По Стратегическа цел 1 

 

- Народното събрание като орган, който конституира ИВСС, и парламентарните 

групи, които имат право да предложат кандидати за длъжността при 

предстоящия избор на Главен инспектор към ИВСС в следващите месеци на 

2020 г.;   

- Народното събрание като законодателен орган и народните представители, 

които имат право на законодателна инициатива, за подобряване на правната 

уредба, чрез която се въвеждат по-конкретни правила за електронно гласуване 

при провеждане на пряк избор на членове за двете колегии на ВСС; 

- Министерски съвет като орган с право на законодателна инициатива, който 

следва да заложи финансовите ангажименти за провеждане на заложените 

мерки по Целта (чрез проекта за държавен бюджет) и подобряване на 

законовата уредба на съдебната власт (чрез внасяне на законопроект в 

Народното събрание); 

- Национален институт по правосъдието – разнообразяване и обновяване на 

предлаганите курсове за обучение на действащи магистрати; изграждане и 

засилване на аналитичен капацитет.    

Структурите на гражданското общество могат да допринесат при реализацията 

на тази Стратегическа цел: 

http://www.eufunds.bg/
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-  Чрез повишаване на публичността на процедурите за избор на инспектори в 

началото на годината (мандатът им изтича през м. март 2020 г.) и избор на 

Главен инспектор (мандатът на сегашния Главен инспектор изтича в началото 

на април 2020 г.), а също и занапред в други процедури, относими към органите 

на съдебната власт.  

- Включване в обществени обсъждания на докладите за независимостта на 

съдебната власт на граждани, които не са магистрати.   

- Разширяване на състава на Програмен съвет към НИП с включване на други 

субекти / обсъждане на програмите за обучение на младшите магистрати и на 

специализирани курсове за последващо обучение на действащи магистрати. 

 

2.2. По Стратегическа цел 2 

- Юридическите (Правните) факултети / Департамент по право – качеството на 

юридическото образование зависи от няколко фактора, но в основата са 

програмата за обучение, мотивацията на преподавателите и възможности за 

студентите в Образователната и квалификационна степен „магистър“ 

(библиотека,  достъп до електронни ресурси и правно-информационни системи, 

студентска мобилност и стажове).   

- Реформата на юридическото образование не може да приключи с влизането в 

сила на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше 

образование по специалността „Право“ и професионална квалификация 

„юрист“48 (приета от служебно правителство с министър-председател проф. д-р 

Огнян Герджиков на неговото последно заседание на 26.04.2017 г.). Реформата 

                     
48 Постановление № 82 от 26 април 2017 г. на Министерски съвет за приемане на Наредба за единните държавни изисквания 

за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ Обн., ДВ, бр. 35 

от 02.05.2017 г. 

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=114002 
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на юридическото образование трябва да е подчинена на бъдещите 

предизвикателства пред юридическите професии (напр. киберсигурност, е-

правосъдие, етични аспекти на правото във виртуална среда, повишаване на 

социалните различия в обществото, достъп до правосъдие и др.). Проблемите, 

които приетата Наредба създава, са няколко. Субективното разбиране на част 

от академичната общност е повлияло на установените учебни дисциплини и 

съответните им хорариуми. 

На първо място, нарушава се баланса между задължителните учебни 

дисциплини. Прави впечатление, че хорариумът за отделни задължителни 

учебни дисциплини е значително по-висок49  

На второ място, изборните и факултативните дисциплини не водят 

до специализиране на юристите. На трето място, възможностите за 

магистърски програми ще бъдат създавани само на комерсиална основа, а 

не и на разбирането за повишаване на квалификацията на юристите с 

придобиване на втора ОКС „магистър по право“. И не на последно място 

– не се решава категорично въпроса с възможностите неспециалисти да 

придобият ОКС „магистър по право“ при магистърски програми по чл. 1, 

ал. 3, изр. последно от невлязлата в сила Наредба.50  Решаването на тези, 

примерно посочени проблеми, не трябва да става само през ръководствата 

на юридическите факултети, а и при отчитане в сравнителноправен 

аспект на учебните програми в други страни (членки на ЕС), възможности 

за специализация в последните семестри на студентите по право, 

                     
49 Административно право (обща част) – 100 часа; Административно право (специална част) – 60 часа; Административен 

процес – 165 часа; Финансово право – 105 часа; Данъчно право – 105 часа; Облигационно право – 165 часа; Търговско право 

– 165 часа. 
50 В специализирани магистърски програми по специалността „Право“ могат да се обучават лица, придобили висше 

образование в съответствие с ал. 2 на чл. 1. 

http://www.eufunds.bg/


                                    

 

 

 

----------------------- www.eufunds.bg ---------------------- 
 

Проектът се финансира в рамките на договор за БФП № BG05SFOP001-3.003-0038-C01 с наименование „Граждански 
контрол – мониторинг и оценка на приложението и изпълнението на Пътната карта за изпълнение на 

Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система", финансиран от Оперативна 
програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

63 

възможности за следдипломна квалификация и др. Партньори в реформата на 

юридическото образование могат да бъдат и Факултетните студентски съвети в 

юридическите факултети, Националното представителство на студентските 

съвети и Алумни – клубовете (там, където са учредени).     

- Възможността за задочно обучение в Образователната и квалификационна 

степен „магистър по право“ дългосрочно ще доведе до липса на кадри в 

системата на МВР (разследващи полицаи).  Съществуването на тази 

възможност следва да бъде обсъдено с ръководството на МВР поради 

законовото изискване разследващите полицаи да имат висше юридическо 

образование.    

- Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на 

общественополезна дейност, висши училища и научни организации, които 

обучават студенти в спец. „Право“ и докторанти в професионално направление 

3.6. „Право“,  както и професионалните магистратски организации, могат да 

представят становища за качествата на кандидатите и да отправят въпроси към 

тях (чл. 194а, ал. 6 ЗСВ). Публичният отговор на отправените въпроси трябва да 

стане част от процедурата в изборите на административни ръководители в 

органите на съдебната власт. 

- При подобряване на системата за непрекъснато идентифициране на 

потребностите от обучение в НИП в рамките на отделна структура на съдебната 

власт или съдебен регион в чл. 14, ал. 1 от Вътрешните правила за 

организацията и реда на обучителната дейност в НИП51 е предвидено 

                     
51 Вж. Глава III. Планиране на обучителните дейности. Разработване на учебни програми във Вътрешни правила за 

организацията и реда на обучителната дейност в Националния институт на правосъдието (Приети от УС на НИП с решение 

по т. 1 от Протокол № 110/03.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. и доп. с решение по т. 2 от Протокол № 115/02.12.2019 

г., в сила от 01.01.2020 г.). 
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възможното сътрудничество с други институции (вкл. професионални съсловни 

организации). Не е посочено изрично, че е възможно такова сътрудничество с 

изследователски неправителствени (граждански) организации, регистрирани 

като юридически лица с нестопанска цел. Такива партньорства могат да са 

изключително ползотворни и е добре проактивно да се търсят възможности за 

тяхното осъществяване.  

- Според последните промени в Правилника за организацията и дейността на 

НИП и неговата администрация (чл. 57)52, представителите на съсловни 

организации на съдии, прокурори и следователи вече не са сред участниците в 

Програмния съвет на института.  Липсват аргументи, чрез които това да се 

приеме като „подобряване на организационно-управленската структура“ на 

НИП, и изключването на съсловните организации следва да бъде преосмислено. 

- По време на заседания на ВСС се дискутират трудностите в работата на КАК. 

По тази причина, макар мярката (Мярка 2.4.2.) да се приема за изпълнена, е 

необходимо професионалната дискусия за ефективността на въведените 

промени53 да продължи при участието на съсловните организации на 

магистратите. Дискусията за установяването на обективни критерии при 

атестирането на магистратите трябва да намери място и в бъдещи 

стратегически документи в правосъдния сектор. 

- Системата от наказания при реализиране на дисциплинарна отговорност от 

магистратите показва силно ограничен „списък“ от възможни наказания54. 

                     
52 Преди промените, обнародвани в ДВ, бр. 79 от 2019 г. текстът на чл. 57, ал. 3 гласеше: Програмният съвет включва 

изтъкнати специалисти в правната теория и практика, както и представители на съсловните организации на съдии, 

прокурори, следователи и съдебни служители. Членове на ВСС и на Инспектората към ВСС не могат да участват в 

програмния съвет. 
53 ЗИД на ЗСВ, Обн., ДВ, бр. 60 от 2016 г., Раздел IV. Атестиране. Несменяемост (чл. 196 – чл. 209б). 
54 Член 308 от ЗСВ предвижда видовете дисциплинарни наказания. В първата алинея (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 

09.08.2016 г.) са дисциплинарните наказания, които се налагат на съдия, прокурор и следовател, административен 
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Разширяването на каталога от наказания ще направи дейността на колегиите на 

ВСС много по-гъвкава. Съсловните организации могат да бъдат партньор както 

в промяната на правната уредба, така в последствие и в нейното прилагане.    

- Възможностите за търсене на дисциплинарна отговорност на всеки магистрат 

са значими за функциониране на съдебната власт, но още по-голямо 

предизвикателство е  въвеждането на възможности за търсене на 

дисциплинарна отговорност на председателите на ВКС и ВАС и главния 

прокурор (Мярка 2.5.3.). Общественото положение на „тримата големи“ в 

съдебната власт води до необходимостта от публична дискусия за еднаквия 

(заради конституционна уредба) или различен статус (осъществявани функции 

и правомощия) на тези трима административни ръководители. Дискусията не 

трябва да остава затворена нито в рамките на пленума на ВСС, нито само в 

Комисията по правни въпроси. Произнасянето на КС за тълкуване на 

разпоредбата на чл. 126, ал. 2 от Конституцията на Република България е 

относимо повече към привличането на главния прокурор към наказателна 

отговорност отколкото за образуване на дисциплинарно производство . 

