
                                    

 

 

 

 

 
----------------------- 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 

 

1 

 

 

ДОКЛАД ОЦЕНКА 

 

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“ 

 

Фондация Европейско Развитие 

 

 

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 

 

 

Настоящият доклад-оценка е изготвен по Дейност № 2, 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. 

Настоящият доклад стъпва на база на получените данни и проведеното 

проучване в рамките на дейност 2, както и върху събраната информация от 

дейност 1.  

Проучването е осъществено сред 122 представители на шестте 

идентифицирани от бенефициента целеви групи, а именно:  

1) Министерство на правосъдието;  

2) Представители на Висшия съдебен съвет (ВСС); 

3) Граждански съвет към ВСС; 

4) Представители на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия 

за продължаване на реформата в Съдебната система към 

Министерство на правосъдието; 

5) Представители на СГО;  
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6) Гражданите и бизнеса. 

 

Данните от извършеното проучване ни показват няколко основни 

наблюдения, които могат да бъдат направени. На първо място, регистрираме 

висока степен на запознатост сред анкетираните относно темата, касаеща 

изпълнението на Пътната карта на Актуализираната стратегия. Едва 10% са 

тези, които декларират, че не са запознати. На второ място, доминират 

оценките сред различните целеви групи, че има постигнати резултати по 

различните тематични области от Пътната карта, но в крайна сметка най-

големи дялове са тези, които декларират по-нюансирано мнение, а именно от 

типа, че е направено, но още има работа, за да говорим за завършен процес. 

Тук идва и третият извод, може да се каже, че различните целеви групи вкупом 

разбират, че изпълнението на Пътната карта на Актуализираната стратегия е 

един продължителен и многопластов процес, който касае промяна, както на 

цялостната работа на Съдебната система и нейните съсловни колегии, така и 

цялостна промяна в принципното организационно и функционално осмисляне 

на тази система.  

По отношение на това дали мерките заложени в Актуализираната 

стратегия спомагат за гарантиране на независимостта на съда в по-голяма 

степен, установяваме, че една четвърт от онлайн анкетираните смятат, че 

„напълно спомага“, а 51% че по-скоро помага. Тук следва да имаме предвид, 
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че тези данни са над очакваното положителни, което може да се обясни с два 

фактора: 1) целевите групи са малко или много „вътре“ в темата, по която са 

интервюирани и като такива познават вътрешните институционални процеси 

и резултати в по-голяма степен; 2) познавайки по-добре резултатите и 

процесите, те са склонни да отдадат дължимото на постигнатите резултати, 

което може да се окаже в дисонанс например с публичното мнение и стигмите, 

които са здраво вкоренени в обществото ни по отношение на Съда в България.  

В същото съотношение като процентни дялове, установяваме и относно 

това дали мерките заложени в пътната карта, касаещи превенция на 

корупцията и формите на нерегламентирано влияние спомагат за възпирането 

на тези практики. Отново установяваме, че има доминиращи нагласи, че тези 

мерки „по-скоро спомагат“ (53%) и „напълно спомагат“ (25%). Участниците в 

голямата си част са на мнение, че настоящите документи и мерките за 

изпълнение включени в тях дават по-съществени резултати, отколкото 

предходните документи, които са се занимавали с превенция на тези процеси 

и нерегламентирани практики.  

Над три четвърти (77%) са мислещите, че в Пътната карта по изпълнение 

на Актуализираната стратегия са предвидени достатъчно мерки за насърчаване 

и развитие на диалога с гражданското общество и НПО сектора. Разбира се, 

регистрираме и дял от 16%, които са на противоположното мнение. 
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респективно по-чувствителни на тази тема са участници в проучването именно 

от тази целева група.  

Близо един на всеки четири смята, че изпълнението на Пътната карта по-

скоро не спомага за гарантиране на доверието в конкурсите за назначаване на 

и повишаване на магистрати. 10% пък изразяват дори по-радикално мнение, 

казвайки, че изобщо не спомага. Гарантирането на честни и прозрачни 

конкурси е тема, която продължава да дава колебливи резултати, дори и в 

проучвания на мнението на целеви групи, които са малко или много близки 

или вътрешни на системата.  

Повече от половината анкетирани смятат, че заложеното в Пътната карта 

(специфична цел 1) преструктуриране на ВСС, касаеща решенията по 

кариерни и дисциплинарни въпроси за съдии, да се вземат от колегия, 

включваща съдии, а за другите колегии съответно прокурори и следователи, 

че тази мярка е изпълнена. Една пета са на друго мнение и смятат, че тази 

мярка в много малка степен е изпълнена, а други 8%, че изобщо не е изпълнена.  