Внесеният в Народното събрание проект за изменение и допълнение на НПК 

има отношение към образуването на дисциплинарно производство срещу 

Главния прокурор. Участие в публичната дискусия следва да вземат както 

съсловните организации, представители на академичната общност 

(специалисти по конституционно и административно право, по наказателно 

право и наказателен процес) така също и представители на Висшия адвокатски 

                                                                    
ръководител и заместник на административен ръководител. Те са 1. забележка; 2. намаляване на основното трудово 

възнаграждение от 10 до 20 на сто за срок от 6 месеца до една година; 3. понижаване в ранг за срок от 6 месеца до една 

година; 4. понижаване в длъжност за срок от 6 месеца до една година; 5. освобождаване от длъжност като административен 

ръководител или заместник на административен ръководител; 6. дисциплинарно освобождаване от длъжност. Втората 

алинея (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) предвижда две възможни дисциплинарни наказания на член на 

Висшия съдебен съвет - 1. Забележка и 2. дисциплинарно освобождаване от заеманата длъжност. 

http://www.eufunds.bg/


                                    

 

 

 

----------------------- www.eufunds.bg ---------------------- 
 

Проектът се финансира в рамките на договор за БФП № BG05SFOP001-3.003-0038-C01 с наименование „Граждански 
контрол – мониторинг и оценка на приложението и изпълнението на Пътната карта за изпълнение на 

Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система", финансиран от Оперативна 
програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

66 

съвет (засягане на основни права на човека). Дисциплинарната отговорност не 

трябва да бъде линч, а санкциониране на незаконно поведение / акт, което не е 

престъпление.  

2.3. По Стратегическа цел 3 

- Постепенно развиване на капацитета на НИП, за да може той да се превърне 

освен в обучителен, също и в аналитичен център, обслужващ съдебната власт 

при осъществяване на дейността ѝ с включване на експерти от различни сфери 

(от академичната общност или организации, специализирани в сфери, гранични 

или идентични с темите на проучване) за изготвяне на анализи. Като такъв 

НИП би могъл да подготвя анализи по теми, общи за съдебната власт, по теми, 

поставени или поискани от конкретен съд, прокуратура или следствие, както и 

за публични институции при подготовка / оценка на държавни политики или 

предстояща промяна в законодателството.55 

- Съдийската колегия на ВСС в най-близко бъдеще ще трябва да вземе решение 

за модел за промяна на съдебната карта. Това е сериозен въпрос, който има 

значими социални и икономически последици. Към трите насоки, около които 

са се обединили в Колегията56 може да се обсъди и още една насока – създаване 

на споделени услуги съвместно с местната администрация57. В този контекст 

                     
55 Правителството прие механизъм за научни консултации от БАН на заседание, проведено на 8 януари 2020 г. Основна цел 

на Механизма е да осигури навременна, висококачествена и независима научна експертиза по въпроси от стратегическа 

важност. Той ще се използва при подготовката на дейности и инструменти за изпълнение на държавните политики. 
56 Членовете на Съдийската колегия във ВСС, са се обединили около 3 основни насоки за оптимизация на съдилищата: (1) 

да се използва механизмът за определяне на т. нар. териториални отделения на районните съдилища във всички възможни 

варианти; (2) чрез структурна реформа на районните, окръжните и апелативните съдилища; (2) чрез разработване на модел 

със и при изключване на заповедните производства от компетентността на съдилищата. 

http://www.vss.justice.bg/page/view/9727 
57 Консолидиране на определени операции и дейности под „един покрив“ и споделянето на тези услуги между различните 

субекти / звена, така че да се споделят разходите, а публичните институции да се фокусират върху изпълнение на 

приоритетите си и да спестят разходи (както за наемане на служители или за наемане при по-високи възнаграждания, така за 

битови разходи или разходи на гражданите и бизнеса).  
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може да се търси партньорство с  Националното сдружение на общините в 

Република България.  

- Подобряването на правната уредба (преди всичко на законово ниво) на 

съдебната власт следва да премине през последваща оценка на въздействието58. 

Изграждането на капацитет в МП, в администрацията на ВСС или в НИП като 

аналитично звено, ще отговори на необходимостта за извършването на 

последваща оценка на въздействието на правната уредба.  

- Нито в ЗНА, нито в друг акт понастоящем е предвидена последваща оценка на 

конституционните промени, осъществени в Глава шеста „Съдебна власт“ през 

2003, 2006, 2007 и 2015 г. Не можем да очакваме ВСС и ИВСС да извършат 

обективна последваща оценка, но такава може да бъде възложена на научна 

организация (Институт за държавата и правото към БАН) и / или висше 

училище, в което има обучение по „Право“. Наличието на комплексна 

последваща оценка на въздействието е желателно да предшества бъдещи 

конституционните промени. Такава оценка на въздействието може да бъде 

възложена и по повод 5 години от последната конституционна промяна. 

Оценката на въздействието следва да бъде допълнена с правна експертиза за 

съответствие с правото на ЕС и правото на Европейската конвенция за защита 

на правата на човека ако такива цели са били посочени като основание за 

конституционна промяна.   

- При подготовката на подзаконови актове на ВСС в предварителното 

обсъждане да бъдат включвани и съсловните организации на магистратите.  

                     
58 ЗНА (Изм. и доп. ДВ. бр. 34 от 3 Май 2016 г., В СИЛА ОТ 04.11.2016 Г.) 
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- През 2014 г. беше приета Стратегията за развитие на електронно управление в 

Република България 2014-2020 г. в областта на правосъдието.59 Електронното 

правосъдие е средство за повишаване на ефективността в областта на 

правосъдието, поради това трябва да бъдат положени усилия от ВСС за 

неговото постепенно въвеждане, за да се постигне облекчаване на достъпа до 

правосъдие от страна на гражданите и бизнеса. При преценка може да бъде 

удължено действието на този стратегически документ, за да се създаде 

цялостна инфраструктура за Е-правосъдие и да се постигне поставената цел – 

обмен на е-документи не само от органите на съдебната власт, но и от всички 

органи в сектора, както и при взаимодействието им с други административни 

органи, организации, граждани и бизнеса. 

- Следва да продължат усилията за повишаване на аналитичния капацитет на 

ВСС в областта на планиране и администриране на съдебната власт – 

аналитични звена за оценка на натовареност на магистратите, достъпа до 

правосъдие, професионалната квалификация на кадрите и др. Макар още през 

2018 г. мерки в Стратегическа цел 3 (Мерки 3.2.1. и 3.2.2) да са били отчетени 

като изпълнени, препоръчваме този въпрос да бъде във фокуса на дейността на 

ВСС. Измерването на натовареността на магистратите в отделните звена и 

съдебни райони следва да бъде осъществявано при отчитане не само на 

количествени, но и на качествени показатели. Това е една от темите, която 

попада сред най-чувствителните за работата на магистратите, засягана е през 

годините и ще продължи да бъде обект на интерес. Съдействие при измерване 

на натовареността на магистратите може да бъде получено от съсловните 

организации на магистратите. 

                     
59 http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=908 
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- Бюджетът е инструмент за ефективно управление на съдебната власт, за 

нейната отчетност и за продължаване на реформирането ѝ. Предвиденото 

въвеждане на програмно бюджетиране не е получило своето реално 

приложение. Занапред е необходимо за всяка структура от институциите на 

съдебната власт планирането на бюджета да е ориентирането към постигане на 

резултати, 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. Възможностите за сътрудничество при програмното 

бюджетиране трябва да се търсят най-вече сред административните 

ръководители на отделните структури в съдебната система, но също и 

съдебните служители и специализирана администрация, защото те са най-добре 

запознати с бюджетите по места и тяхното планиране.  

- Необходимо е да се въведат 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. Децентрализацията на 

планирането и изпълнението на бюджета значително повишава отговорността 

на административния ръководител на структурата на съдебната власт, но 

сътрудничеството със съществуващите съсловни организации при планирането 

и отчитането на бюджета ще повишат прозрачността и публичност при 

разходването на отпуснатите средства. 

2.4. По Стратегическа цел 4 
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- Изготвянето на нова Концепция за наказателна политика и подготовката на 

изцяло нов НК или реформиран НК са две отделни дейности. Държавната 

наказателна политика има много по-широк и обществен обхват отколкото 

приложимостта на НК. Като елементи в Концепцията трябва да залегнат много 

повече цели и мерки с цел генерална превенция и повишаване на правната 

култура на гражданите. В българското общество имаме проблеми със 

спазването на социалните правила въобще. Партньори в този процес са 

държавните и общинските училища и възможностите за гражданско 

образование на учениците в трите степени на училищното образование 

(начално, основно и средно) и Института за изследване на населението и човека 

към БАН60. 

- Изготвянето на нов НК или обновяването на действащия НК преминава през 

предварително обществено обсъждане и предварителна оценка на 

въздействието на конкретни институти и състави от НК. В общественото 

обсъждане могат да участват служители от Научноизследователският институт 

по криминалистика към МВР61 и представители на Българската асоциация по 

криминология62. Повдигането на въпроса за нов НК / обновяване на действащия 

НК не трябва да се свежда единствено до популистко повишаване на 

наказанията при извършване на престъпления.   

                     
60 http://www.bas.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8-

%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D1%87%D0%BE

%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%B8-

%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%

D1%82%D1%83%D1%82-%D0%B7%D0%B0-

%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82/ 
61 https://www.mvr.bg/nik 
62 http://www.criminology.bg/ 
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- В отчета е посочено, че МВР отчита, че с цел въвеждането на първоначално 

обучение на новопостъпващите разследващи полицаи като гаранция за 

ефективно разследване и събиране на качествени доказателства, през 2017 г. в 

Академията на МВР е въведено първоначално обучение за разследващи 

полицаи. Занапред може да бъде препоръчано в Академията на МВР да бъдат 

организирани кратки курсове за действащи разследващи полицаи за 

разследване и събиране на доказателства при разследване на конкретни деяния, 

чието извършване зачестява (въз основа на статистика на МВР и повишен 

обществен интерес). Такива са напр. домашно насилие, насилие над деца, 

престъпления, извършени от деца в риск, футболно хулиганство, 

киберпрестъпления и др. Освен прокурори като лектори могат да бъдат 

привличани правозащитници и адвокати. 

- Първа стъпка в обновяване на политиката по отношение на пенитенциарната 

система е приемането от Министерски съвет на Стратегията за развитие на 

пенитенциарната система в България за периода до 2025 г. Чрез нейната 

реализация се очаква както да се модернизира и реформира системата за 

изпълнение на наказанията, съгласно европейските стандарти, така и да се 

предвидят мерки, чрез които да се реализира специалната превенция. 

Партньори на МП при модернизиране на пенитенциарната система могат да 

бъдат както правозащитни организации, юридически лица – работодатели, така 

и отделни граждани, които са се поправили. Добрият пример оказва по-голямо 

въздействие от нравоучителна лекция. Възможностите за образование и работа 

в местата за лишаване от свобода трябва да се увеличават и да има 

разнообразие (езикови курсове, курсове за готвачи, строителни работници и 

др.). 

http://www.eufunds.bg/
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2.5. По Стратегическа цел 5  

- Отчетено е при мерките за конституционно гарантиране на правото на 

гражданите на справедлив процес, че предстои въвеждането на задължително 

начално обучение и текущи обучения на разследващи полицаи в Академията на 

МВР, свързани с практиката на ЕСПЧ. Текущи обучения могат да бъдат 

провеждани от НИП за прокурори и съдии, които разглеждат дела като първа 

инстанция. Не са използвани пълноценно и възможностите на юридическите 

факултети, които освен кратки обучения могат да подготвят наръчници по 

отделните текстове на ЕКЗПЧ и съответната практика на ЕСПЧ, и на 

съсловните организации, които да организират за своите членове обучения и 

материали за самоподготовка. 

- Индивидуалната конституционна жалба не е въведена с допълването с 

Висшия адвокатски съвет на субектите в чл. 150 от Конституцията, които могат 

да сезират КС за противоконституционност на закон, нарушаващ основни права 

и свободи на гражданите.,. Индивидуалната конституционна жалба е 

възможността на всеки човек да се обърне към конституционната юрисдикция. 

Въвеждането ѝ може да се осъществи чрез допълнение в Конституцията. В 

дискусиите по евентуална промяна в конституционния текст могат да се 

включат както субектите, които могат да предложат ЗИД на Конституцията 

(президент на Републиката и 60 народни представители), така също и юристи от 

академичните среди, Обществото на конституционните съдии с изтекъл мандат, 

политическите партии. Въпросът за субектите, които могат да сезират КС, може 

да включи и такива субекти, които в момента нямат достъп до него, а 

представляват интереси на граждани и защитават техни основни права, - 

синдикални организации, професионални сдружения, религиозни организации, 

http://www.eufunds.bg/
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общините, други юридически лица с нестопанска цел. Извън анализа остават 

такива въпроси като достъп до КС само чрез адвокат ли ще е допустим, ще има 

ли такса при подаване на индивидуалната конституционна жалба, както и какви 

ще са изискванията за допустимост на жалбата, какви ще са правните 

последици от произнесено решение за противоконституционност при висящи 

съдебни производства и др. 

- При внасяне на ЗИД на Конституцията на Република България комисията в 

Народното събрание, която ще е водеща по проекта, трябва да проведе 

обществени дискусии между първо и второ четене. Първата дискусия може да е 

експертно-академична, а другата – с представители на правозащитните 

организации, защото защитата на основните права на човека и гражданина е 

целта от въвеждането на жалбата. При създаване  на възможност за сезиране на 

КС от съд (съдия или съдебен състав), пред който има висящ процес, в 

публичните дискусии трябва да се включат и съсловните организации на 

съдиите. 

- При изпълнение на плана за въвеждане и популяризиране на подходите на 

възстановително правосъдие при изработване на нова наказателна 

стратегия/политика със съответните предложения за законови промени е 

необходимо да бъдат привлечени в законодателния процес като заинтересовани 

страни и организации на пострадали от престъпления (напр. Българска 

асоциация на пострадали при катастрофи63).     

- Въвеждането на „детското“ правосъдие изисква специализация на 

разследващите органи, прокурорите и съдиите за работа с деца и младежи. 

                     
63 https://www.bazk.org/ 
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Общото юридическо образование за придобиване на ОКС „магистър по Право“, 

обученията на младшите прокурори и младшите съдии, както и обучението в 

Академията на МВР не акцентират върху спецификите на производствата, в 

които извършител или жертва е дете. Поради това е необходимо допълнително 

обучение най-вече в областта на психологията и детската психология. 

Заинтересована страна по тази тема може да бъде както Дружеството на 

психолозите в Република България64, така и НПО, които помагат на деца в риск 

или в конфликт със закона. 

2.6. По Стратегическа цел 6 

- Засиленото обществено участие в процедурата по избор на парламентарна 

квота във ВСС може да се реализира както чрез повишаване на прозрачността 

при номинирането, така и при избирането на членове на Висшия съдебен съвет 

от Народното събрание. Начинът, по който се проведе изслушването при 

избиране на настоящия състав на ВСС обезпредмети правото на НПО да 

задават въпроси и да получат отговори, като по този начин лиши дискусията от 

важни, от гледището на граждани и обществеността, теми, свързани с 

правосъдието. Занапред изслушванията не е достатъчно да бъдат предавани 

през интернет страницата на Народното събрание. Изслушванията могат да 

бъдат съвместно с представители на НПО и народни представители на 

заседание на Комисия по правни въпроси или обществено изслушване с 

възможност за непосредствено задаване на въпроси към кандидатите за членове 

на ВСС. Тези възможности могат да бъдат включени в Правилата за конкретния 

избор, в Правилата за дейността на Комисията по правни въпроси или в 

                     
64 https://bgpsychologists.wordpress.com/ 
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изрична разпоредба на Правилника за организацията и дейността на Народното 

събрание.  

- Реформирането на института на съдебните заседатели може да се осъществи 

като се засилва прозрачността на избора им и се въвеждат гаранции срещу 

конфликт на интереси. При привличането на български граждани, които да 

бъдат избрани за съдебни заседатели, съществена роля имат Общинските 

съвети. Сътрудничеството с Националното сдружение на общините в 

Република България би могло да подпомогне привличането на повече 

кандидати при недостиг на заседатели. Въвеждането на законово задължение за 

всеки гражданин, ако бъде поканен да се отзове за участие в съдебен процес, се 

нуждае от широко обществено обсъждане. В тези дискусии трябва да се 

включат максимално широк кръг организации – съдействие може да бъде 

указано както от местните власти, така и от читалищата напр.65 

- С приемането на Наредба № 8 на ВСС (Обн. ДВ бр. 97/23.11.2018 г.), на 

основание чл. 217, ал 3 ЗСВ, се урежда организацията и дейността на Съвета за 

партньорство към ВСС, в който влизат представители на ВСС, 

професионалните организации на съдии, прокурори и следователи, както и 

такива, които не членуват в организации. Публичността и възможността за 

включване в дейността на Съвета за партньорство към ВСС и на отделни 

магистрати нечленуващи в съсловни организации ще спомогне за по-широко 

обсъждане на всички въпроси от интерес на отделните магистратски професии, 

сред които вкл. и бюджетните въпроси.  

                     
65 Общо по различни статистики читалищата към края на 2018 г. са 3 321 (според НСИ), народните читалища са 3688, а 

сдруженията/съюзите са 9. https://chitalishta.com/?act=regions 

http://www.eufunds.bg/
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- Насърчаването на използването на медиацията като алтернативен способ за 

разрешаване на спорове не е достатъчно. При популяризиране на 

алтернативния способ за разрешаване на спорове като заинтересовани страни 

могат да бъдат привлечени както юридическите факултети (за включване на 

изборна / факултативна дисциплина), така и организациите, които обучават 

медиатори. Може да бъде направена последваща оценка на въздействието за 

прилагането на Закона за медиацията, защото рядкото използване на 

медиацията като алтернативен способ за разрешаване на правни спорове може 

да се установи, че е и в Закона. В рамките на функциониращата работна група в 

МП също би могло да се обсъди и степента на прилагане на Закона за 

медиацията и релевантните процесуални закони преди да се пристъпи към 

изработването на конкретни предложения за промени. 
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Необходимост от предефиниране или промяна на времевата рамка при 

изпълнение на Пътната карта за изпълнение на Актуализираната 

стратегия за продължаване на реформата в съдебната система  

 

1. Цел на удължаване на времевата рамка на Пътната карта за изпълнение на 

Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система: 

1.1. Устойчивост и приемственост в стратегическите цели при актуализиране на 

неизпълнените мерки или на онези, които са в процес на изпълнение; 

1.2.  Намаляване на разходите за провеждане на съдебната реформа; 

1.3. Подобряване на качеството на работа на магистратите и на служителите в 

съдебната администрация; 

1.4. Сътрудничество и взаимодействие между органите в съдебната власт и: 

1.4.1. органите на МВР (при разследване) и Народното събрание; 

1.4.1. независими органи (КПКОНПИ, ДАНС и др.); 

1.4.3 НПО, съсловни организации и др. СГО. 

1.5. Повишаване на доверието в правораздавателната система. 

 

2. Ползи от удължаване на времевата рамка на Пътната карта за 

изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата 

в съдебната система: 

2.1. Подобряване на работата на магистратите, намаляване на разходите за 

издръжка на органи на съдебната власт, за разработване и поддръжка на 

софтуерни продукти при осъществяване на Е-правосъдие и пр. 
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2.2. Засилване на фокуса върху подобряване на качеството на съдебната 

дейност – фокус върху достъпа до съд, ефективното и навременно правосъдие, 

чрез въвеждане на обективни индикатори при атестиране на магистратите за 

изпълнение на тяхната работа и гарантиране на основните права на гражданите; 

2.3. Публичност и прозрачност при провеждане на избори за органи в съдебната 

власт, отчетност и отговорност в работата на магистратите, включително с 

оглед използване на ИТ решения; 

2.4. Укрепване на административния и аналитичния капацитет за управление на 

човешките ресурси в системата на съдебната власт; 

2.5. Намаляване на предпоставките за корупционни практики и конфликт на 

интереси в областта на правосъдната дейност; 

2.6. Подобряване на качеството и наличността на достъпните и използвани 

информационни масиви при намаляване на административната тежест за 

гражданите и за бизнеса; 

2.7. Подобряване на процеса на бюджетиране и на финансовия контрол – 

осигуряване на ефективно планиране и мониторинг на финансовите потоци; 

2.8. При възможност освобождаване на човешки и финансов ресурс за 

повишаване на познанията в нови и специализирани области, първоначално и 

последващо обучение на магистратите и разследващите полицаи. 