Високи дялове на считащи, че е изпълнена мярката заложена в 

специфична цел 2, касаеща разширяването на правомощията на общите 

събрания на съдиите в процеса на администриране на съдилищата и 

номиниране и избор на председатели и заместник-председатели на 

отделенията. Други 34% от интервюираните в онлайн проучването са на 

мнение, че тази мярка е частично изпълнена. Това ни дава основание да 
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направим обоснован извод, че тази конкретна цел до голяма степен вече 

формира консенсус относно статуса си на изпълнение.  

По отношение на това дали съгласно специфична цел 3, е изградено 

помощно звено „Интегритет“ към етичната комисия на ВСС, натоварено с 

периодични проверки по утвърдена методология на магистратите и съдебната 

администрация за наличие на про-корупционни фактори, отчитаме че близо 

половината от анкетираните оценяват тази мярка като напълно изпълнена, а 

34% като частично изпълнена. 13% са на мнение, че тази мярка е в много малка 

степен изпълнена, а едва 4% че изобщо не е изпълнена. 

Относно въвеждането на централизирано атестиране на съдии, 

прокурори и следователи, отчитаме, че 45% от интервюираните са на мнение, 

че тази мярка набелязана в Пътната карта е напълно изпълнена. 29% са 

смятащите, че тази мярка е частично изпълнена. Не малки дялове отчитаме на 

смятащите, че тази мярка в малка степен е изпълнена (17%) или изобщо не е 

изпълнена (9%).  

Повече от половината анкетирани са на мнение, че специфична цел 5 от 

Пътната карта за изпълнението на актуализираната стратегия, касаеща 

въвеждането на възможност за търсене на дисциплинарна отговорност към 

председателите на ВКС, ВАС и главни прокурор, е изпълнена. Едва една пета 

са на мнение, че това е мярка, която е по-скоро неизпълнена.  

http://www.eufunds.bg/
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Общите изводи от получените данни не могат да претендират за 

изчерпателност. Следва да се каже, че Съдебната система, бидейки една 

многопластова институционална и не само конструкция, съдържа различни 

съсловни интереси, които оперират и осмислят случващите се процеси по 

различни начини. Може да се отчете, че както спрямо направените 

констатации в дейност 1, така и при дяловете на разпределение сред 

анкетираните в онлайн проучването, са задвижени процеси и постигнати 

съществени резултати. Разбира се, не могат да се подминат и фактите, че по 

изпълнението на Пътната карта стоят още отворени и нерешени въпроси, за 

които следва да се впрегнат допълнителни институционални сили и воля.  

В приложение 1, онагледяваме, че извършената в дейност 1 оценка и 

данните получени и анализирани в рамките на дейност 2 кореспондират в не 

малка степен по заложените и изследвани индикатори: 

 

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 
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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 

и следователите. 

Изпълнена  Частично 

изпълнена 

1.1.2 Пряк избор на 

членовете на 

Изпълнена Изпълнена  

http://www.eufunds.bg/
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професионалната квота 

във ВСС, провеждан на 

съответните общи 

събрания при 

гарантирана тайна на 

вота. 

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 

Изпълнена Неизпълнена 
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командировани за 

целта магистрати. 

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 

Изпълнена Частично 

изпълнена 
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други промени в 

модела на ВСС, 

включително за: 

обществените 

механизми за контрол 

върху парламентарната 

квота и необходимостта 

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 
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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 

институции. 

В процес на 

изпълнение 

Неизпълнена  

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 
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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 

съответствието на 

статуса на 

председателите на 

Изпълнена Частично 

изпълнена  
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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 

В процес на 

изпълнение 

Неизпълнена  
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събрание на съдиите 

годишни отчетни 

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 

http://www.eufunds.bg/
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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 

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 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение  
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непубличен характер и 

др. 

1.3.2 Изграждане на 

помощно звено 

„Интегритет" към 

етичната комисия на 

ВСС, натоварено с 

периодични проверки 

по утвърдена 

методология на 

магистратите и 

съдебната 

администрация за 

наличие на про-

корупционни фактори. 

Изпълнена  Неизпълнена  

1.3.3 Въвеждане на 

механизми за 

ефективно приложение 

на правилата на 

съдебната етика от 

Изпълнена Изпълнена (с 

условие) 

http://www.eufunds.bg/
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съдиите, прокурорите и 

следователите и от 

страна на ВСС. 