 

3. Необходими предпоставки за успешно продължаване на съдебната 

реформа: 

3.1. Задължителен характер на реформата за всички звена в съдебната система; 

3.2. Обучение на магистратите и управление на промяната от ВСС; 
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3.3. Разработване на конкретни нови и реализиране на неизпълнените мерки в 

Стратегията за постигане на поставените стратегически цели; 

3.4. Избягване на дублирането на дейности в проектната дейност; 

3.5. Разработване и внедряване на необходимите ИТ решения; 

3.6. Подкрепа на най-високо политическо равнище за определени мерки; 

3.7. Въвличане на магистратите и на СГО като партньори при реализация на 

мерките, с оглед ограничаване на съпротивата; 

3.8. Отчитане на потребностите на всички заинтересовани страни – да не се 

ограничи достъпа до правосъдие и да не стане обръщането към съд прекалено 

луксозна дейност; 

3.9. Одобряването на съдебната карта трябва да отчита демографските процеси 

– запазване на по-малки съдилища, но и отчитане на натовареността в по-

големите; 

3.10. Утвърждаване на ясно лидерство на реформата – ВСС/МП; 

3.11. Изготвяне на задълбочена предварителна оценка на въздействието, 

залагане на реалистични цели при промяна на нормативната уредба; 

3.12. Разработване на устойчив механизъм за мониторинг и контрол. 

 

4. Рискове и очаквани трудности 

1. Залагане на нереалистични цели и срокове за провеждане на реформата; 

2. Отделните звена в съдебната система и отделните администрации имат 

различни и специфични потребности; 

3. Съпротива на отделните звена и органи срещу продължаване на съдебната 

реформа и загуба на влияние върху управлението на процесите от 

реформаторски настроени политически лидери; 

http://www.eufunds.bg/


                                    

 

 

 

----------------------- www.eufunds.bg ---------------------- 
 

Проектът се финансира в рамките на договор за БФП № BG05SFOP001-3.003-0038-C01 с наименование „Граждански 
контрол – мониторинг и оценка на приложението и изпълнението на Пътната карта за изпълнение на 

Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система", финансиран от Оперативна 
програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

80 

4. Липса на единно разбиране за съдебна реформа; 

5. Неефективно комуникиране на целите и дейностите по изпълнение на 

Актуализираната стратегия за продължаване на съдебната реформа и Пътната 

карта към нея; 

6. Слабо политическо лидерство на процесите на европейското поле; 

7. Недостатъчно финансиране на отделни звена или дейности; 

8. Използване на различни ИТ системи в различните звена на съдебната власт; 

9. Необходимост от осигуряване на по-широк достъп на съсловните 

организации, членове на академичната общност и СГО при осъществяване на 

аналитична дейност в рамките на съдебната власт; 

10. Различна организационна култура и модели на работа в отделните съдилища 

и прокуратури, което води до противоречива практика. 
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Приложение № 1. Оценка на степента на изпълнение на мерките 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:  ГАРАНТИРАНЕ НЕЗАВИСИМОСТТА НА 

СЪДА И НА ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЧРЕЗ 

ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ СРЕЩУ  КОРУПЦИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИ И 

ИКОНОМИЧЕСКИ НАТИСК И ДРУГИ ЗАВИСИМОСТИ 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ПРИЧИНИ ЗА НЕПРАВОМЕРНО 

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ И ЧРЕЗ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Мярк

а 

Описание Статус по ПК  Оценка на екипа 

изготвил анализа 

 

1.1.1 Преструктуриране на 

Висшия съдебен съвет 

(ВСС) така, че 

решенията по кариерни 

и дисциплинарни 

въпроси за съдии да се 

вземат от колегия, 

включваща мнозинство 

от съдии, избрани от 

съдии, а за прокурори и 

следователи – от 

колегия на прокурорите 

Изпълнена  Частично 

изпълнена 
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и следователите. 

1.1.2 Пряк избор на 

членовете на 

професионалната квота 

във ВСС, провеждан на 

съответните общи 

събрания при 

гарантирана тайна на 

вота. 

Изпълнена Изпълнена  

1.1.3 Мерки за засилване на 

отчетността на 

членовете на 

професионалната квота 

и участие на по-широк 

кръг магистрати в 

работата на ВСС чрез 

преминаване към модел 

на ВСС, заседаващ на 

сесии, подпомаган от 

постоянно действащи 

комисии към него, 

съставени от 

командировани за 

целта магистрати. 

Изпълнена Неизпълнена 
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1.1.4 Създаване на 

ефективни нормативни 

и организационни 

гаранции за 

прозрачността на 

процеса по номиниране 

и избор на 

парламентарната квота 

във ВСС и нейния 

обществен характер, 

осигуряващи избор на 

авторитетни личности, 

широко подкрепени от 

професионалната 

общност, към която 

принадлежат. 

Изпълнена Неизпълнена 

1.1.5 Обществена дискусия 

за необходимостта от 

други промени в 

модела на ВСС, 

включително за: 

обществените 

механизми за контрол 

върху парламентарната 

квота и необходимостта 

Изпълнена Частично 

изпълнена 

http://www.eufunds.bg/


                                    

 

 

 

----------------------- www.eufunds.bg ---------------------- 
 

Проектът се финансира в рамките на договор за БФП № BG05SFOP001-3.003-0038-C01 с наименование „Граждански 
контрол – мониторинг и оценка на приложението и изпълнението на Пътната карта за изпълнение на 

Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система", финансиран от Оперативна 
програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

84 

нейният размер да бъде 

намален така, че да не 

крие риск за 

доминиране над 

професионалната; 

механизми за контрол 

от страна на 

магистратските 

общности върху 

професионалната квота; 

промени в статуса на 

председателите на 

Върховния касационен 

съд (ВКС), Върховния 

административен съд 

(ВАС) и главния 

прокурор. 

1.1.6 Ежегодно изготвяне и 

обсъждане на доклади 

за независимостта на 

съдебната власт. 

Формулиране на мерки 

по констатираните 

проблеми от 

отговорните 

В процес на 

изпълнение 

Неизпълнена  
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институции. 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2:  СЪДИЙСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ КАТО 

ЕФЕКТИВНО СРЕДСТВО ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ 

ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ ФОРМИ НА ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ 

НЕЗАВИСИМОСТТА НА СЪДА И ПОВИШАВАНЕ НА 

ОТГОВОРНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА АДМИНИСТРИРАНЕТО 

НА СЪДИЛИЩАТА 

Мярка Описание Статус по ПК Оценка на екипа 

изготвил анализа 

 

1.2.1 Разширяване на 

правомощията на 

общите събрания на 

съдите в процеса на 

администриране на 

съдилищата и 

номинирането и/или 

избор на 

председателите, 

заместник-

председателите и 

председателите на 

отделения. 

Изпълнена Изпълнена 

1.2.2 Ефективно 

утвърждаване на 

Изпълнена Частично 

изпълнена  
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съответствието на 

статуса на 

председателите на 

съдилищата с принципа 

„пръв сред равни” чрез  

включване на съдиите 

при упражняване на 

организационните 

правомощия на 

председателите. 

1.2.3 Пряк избор от общите 

събрания на всяка от 

магистратските 

професии на 

персоналния състав на 

постоянните комисии 

към ВСС и комисиите 

за провеждане на 

конкурсите за 

преместване и 

повишаване. 

Изпълнена Изпълнена (с 

условие) 

1.2.4 Включване в 

приеманите от общото 

събрание на съдиите 

годишни отчетни 

В процес на 

изпълнение 

Неизпълнена  
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доклади на съдилищата 

на специален раздел за 

независимостта на 

съда, съдържащ  анализ 

и коментар на всички  

случаи на опит за 

упражняване на 

влияние върху съда, 

направените отводи, 

подадените сигнали и 

резултатите от 

извършените регулярни 

или извънредни 

инспекции, 

включително от 

Инспектората към ВСС. 

Аналогична мярка по 

отношение на 

прокуратурата и НСлС. 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: СИСТЕМАТИЧНА ПОЛИТИКА ЗА 

ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА В СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

Мярка Описание Статус по ПК Оценка на екипа 

изготвил анализа 

 

1.3.1 Интегрирана политика В процес на В процес на 
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за предотвратяване на 

конфликта на интереси 

и корупцията в рамките 

на съдебната власт. 

Електронни регистри за 

деклариране на 

разширен кръг 

обстоятелства, 

включително 

фактически 

съжителства, 

принадлежност към 

организации с 

непубличен характер и 

др. 

изпълнение изпълнение  

1.3.2 Изграждане на 

помощно звено 

„Интегритет" към 

етичната комисия на 

ВСС, натоварено с 

периодични проверки 

по утвърдена 

методология на 

магистратите и 

съдебната 

Изпълнена  Неизпълнена  

http://www.eufunds.bg/


                                    

 

 

 

----------------------- www.eufunds.bg ---------------------- 
 

Проектът се финансира в рамките на договор за БФП № BG05SFOP001-3.003-0038-C01 с наименование „Граждански 
контрол – мониторинг и оценка на приложението и изпълнението на Пътната карта за изпълнение на 

Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система", финансиран от Оперативна 
програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

89 

администрация за 

наличие на про-

корупционни фактори. 

1.3.3 Въвеждане на 

механизми за 

ефективно приложение 

на правилата на 

съдебната етика от 

съдиите, прокурорите и 

следователите и от 

страна на ВСС. 

Изпълнена Изпълнена (с 

условие) 

1.3.4 Въвеждане на 

механизми за бързина, 

обективност и 

отчетност на 

провежданите 

разследвания срещу 

магистрати и създаване 

на действени гаранции, 

че разследванията не се 

използват за формиране 

на зависимост у 

разследваните, 

включително 

въвеждане на 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 

http://www.eufunds.bg/


                                    

 

 

 

----------------------- www.eufunds.bg ---------------------- 
 

Проектът се финансира в рамките на договор за БФП № BG05SFOP001-3.003-0038-C01 с наименование „Граждански 
контрол – мониторинг и оценка на приложението и изпълнението на Пътната карта за изпълнение на 

Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система", финансиран от Оперативна 
програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

90 

шестмесечни доклади 

от главния прокурор до 

ВСС относно такива 

разследвания. 

1.3.5 Премахване на 

административната 

преценка при 

формиране 

възнагражденията на 

магистратите.   

Изпълнена Неизпълнена  

1.3.6 Ограничаване на 

командироването на 

магистрати 

Изпълнена Изпълнена 

1.3.7 Изработване на 

стандарт за сигурност 

на информационните 

технологии, използвани 

в съдебната власт. 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение  

1.3.8 Създаване на гаранции 

за сигурност и 

прозрачност на процеса 

по разпределение на 

делата на случаен 

принцип и по 

Изпълнена Изпълнена 
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определяне на 

персоналния състав на 

отделните съдебни 

състави. 

1.3.9 Изграждане на 

капацитет на ИВСС да 

следи за системни 

корупционни фактори в 

работата на органите на 

СВ. 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 

1.3.10 Изготвяне на ежегодни 

доклади от ВСС за 

наличие на данни за 

корупция и оценка на 

ефективността на 

мерките за борба с нея 

и публичното им 

обсъждане. 

В процес на 

изпълнение 

Неизпълнена 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4: УКРЕПВАНЕ НА ЕТИЧНАТА РЕГУЛАЦИЯ 

Мярка Описание Статус по ПК Оценка на екипа 

изготвил анализа 

 

1.4.1 Оценка на 

съществуващия 

институционален модел 

В процес на 

изпълнение 

Неизпълнена 

http://www.eufunds.bg/
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за регулиране на 

професионалната етика 

и въвеждане на по-

ефективни механизми 

за превенция на етични 

конфликти и 

уеднаквяване на 

практиката. 

1.4.2 Разработване и 

обсъждане на отделни 

правила за 

професионална етика за 

съдиите и прокурорите 

и следователите със 

засилено участие на 

съответните 

професионални 

общности. 

В процес на 

изпълнение 

Неизпълнена 

1.4.3 Засилване обучението 

на магистратите по 

правилата за етично 

поведение и въвеждане 

на задължително 

обучение като 

последица при 

Изпълнена В процес на 

изпълнение 

http://www.eufunds.bg/


                                    

 

 

 

----------------------- www.eufunds.bg ---------------------- 
 

Проектът се финансира в рамките на договор за БФП № BG05SFOP001-3.003-0038-C01 с наименование „Граждански 
контрол – мониторинг и оценка на приложението и изпълнението на Пътната карта за изпълнение на 

Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система", финансиран от Оперативна 
програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

93 

допуснати нарушения 

на изискванията за 

професионална етика. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ЧОВЕШКИЯТ КАПИТАЛ НА СЪДЕБНАТА 

ВЛАСТ – ОСНОВЕН РЕСУРС И ФОКУС НА РЕФОРМАТА: СТАТУС 

НА СЪДИИТЕ, ПРОКУРОРИТЕ И СЛЕДОВАТЕЛИТЕ 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1:  РЕФОРМА НА ЮРИДИЧЕСКОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖОВЕТЕ КАТО ГАРАНЦИЯ ЗА ВИСОКА 

ВХОДЯЩА КВАЛИФИКАЦИЯ И МОТИВАЦИЯ НА ЧОВЕШКИЯ 

КАПИТАЛ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

Мярка Описание Статус по ПК Оценена като  

2.1.1 Осъвременяване на 

държавните изисквания 

към преподаваните 

дисциплини в 

юридическите 

факултети. 

Изпълнена Изпълнена  

(с условие) 

2.1.2 Въвеждане на нови 

форми на работа със 

студентите, 

ориентирани към 

придобиване на 

необходими за 

Изпълнена Изпълнена  

(с условие) 
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практиката умения, 

повишаване на тяхната 

социалната 

компетентност и 

ангажираност.  

2.1.3 Превръщане на 

стажовете по време на 

следването и след 

дипломиране в реална 

форма на практическа 

подготовка. 

В процес на 

изпълнение 

Изпълнена  

(с условие) 

2.1.4 Превръщане на 

теоретико-

практическия изпит за 

придобиване на 

правоспособност в 

реална проверка на 

практическите умения. 

В процес на 

изпълнение 

Изпълнена  

(с условие) 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: ГАРАНТИРАНЕ ДОВЕРИЕТО В 

КОНКУРСИТЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА 

МАГИСТРАТИ 

Мярк

а 

Описание Статус по ПК Оценка на екипа 

изготвил анализа 

  

2.2.1 Оценка на Изпълнена Изпълнена   
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организацията и 

методиката на 

провеждане на 

конкурсите и 

факторите за недоверие 

в тях; приемане на 

предложения за 

подобряване на 

организацията и 

методиката на 

конкурсите, 

включително единен 

стандарт при 

събеседванията. 

(с условие) 

2.2.2 Въвеждането като част 

от първоначалните 

конкурси за 

назначаване на съдии и 

прокурори и 

атестациите за 

придобиване на 

несменяемост на 

познанията по 

професионална етика и 

оценка на развитието 

Изпълнена Изпълнена 

http://www.eufunds.bg/
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на личността, 

включително общата и 

правна култура, 

правосъзнанието и 

индивидуалната 

независимост на 

кандидатите. 

2.2.3 Провеждане на 

централизирани 

конкурси от комисии, 

определени по материя. 

Изпълнена Изпълнена 

2.2.4 Членовете на 

комисиите се 

назначават по списък, 

одобрен от общото 

събрание на 

съответната колегия от 

ВКС и ВАС. 

Изпълнена Изпълнена 

2.2.5 Въвеждане на 

изисквания за 

професионалната 

подготовка и опит на 

магистратите в 

конкурсните комисии. 

Изпълнена Изпълнена 
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2.2.6 Ограничаване на 

първоначалното 

назначаване до не 

повече от 20% от 

свободните бройки и до 

подходящо 

инстанционно ниво, 

както и осигуряване на 

необходимата 

допълнителна 

квалификация.    

Изпълнена Частично 

изпълнена 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: УСТОЙЧИВО ПОВИШАВАНЕ НА 

КАЧЕСТВОТО НА ДЕЙНОСТТА НА НИП И УТВЪРЖДАВАНЕ НА 

ДОСТИЖЕНИЯТА МУ 

Мярк

а 

Описание Статус по ПК Оценка на екипа 

изготвил анализа 

 

2.3.1 Усъвършенстване на 

първоначалното 

обучение и 

надграждане ролята на 

магистратите-

наставници. 

Изпълнена Изпълнена 

2.3.2 Разширяване 

тематиката и формите 

Изпълнена Изпълнена 

http://www.eufunds.bg/
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на обучение и целевите 

групи и въвеждане на 

нови програми за 

задължително 

обучение. 

2.3.3 Подобряване на 

системата за 

непрекъснато 

идентифициране на 

потребностите от 

обучение в рамките на 

отделна структура на 

съдебната власт или 

съдебен регион. 

Разработване на 

ефективна система за 

оценка на качеството 

на всеки обучителен 

курс. 

Изпълнена Изпълнена 

2.3.4 Внедряване на система 

за управление на 

качеството и 

дългосрочна програма 

за организационно 

развитие, включително 

Изпълнена Неизпълнена 

http://www.eufunds.bg/
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подобрение на 

организационно-

управленската 

структура при 

гарантиране 

програмната 

самостоятелност на 

НИП. 

2.3.5 Развиване на система 

от мерки за 

стимулиране и 

наблюдение на 

усъвършенстването на 

правната квалификация 

на прокурорите и 

съдиите и гаранции за 

участието им в 

обучения. 

Изпълнена Изпълнена 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4:  ЕФЕКТИВНИ АТЕСТАЦИИ, ОСНОВАНИ НА 

ЕДНАКЪВ КОМПЛЕКСЕН СТАНДАРТ, КОЙТО ОЦЕНЯВА В 

ДЪЛБОЧИНА ВСИЧКИ АСПЕКТИ ОТ РАБОТАТА НА СЪДИЯТА, 

ПРОКУРОРА, СЛЕДОВАТЕЛЯ 

Мярка Описание Статус по ПК Оценка на екипа 

изготвил анализа 
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2.4.1 Оценка на практиката 

по провеждане на 

атестация за 

придобиване статут на 

несменяемост. 

Изпълнена Изпълнена 

2.4.2 Въвеждане на 

специфични правила и 

механизми за 

атестиране на съдиите, 

съответно прокурорите 

и следователите, 

съобразени със 

спецификата на тяхната 

роля, както и с мерките 

за реорганизиране на  

прокуратурата и 

следствието, 

включително чрез 

засилване на ролята и 

отговорността на 

административните 

ръководители в 

системата на 

прокуратурата и 

следствените органи. 

Изпълнена Изпълнена, но 

изисква 

наблюдение и 

последващ анализ 

http://www.eufunds.bg/
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2.4.3 Въвеждане на 

централизирано 

атестиране от комисии, 

съставени от 

командировани за 

целта съдии и 

прокурори към 

съответната колегия на 

ВСС. 

Изпълнена  

2.4.4 Регламентиране на 

изисквания за 

необходимите качества 

на членовете на 

централните 

атестационни комисии 

(за съдии и прокурори) 

и избора им от общите 

събрания. 

Изпълнена Изпълнена 

2.4.5 Утвърждаване на 

обективното отчитане 

на качеството на работа 

на основата на анализ 

на качеството на 

всички постановени 

актове и пълна 

Изпълнена Изпълнена 
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информация за другите 

професионални 

дейности на 

магистратите чрез 

съответни промени в 

методиката за 

атестиране. 

2.4.6 Въвеждане на методи 

за оценяване 

мотивираността на 

атестираните 

магистрати и 

разработването на 

система от 

подпомагащи мерки за 

повишаването на 

мотивацията и 

справянето с различни 

предизвикателства, 

свързани с работата. 

Въвеждане на основата 

на анализ на 

постановените актове и 

на самооценката на 

атестирания на система 

Изпълнена Частично 

изпълнена 
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от мерки за 

идентифициране на 

необходимостта от 

индивидуално 

обучение и за 

включване в 

подходящи форми за 

продължаващо 

обучение и 

усъвършенстване на 

професионалната му 

квалификация. 