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 

шестмесечни доклади 

от главния прокурор до 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 

http://www.eufunds.bg/
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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 

Изпълнена Изпълнена 

http://www.eufunds.bg/
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по разпределение на 

делата на случаен 

принцип и по 

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 

В процес на 

изпълнение 

Неизпълнена 
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и публичното им 

обсъждане. 

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 

за регулиране на 

професионалната етика 

и въвеждане на по-

ефективни механизми 

за превенция на етични 

конфликти и 

уеднаквяване на 

практиката. 

В процес на 

изпълнение 

Неизпълнена 

1.4.2 Разработване и 

обсъждане на отделни 

правила за 

професионална етика за 

В процес на 

изпълнение 

Неизпълнена 

http://www.eufunds.bg/
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съдиите и прокурорите 

и следователите със 

засилено участие на 

съответните 

професионални 

общности. 

1.4.3 Засилване обучението 

на магистратите по 

правилата за етично 

поведение и въвеждане 

на задължително 

обучение като 

последица при 

допуснати нарушения 

на изискванията за 

професионална етика. 

Изпълнена В процес на 

изпълнение 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ЧОВЕШКИЯТ КАПИТАЛ НА СЪДЕБНАТА 

ВЛАСТ – ОСНОВЕН РЕСУРС И ФОКУС НА РЕФОРМАТА: СТАТУС 

НА СЪДИИТЕ, ПРОКУРОРИТЕ И СЛЕДОВАТЕЛИТЕ 
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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 

практиката умения, 

повишаване на тяхната 

социалната 

Изпълнена Изпълнена  

(с условие) 

http://www.eufunds.bg/
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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 

  

http://www.eufunds.bg/
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2.2.1 Оценка на 

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. 

Изпълнена Изпълнена  

(с условие) 

 

2.2.2 Въвеждането като част 

от първоначалните 

конкурси за 

назначаване на съдии и 

прокурори и 

Изпълнена Изпълнена 

http://www.eufunds.bg/
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атестациите за 

придобиване на 

несменяемост на 

познанията по 

професионална етика и 

оценка на развитието 

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, 

Изпълнена Изпълнена 

http://www.eufunds.bg/
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одобрен от общото 

събрание на 

съответната колегия от 

ВКС и ВАС. 

2.2.5 Въвеждане на 

изисквания за 

професионалната 

подготовка и опит на 

магистратите в 

конкурсните комисии. 

Изпълнена Изпълнена 

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 

Изпълнена Частично 

изпълнена 

http://www.eufunds.bg/
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допълнителна 

квалификация.    

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 

на обучение и целевите 

групи и въвеждане на 

нови програми за 

задължително 

обучение. 

Изпълнена Изпълнена 

http://www.eufunds.bg/
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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 

http://www.eufunds.bg/
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ДЪЛБОЧИНА ВСИЧКИ АСПЕКТИ ОТ РАБОТАТА НА СЪДИЯТА, 

ПРОКУРОРА, СЛЕДОВАТЕЛЯ 

Мярка Описание Статус по ПК Оценка на екипа 

изготвил анализа 

 

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 

Изпълнена Изпълнена, но 

изисква 

наблюдение и 

последващ анализ 
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следствието, 

включително чрез 

засилване на ролята и 

отговорността на 

административните 

ръководители в 

системата на 

прокуратурата и 

следствените органи. 

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 

Изпълнена Изпълнена 

http://www.eufunds.bg/
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необходимите качества 

на членовете на 

централните 

атестационни комисии 

(за съдии и прокурори) 

и избора им от общите 

събрания. 

2.4.5 Утвърждаване на 

обективното отчитане 

на качеството на работа 

на основата на анализ 

на качеството на 

всички постановени 

актове и пълна 

информация за другите 

професионални 

дейности на 

магистратите чрез 

съответни промени в 

Изпълнена Изпълнена 

http://www.eufunds.bg/
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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 

Изпълнена Частично 

изпълнена 

http://www.eufunds.bg/
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намеренията и 

задълженията му за 

допълнителна 

квалификация по 

определен проблем или 

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, 

Изпълнена Неизпълнена 

http://www.eufunds.bg/
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съставена от 

командировани за 

целта магистрати, 

избрани от съответните 

общи събрания. 