2.4.7 Въвеждане на 

индивидуален план за 

лично развитие на 

всеки съдия, прокурор 

и следовател като част 

от атестирането му, в 

който да бъдат 

конкретизирани 

намеренията и 

задълженията му за 

допълнителна 

квалификация по 

определен проблем или 

Изпълнена Частично 

изпълнена 
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правна материя и за 

включване, при 

необходимост, на 

системата от 

подпомагащи мерки. 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 5: ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА 

СПРАВЕДЛИВИЯ ПРОЦЕС В ДИСЦИПЛИНАРНИТЕ 

ПРОИЗВОДСТВА СПРЯМО МАГИСТРАТИ 

Мярка Описание Статус по ПК Оценка на екипа 

изготвил анализа 

 

2.5.1 Създаване на 

централизирана 

дисциплинарна 

комисия към всяка от 

колегиите във ВСС, 

съставена от 

командировани за 

целта магистрати, 

избрани от съответните 

общи събрания. 

Изпълнена Неизпълнена 

2.5.2 Консултации за 

изработване на проект 

за преструктуриране на 

дисциплинарното 

Изпълнена Изпълнена 
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производство с цел 

удовлетворяване на 

международните 

стандарти и препоръки 

и гарантиране на 

реалния му 

състезателен характер, 

например чрез 

предвиждане 

дисциплинарната 

процедура да се 

провежда пред ВКС, 

който да бъде 

определен като 

единствено 

компетентен да налага 

дисциплинарни 

наказания на 

магистратите или пред 

пряко избрана 

дисциплинарна 

колегия. 

2.5.3 Въвеждане на 

възможности за 

търсене на 

Изпълнена Неизпълнена/в 

процес на 

изпълнение 
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дисциплинарна 

отговорност на 

председателите на ВКС 

и ВАС и главния 

прокурор . 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 6: ПРЕДВИДИМИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 

НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО 

Мярк

а 

Описание Статус по ПК Оценена като  

2.6.1 Гаранции за 

автоматична 

актуализация на 

възнаграждението на 

магистратите чрез 

предвиждане на 

механизъм на 

обвързване със 

средномесечното 

възнаграждение в 

публичната сфера и 

предвиждане на 

съответни бюджетни 

провизии.  

Изпълнена Изпълнена 

2.6.2 Премахване на Изпълнена Няма информация 

http://www.eufunds.bg/
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елементите на 

индивидуалната 

преценка при 

определянето на 

допълнително трудово 

възнаграждение в 

органите на съдебната 

власт и тяхната 

администрация чрез 

законоустановеност на 

вида и размера им. 

2.6.3 Оценка на формите на 

поощрения и 

предложения за 

тяхното развитие. 

Изпълнена Няма информация  

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 7:  ОТЧИТАНЕ СТАНОВИЩЕТО НА СЪДИИТЕ, 

ПРОКУРОРИТЕ И СЛЕДОВАТЕЛИТЕ В ПОЦЕСА НА 

АДМИНИСТРИРАНЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

Мярка Описание Статус по ПК Оценка на екипа 

изготвил анализа 

 

2.7.1 Периодични 

проучвания на 

мненията на съдиите, 

прокурорите и 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 
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следователите по 

въпросите на 

администрирането на 

СВ и представяне на 

резултатите на 

публично обсъждане. 

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 Описание Статус по ПК Оценка на екипа 

изготвил анализа 

 

3.1.1 Изграждане на 

методологическо 

експертно звено към 

ВСС, което да 

осигурява единство и 

надеждност на 

статистиката за 

работата на органите на 

съдебната власт и 

досъдебното 

производство. 

Неизпълнена Неизпълнена 
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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, 

информационното и 

компютърно 

осигуряване, съдебните 

иновации  и др. за 

нуждите на 

администрирането и 

развитието на органите 

на съдебната власт. 

Мярката 

Изпълнена Мярката към 

момента не е 

заложена в ПК. Да 

се заложи и 

изпълни.  

http://www.eufunds.bg/
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3.1.3 Повишаване на 

аналитичния капацитет 

на ВСС в областта на 

планиране и 

администриране на 

съдебната власт – 

аналитични звена за 

оценка на 

натовареност, достъпа 

до правосъдие, 

професионалната 

квалификация на 

кадрите и др. 

В процес на 

изпълнение 

Мярката към 

момента не е 

заложена в ПК. Да 

се заложи и 

изпълни. 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: РЕГУЛИРАНЕ НА НАТОВАРЕНОСТТА НА 

МАГИСТРАТИТЕ И НА СТРУКТУРИТЕ НА СВ 

Мярк

а 

Описание Статус по ПК Оценка на екипа 

изготвил анализа 

 

3.2.1 Въвеждане на 

постоянен механизъм 

за измерване тежестта 

на отделните видове 

дела и преписки и 

допълнителните 

служебни задължения. 

Изпълнена В процес на 

изпълнение 
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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). 

Изпълнена В процес на 

изпълнение 

3.2.3 Стандарт за условия на 

труд в съдилищата и 

прокуратурите. 

Изпълнена Изпълнена, но 

изисква 

наблюдение и 

последващ анализ 

3.2.4 Пакет от мерки за 

намаляване на 

натовареността, 

включително с 

помощта на 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 
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облекчаване на 

процедурни правила, 

засилено използване на 

алтернативни форми за 

решаване на спорове и 

въвеждане на 

електронно правосъдие 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: БЮДЖЕТЪТ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ - 

ИНСТРУМЕНТ ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ, ОТЧЕТНОСТ И 

РЕФОРМА 

Мярка Описание Статус по ПК Оценка на екипа 

изготвил анализа 

 

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, 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 
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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. 

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. 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 

3.3.3. Въвеждане на 

ефективни мерки за 

децентрализация на 

планирането и 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 
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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. 

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“). 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4: ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА 

ДЪЛГОСРОЧНО ПЛАНИРАНЕ 
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Мярка Описание Статус Оценка на екипа 

изготвил анализа 

 

3.4.1 Стандарт и система от 

мерки за оценката на 

достъпа до правосъдие 

на гражданите и 

юридическите лица. 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 

3.4.2 Създаване на 

специализирана 

географскоинформацио

нна система (ГИС), 

включваща 

инструменти за анализ 

и мониторинг на 

факторите, свързани 

със 

социалноикономическо

то развитие на 

съдебните райони и 

натовареността на 

съдилищата.  

 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 

3.4.3 Оценка на 

ефективността на 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 
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отделни структури на 

съдебната власт и 

реформа на съдебната 

карта. 

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. 

Няма информация Мярката към 

момента не е 

заложена в ПК. Да 

се заложи и 

изпълни. 

3.4.5 Оценка на 

ефективността на 

структурите за 

специализирано 

правосъдие (системата 

на административните 

съдилища; военните 

съдилища; 

специализираните 

наказателни 

институции). 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 
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3.4.6 Въвеждане на 

механизъм за оценка на 

ефекта от 

приложението на ГПК, 

НПК и АПК. 

В процес на 

изпълнение 

Изпълнена, но 

изисква 

наблюдение и 

последващ анализ 

3.4.7 Наблюдение на 

продължителността на 

делата и преписките и 

анализ на 

възможностите за 

повишаване на 

ефективността на 

разглеждането им. 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 

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 

Изпълнена Неизпълнена 
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въздействие върху 

съдебната власт, чрез 

включването му като 

задължителна част от 

съгласувателната 

процедура по 

приемането на 

нормативните актове.  

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 5: ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ 

Мярка Описание Статус по ПК Оценка на екипа 

изготвил анализа 

 

3.5.1 Изграждане на 

оперативен капацитет 

за осигуряване 

процесите на поетапно 

въвеждане и прилагане 

на е-правосъдие в 

сектор „Правосъдие“. 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 

3.5.2 Надеждна и сигурна е-

комуникация между 

органите на съдебна и 

изпълнителна власт, 

граждани и бизнес. 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 
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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 е-правосъдие и  

е-управление и 

превръщането му в 

предпочитан пред 

традиционния, ползващ 

документи на хартиен 

носител. 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 

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 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 
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нормативно 

обезпечаване за 

тяхното използване в 

съответствие с 

приетите стратегически 

документи в сектора. 

3.5.5 Достъп и комуникация 

между регистрите само 

по електронен път при 

предоставяне на 

гражданите и бизнеса 

на комплексно 

административно 

обслужване (КАО). 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 6: РАЗВИТИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ 

НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

Мярк

а 

Описание Статус по ПК Оценка на екипа 

изготвил анализа 

 

3.6.1 План за регулиране 

натовареността на ВАС 

и системата на 

административните 

съдилища, 

включително чрез 

В процес на 

изпълнение 

Неизпълнена 
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промяна в 

подсъдността на 

определени видове дела 

и структурни мерки. 

3.6.2 План за намаляване 

натовареността на ВКС 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 

 

3.6.3 Прилагане на целите, 

заложени в 

стратегическия план 

„Политики за 

управление на ВСС“  

 

Няма информация Неизпълнена 

3.6.4 Анализ и оценка на 

състоянието на ИВСС и 

практиката му и 

провеждане на 

дискусия за нуждите от 

законодателни и 

организационни 

промени, включително 

предвиждане на 

подразделение на 

съдийски и 

прокурорско 

Изпълнена В процес на 

изпълнение 
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следователски екипи в 

състава му. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: МОДЕРНА И ЕФЕКТИВНА 

НАКАЗАТЕЛНА ПОЛИТИКА 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1:  АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАКАЗАТЕЛНАТА 

ПОЛИТИКА 

Мярка Описание Статус по ПК Оценка на екипа 

изготвил анализа 

 

4.1.1 Оценка на 

съществуващата 

Концепция за 

наказателна политика 

(валидна до 2014 г.) и 

нейното изпълнение. 

В процес на 

изпълнение 

Изпълнена 

(с условие)  

4.1.2 Разработване на нова 

Концепция за 

наказателна политика, 

като основа за 

останалите мерки по 

този приоритет. 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 

4.1.3 Приемане на модерен 

Кодекс на 

административните 

Не е изпълнена Не е изпълнена 
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нарушения и наказания 

(КАНН), който 

реализира целта за 

заменяне на 

наказателните с 

погъвкави и 

социалнооправдани 

административнонаказа

телни санкции за голям 

брой деяния. Постоянен 

процес на наблюдение 

приложението и ефекта 

от КАНН. 

4.1.4 В светлината на новата 

Концепция за 

наказателна политика, 

оценка на нуждата от 

актуализация на 

конкретни институти и 

състави от НК и 

разработване на 

съответен проект за 

неговото обновяване. 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 

 

4.1.5 Постоянен процес на 

наблюдение на 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 
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приложението и ефекта 

от НПК, осигурен с 

необходимите 

помощни изследвания. 

4.1.6 Анализ и оценка на 

системата на 

пробацията и 

продължаващ 

мониторинг. 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 

4.1.7 Анализ и оценка на 

системата за отнемане в 

полза на държавата на 

незаконно придобито 

имущество. 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

развитие 

4.1.8 План за развитие на 

социални мерки за 

реинтеграция, 

предвиждащ 

осигуряване на 

средства и създаване на 

организация за 

ефективно прилагане 

на мерки за подкрепа 

на осъдените на 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 
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пробация,  в това число 

и включването им в 

курсове за 

ограмотяване, 

професионална 

квалификация и други 

мерки за обществена 

подкрепа. 

4.1.9. Прилагане на 

алтернативни способи 

за решаване на 

наказателни дела, 

включително чрез 

форми на 

възстановително 

правосъдие. 

Няма данни Няма данни 

4.1.10 Развитие на капацитет 

за емпирични и 

мултидисциплинарни 

криминологични 

изследвания. 

Няма данни Няма данни 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2:  РЕФОРМА И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИТЕ ПО 

РАЗСЛЕДВАНЕТО 

Мярка Описание Статус по ПК Оценка на екипа  
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изготвил анализа 

4.2.1 Оценка на състоянието 

на досъдебното 

производство и 

органите с разследващи 

функции. 

В процес на 

изпълнение 

Няма данни 

4.2.2 Изработване цялостна 

интегрирана стратегия 

за развитие на органите 

с разследващи 

функции.   

В процес на 

изпълнение 

Няма данни 

4.2.3 Обвързване на 

атестирането и 

кадровия процес на 

органите с разследващи 

функции с резултатите 

от наказателния процес. 

В процес на 

изпълнение 

Няма данни  

4.2.4 Трайно решение за 

статуса на следствието, 

броя и натоварването 

на следователите на 

основата на новата 

Концепция за 

наказателна политика и 

В процес на 

изпълнение 

Неизпълнена 
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Интегрираната 

стратегия за развитие 

на органите с 

разследващи функции. 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3:  ЕФЕКТИВНА ПРОКУРАТУРА 

Мярка Описание Статус по ПК Оценка на екипа 

изготвил анализа 

 

4.3.1 Независим експертен 

мониторинг в рамките 

на механизма за 

сътрудничество и 

оценка на ЕК  за 

състоянието и 

ефективността на 

Прокуратурата на 

Република България 

(ПРБ), факторите за 

политическо, 

йерархично и друго 

неправомерно влияние 

в нея, както и формите 

на злоупотреба с 

прокурорски 

правомощия. 

Изпълнена  Изпълнена  

http://www.eufunds.bg/
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4.3.2 Изследване на статуса 

на прокурорите и 

факторите, които 

ограничават на тяхната 

независимост, 

ефективност, 

отговорност и 

мотивация. 

Изпълнена  Неизпълнена 

4.3.3 Изработване на нов 

организационен модел 

на ПРБ в рамките на 

съдебната власт, 

отчитащ включително 

[…]. 

В процес на 

изпълнение 

Неизпълнена 

4.3.4 Укрепване на 

отчетността и 

общественото доверие 

в главния прокурор 

чрез въвеждане на 

допълнителен 

регламент за 

съдържанието на 

отчетните доклади пред 

парламента и ВСС и 

процедурата по 

Изпълнена Неизпълнена 
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изслушване, 

включително чрез 

предвиждане на 

допълнителни 

възможности за 

обществено участие. 

Шестмесечни доклади 

пред ВСС по делата за 

корупционни 

престъпления, 

организирана 

престъпност, засягащи 

лице, заемащи висши 

държавни длъжности 

(вкл. магистрати) 

4.3.5 Систематизиране на 

всички 

вътрешноведомствени 

актове в прокуратурата, 

което да осигурява 

тяхната достъпност, 

прозрачността на 

мотивите за 

приемането им и да 

създава по този начин 

Изпълнена Изпълнена  

http://www.eufunds.bg/
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гаранции за 

съответствието им със 

закона и вътрешната им 

хармонизация. 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4:  ЕФЕКТИВНОСТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА 

ПРОКУРАТУРА И СЪД 

Мярка Описание Статус по ПК Оценка на екипа 

изготвил анализа 

 

4.4.1 Анализ на 

ефективността на 

специализираната 

прокуратура и 

специализиран 

наказателен съд в 

светлината на успешни 

международни модели 

за органи за борба с 

корупцията и 

организираната 

престъпност. 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 

4.4.2 План за развитие на 

капацитета и 

ефективността на 

специализираната 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 
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прокуратура за работа 

по случаи на корупция 

по високите етажи на 

властта и значими 

случаи на организирана 

престъпност, 

включително чрез 

засилване на 

гаранциите за нейната 

независимост и 

отговорно ръководство, 

увеличаване на 

човешкия й ресурс, 

предвиждане на 

специални мерки за 

подбор, текуща 

проверка, атестиране и 

мотивиране на 

работещите в нея и 

надграждане на 

капацитета й за 

собствена аналитична и 

оперативна дейности 

при съобразяване 

ограниченията, 

http://www.eufunds.bg/


                                    

 

 

 

----------------------- www.eufunds.bg ---------------------- 
 

Проектът се финансира в рамките на договор за БФП № BG05SFOP001-3.003-0038-C01 с наименование „Граждански 
контрол – мониторинг и оценка на приложението и изпълнението на Пътната карта за изпълнение на 

Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система", финансиран от Оперативна 
програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

132 

следващи от чл. 119, 

ал.3 от КРБ. 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 5:  ЕКСПЕРТИЗИ 

Мярка Описание Статус по ПК Оценка на екипа 

изготвил анализа 

 

4.5.1 Разработване на 

цялостен модел на 

експертизите, 

включително: 

повишаване 

изискванията при 

подбор на експерти с 

оглед професионалната 

им квалификация и 

интегритет, изисквания 

за поддържане и 

развитие на 

квалификацията им и 

периодична 

професионална 

атестация, придружени 

с осигуряване на 

различни форми на 

обучение; 

антикорупционни 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 
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мерки; гаранции за 

прозрачност и 

превенция на 

конфликта на интереси; 

гаранции за адекватен 

избор по конкретните 

дела; адекватно 

заплащане; механизъм 

за планиране на 

бюджета за експертизи 

и адекватно 

финансиране. 

4.5.2 Изграждане на 

институционален 

капацитет за 

осигуряване на особено 

сложни или скъпи 

експертизи. 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 

4.5.3 Съответни мерки по 

отношение на 

експертизите в 

гражданския и 

административния 

процес.  

 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 
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СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 6: ПЕНИТЕНЦИАРНА РЕФОРМА 

4.6.1 План за действие за 

пенитенциарна 

реформа, включваща: 

мерки в отговор на 

негативните 

констатации на ЕКПИ 

и ЕСПЧ; изграждане на 

вътрешен за ГДИН 

механизъм за 

осигуряване спазването 

на  правата на човека; 

антикорупционна 

политика; мерки за 

реинтеграция на 

затворниците, 

включително с 

разширяване на 

социалната работа с 

всеки един от тях; 

изграждане на нов 

затвор и обновяване на 

затворните сгради; 

осигуряване на 

адекватни условия на 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 
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труд на служителите на 

ГДИН. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5: ГАРАНЦИИ ЗА ВЪРХОВЕНСТВОТО НА 

ЗАКОНА, ЗАЩИТАТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ДОСТЪПА ДО 

ПРАВОСЪДИЕ И ХУМАННОСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: ЕФЕКТИВНА СЪДЕБНА ЗАЩИТА НА 

ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 

 

Мярк

а 

Описание Статус по ПК Оценка на екипа 

изготвил анализа 

 

5.1.1 Оценка на 

необходимостта от 

конституционно 

гарантиране на правото 

на гражданите на 

справедлив процес.  

 

В процес на 

изпълнение 

Неизпълнена 

5.1.2 Оценка на 

инстанционната 

структура на съдилищата 

и съдебната практика от 

гледна точка на 

ефективната защита на 

правото на достъп до съд 

Изпълнена Изпълнена 

http://www.eufunds.bg/
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и създаването на 

действени гаранции за 

спазването на основните 

права по ЕКПЧ. 

5.1.3  Оценка на ефективност 

на съдебния контрол 

върху актовете на 

администрацията 

Не е изпълнена Неизпълнена 

5.1.4 Анализ на делата, по 

които е констатирано, че 

съдът се е 

самоограничил в обхвата 

на предвиден по закон 

съдебен контрол на 

действията на 

администрацията или 

органите на досъдебното 

производство чрез 

изследване на причините 

за това и формулиране 

на конкретни мерки за 

преодоляване на 

нарушеното право на 

справедлив процес 

Не е изпълнена Неизпълнена 
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5.1.5 Въвеждане на механизъм 

за оценка на 

ефективността на ВКС и 

ВАС за уеднаквяване на 

практиката на 

съдилищата за постигане 

на предсказуемо и 

качествено правосъдие, 

синхронизирано с 

правото за правата на 

човека и правото на ЕС. 

Неизпълнена  Неизпълнена 

5.1.6 Въвеждане на механизъм 

за подобряване 

спазването на 

задължението на 

Общото събрание на 

съдиите по ЗСВ за 

обобщаване и анализ на 

съдебната практика по 

актуални правни 

въпроси, разрешавани 

противоречиво. 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: ПРЯКА КОНСТИТУЦИОННА ЖАЛБА  

5.2.1 Изработване на Изпълнена Неизпълнена  
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конституционни и 

законодателни промени 

за въвеждане на пряката 

конституционна жалба 

след гражданска и 

експертна дискусия, 

обосноваващи 

предпоставките и 

необходимостта от 

разширяване на достъпа 

до конституционно 

правосъдие. 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА 

ОСЪДИТЕЛНИТЕ РЕШЕНИЯ ПРЕД ЕСПЧ И СПАЗВАНЕ НА 

МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ В ОБЛАСТТА НА ПРАВАТА НА 

ЧОВЕКА 

 

5.3.1 Оценка на причините за 

поддържане на висок 

процент осъдителни 

решения на ЕСПЧ по 

дела срещу България. 

Изпълнена Изпълнена  

5.3.2 Въвеждане на оценка на 

съответствието на 

разработваните проекти 

Изпълнена Изпълнена 

http://www.eufunds.bg/
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на нормативни актове с 

правото и стандартите 

по правата на човека. 

 

5.3.3 Осигуряване на превод 

на всички относими към 

България решения на 

ЕСПЧ. 

Изпълнена Изпълнена, да 

продължи да се 

развива 

5.3.4 Ежегодни доклади за 

развитието на 

практиката на ЕСПЧ, 

относима към България, 

изготвени с участието на 

ВСС, обсъждане в 

Министерския съвет на 

необходимите мерки и 

внасяне на доклада в 

Народното събрание с 

обсъждане в правна 

комисия. 

В процес на 

изпълнение  

В процес на 

изпълнение 

5.3.5 Механизъм за планиране 

на необходимите 

задължителни обучения, 

свързани с практиката на 

Изпълнена Изпълнена 

http://www.eufunds.bg/


                                    

 

 

 

----------------------- www.eufunds.bg ---------------------- 
 

Проектът се финансира в рамките на договор за БФП № BG05SFOP001-3.003-0038-C01 с наименование „Граждански 
контрол – мониторинг и оценка на приложението и изпълнението на Пътната карта за изпълнение на 

Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система", финансиран от Оперативна 
програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

140 

ЕСПЧ и с други 

приложими 

международни 

стандарти, в различните 

клонове на публичната 

администрация, 

свързани с постановени 

решения срещу 

България, и в органите 

на съдебната власт. 

  

5.4.1 Усъвършенстване на 

системите за 

наблюдение и оценка на 

качеството на 

предлаганата правна 

помощ – подобряване на 

подбора на вписваните 

адвокати, 

специализация, 

квалификация. 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 

 

5.4.2 Облекчаване на достъпа 

до първична правна 

помощ.  

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 
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5.4.3 Популяризиране на 

системата за правна 

помощ сред гражданите. 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 

  

5.5.1 Оценка на системата от 

съдебни такси и анализ 

на възможните промени 

в нея. 

Неизпълнена Неизпълнена  

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 6:  ВЪЗСТАНОВИТЕЛНО ПРАВОСЪДИЕ  

5.6.1 План за въвеждане и 

популяризиране на 

подходите на 

възстановително 

правосъдие, 

включително създаване 

на Национален съвет по 

възстановително 

правосъдие, обучение в 

НИП, пилотни проекти и 

предложения за 

законодателни промени.   

 

В процес на 

изпълнение 

Неизпълнена  

5.6.2 Пилотни проекти за Няма информация Няма информация 
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въвеждане на модели на 

междусекторна 

интеграция между 

съдебния процес и други 

социални услуги и 

програми с цел 

постигане ефектите от 

правосъдието без 

прилагане на санкции, 

включително и чрез 

съответните промени в 

Закона за социално 

подпомагане 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 7: СИСТЕМА НА ДЕТСКОТО ПРАВОСЪДИЕ, 

НАСОЧЕНА КЪМ ПРЕВЕНЦИЯ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА 

ЗАЩИТА И ХУМАННИ КОРЕКТИВНИ МЕРКИ 

 

5.7.1 Ориентирана към 

правата на детето и 

съобразена с 

международните 

стандарти нормативна 

уредба 

В процес на 

изпълнение 

Неизпълнена  

5.7.2 Специализирани 

съдебни състави и 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 
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специализирани звена в 

прокуратурата и 

органите по 

разследването 

5.7.3 Междуинституционална 

координация под 

съдебен контрол на 

системата на детското 

правосъдие при 

реакцията по всеки 

казус. 

В процес на 

изпълнение 

Неизпълнена 

5.7.4 Прилагане мерките, 

предвидени в 

Концепцията за 

държавната политика в 

областта на детското 

правосъдие с цел 

гарантиране на 

ефективна система за 

детско правосъдие в 

условията на 

междуинституционално 

сътрудничество 

В процес на 

изпълнение 

Неизпълнена 
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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 

6.1.1 Мерки за прозрачност на 

процеса по излъчване на 

номинации за членове на 

ВСС от страна на 

партиите. 

Изпълнена Неизпълнена   

6.1.2 Засилено обществено 

участие в процедурата 

по избор на 

парламентарна квота във 

ВСС. 

Изпълнена Неизпълнена  

6.1.3 Прозрачност и отчетност 

на работата на членовете 

на парламентарната 

квота във ВСС. 

Няма информация Няма информация 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕАЛНО 

ОБЩЕСТВЕНО УЧАСТИЕ В ПРАВОРАЗДАВАНЕТО ЧРЕЗ 

ИНСТИТУТА НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

 

6.2.1 Прозрачност и 

обществено участие в 

Изпълнена Изпълнена  

http://www.eufunds.bg/


                                    

 

 

 

----------------------- www.eufunds.bg ---------------------- 
 

Проектът се финансира в рамките на договор за БФП № BG05SFOP001-3.003-0038-C01 с наименование „Граждански 
контрол – мониторинг и оценка на приложението и изпълнението на Пътната карта за изпълнение на 

Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система", финансиран от Оперативна 
програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

145 

избора на съдебни 

заседатели от 

общинските съвети. 

6.2.2 Прозрачност на 

съдебните заседатели и 

гаранции срещу 

конфликт на интереси. 

Изпълнена Не е изпълнена по 

отношение на 

„прозрачността“ 

6.2.3 Дебат за възможностите 

за допълнително 

повишаване на 

общественото участие 

чрез института на СЗ 

В процес на 

изпълнение 

Неизпълнена 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: ПРЕВРЪЩАНЕ НА БЮДЖЕТНАТА 

ПРОЦЕДУРА В ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ И ОБЩЕСТВЕН 

КОНТРОЛ 

 

6.3.1 Въвеждане на програмно 

и ориентирано към 

резултата бюджетиране 

за всяка структура на 

съдебната власт. 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 

 

6.3.2 Обществени обсъждания 

с участие на 

специализирани и 

професионални НПО на 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение  
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проекта за бюджет на СВ 

и отчета за изпълнение 

на бюджета 

6.3.3 Обсъждане на бюджета 

на СВ и отчета за 

изпълнението му в 

парламента на отделни 

заседания. 

В процес на 

изпълнение 

Изпълнена 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4: ЗАСИЛВАНЕ НА ПРОЗРАЧНОСТТА НА СВ 

И НА ДИАЛОГА С ГРАЖДАНИТЕ 

 

6.4.1 Периодични проучвания 

на общественото мнение 

за съдебната власт и 

удовлетвореността на 

гражданите, които са се 

обръщали към нейни 

структури. 

В процес на 

изпълнение 

Изпълнена  

6.4.2 Годишен доклад за 

прозрачността на СВ.   

В процес на 

изпълнение 

Неизпълнена 

6.4.3 Въвеждане на модели за 

активен диалог между 

органите на СВ и 

общностите. 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 

6.4.4 Публикуване онлайн на В процес на В процес на 
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актовете на органите на 

съдебната власт в единен 

формат, позволяващ 

машинна обработка на 

данните. 

изпълнение изпълнение 

6.4.5 Повишаване 

комуникативността на 

актовете на органите на 

съдебната власт. 

В процес на 

изпълнение 

Неизпълнена 

6.4.6 Периодично проучване 

на оценката на бизнеса 

за работата на органите 

на съдебната власт като 

елемент от 

инвестиционния климат 

в страната и обсъждане 

на възможни мерки с 

представителните 

бизнес-организации 

В процес на 

изпълнение 

Неизпълнена 

6.4.7 Механизми за 

насърчаване на 

алтернативни средства за 

решаване на делата, като 

средство за повишаване 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 
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на доверието и 

отговорността на 

гражданите и 

изграждането на правна 

култура. 
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Приложение № 2. Сравнителна таблица на проекти 

 

Дейности по проекта по ОПАК66 Дейности по проекта по ОПДУ67 

 

Дейност 1: Организация и 

управление на проекта. 

Дейност 2: Анализ на 

съществуващата бюджетна практика 

в органите на съдебната власт. 

Дейност 3: Въвеждане на подхода за 

изготвянето на програмен и 

ориентиран към резултатите бюджет 

на ВСС и пилотно тестване в три 

органа на съдебната власт. 

Дейност 4: Провеждане на 

съпътстващо обучение на 

представители от оперативните звена 

по планиране, разработка и 

управление на бюджета в съдебната 

власт. 

Дейност 5: Дейности за информация 

и публичност. 

 

Дейност 1: Установяване политиката за 

бюджетно планиране в съдебната система 

съгласно принципите на програмното 

бюджетиране.  

Дейност 2: Диагностичен преглед на 

съществуващата бюджетна практика в 

съдебната система.  

Дейност 3: Разработка на единен модел 

за програмно-ориентирано планиране и 

бюджетиране приложим за съдебната 

система.  

Дейност 4: Методологично описание на 

избрания модел за програмно-

ориентирано бюджетиране, респективно 

калкулационен образец.  

Дейност 5: Разработване на единни 

процеси по прилагането на програмно-

ориентирания модел за бюджетиране, в 

                     
66 https://www.eufunds.bg/archive/documents/1347870240.pdf  

 
67 http://www.vss.justice.bg/page/view/2304?print=1  
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Дейност 6: Одит това число съпътстващите го 

процедурите.  

Дейност 6: Провеждането на пилотно 

тестване на програмно-ориентирания 

модел за бюджетиране в трите 

типологични съдебни органи.  

Дейност 7: Провеждане на въвеждащо 

обучение на представители от 

оперативните звена по планиране, 

разработка и управление на бюджета в 

съдебната система.  

Дейност 8: Разработка на сценарии за 

поетапното внедряване на програмно-

ориентираното бюджетиране.  

Дейност 9: Дейности за информация и 

публичност.  

Дейност 10: Одит на проекта  
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