2.5.2 Консултации за 

изработване на проект 

за преструктуриране на 

дисциплинарното 

производство с цел 

удовлетворяване на 

международните 

стандарти и препоръки 

и гарантиране на 

реалния му 

състезателен характер, 

например чрез 

предвиждане 

дисциплинарната 

процедура да се 

Изпълнена Изпълнена 

http://www.eufunds.bg/
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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 

дисциплинарна 

отговорност на 

председателите на ВКС 

и ВАС и главния 

прокурор . 

Изпълнена Неизпълнена/в 

процес на 

изпълнение 

http://www.eufunds.bg/
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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 

елементите на 

Изпълнена Няма информация 
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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 
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2.7.1 Периодични 

проучвания на 

мненията на съдиите, 

прокурорите и 

следователите по 

въпросите на 

администрирането на 

СВ и представяне на 

резултатите на 

публично обсъждане. 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 

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 

Неизпълнена Неизпълнена 
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експертно звено към 

ВСС, което да 

осигурява единство и 

надеждност на 

статистиката за 

работата на органите на 

съдебната власт и 

досъдебното 

производство. 

3.1.2 Развитие на капацитет в 

НИП за провеждане на 

теоретични и 

емпирични изследвания 

в областта на 

криминологията, 

включително 

критическите 

изследвания на 

наказанията и техните 

алтернативи, 

Изпълнена Мярката към 

момента не е 

заложена в ПК. Да 

се заложи и 

изпълни.  
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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 

3.1.3 Повишаване на 

аналитичния капацитет 

на ВСС в областта на 

планиране и 

администриране на 

съдебната власт – 

В процес на 

изпълнение 

Мярката към 

момента не е 

заложена в ПК. Да 

се заложи и 

изпълни. 
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аналитични звена за 

оценка на 

натовареност, достъпа 

до правосъдие, 

професионалната 

квалификация на 

кадрите и др. 

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 
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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 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 

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 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 
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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. 

3.3.2 Дефиниране и 

периодично обновяване 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 
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на цели и индикатори 

за изпълнение в 

партньорство между 

ВСС, МП, МФ и 

гражданското 

общество, както и 

периодично обновяване 

на оценката на 

разходите по видове 

дела. 

3.3.3. Въвеждане на 

ефективни мерки за 

децентрализация на 

планирането и 

изпълнението на 

бюджета, обвързани с 

изисквания за 

повишена прозрачност, 

публичност и отчетност 

на резултатите и 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 
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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 

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 

 

50 

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 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 
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натовареността на 

съдилищата.  

 

3.4.3 Оценка на 

ефективността на 

отделни структури на 

съдебната власт и 

реформа на съдебната 

карта. 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 

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. 
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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 

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 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 
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възможностите за 

повишаване на 

ефективността на 

разглеждането им. 

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 

Изпълнена Неизпълнена 

http://www.eufunds.bg/
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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 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 
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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. 

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 
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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 

промяна в 

подсъдността на 

определени видове дела 

и структурни мерки. 

В процес на 

изпълнение 

Неизпълнена 

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 

Няма информация Неизпълнена 
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„Политики за 

управление на ВСС“  

 

3.6.4 Анализ и оценка на 

състоянието на ИВСС и 

практиката му и 

провеждане на 

дискусия за нуждите от 

законодателни и 

организационни 

промени, включително 

предвиждане на 

подразделение на 

съдийски и 

прокурорско 

следователски екипи в 

състава му. 

Изпълнена В процес на 

изпълнение 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: МОДЕРНА И ЕФЕКТИВНА 

НАКАЗАТЕЛНА ПОЛИТИКА 
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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 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 
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разработване на 

съответен проект за 

неговото обновяване. 

4.1.5 Постоянен процес на 

наблюдение на 

приложението и ефекта 

от НПК, осигурен с 

необходимите 

помощни изследвания. 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 

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 
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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 

пробация,  в това число 

и включването им в 

курсове за 

ограмотяване, 

професионална 

квалификация и други 

мерки за обществена 

подкрепа. 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 

4.1.9. Прилагане на 

алтернативни способи 

Няма данни Няма данни 
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за решаване на 

наказателни дела, 

включително чрез 

форми на 

възстановително 

правосъдие. 

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 

изготвил анализа 

 

4.2.1 Оценка на състоянието 

на досъдебното 

производство и 

органите с разследващи 

функции. 

В процес на 

изпълнение 

Няма данни 

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 

 

64 

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 

Интегрираната 

стратегия за развитие 

В процес на 

изпълнение 

Неизпълнена 
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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 

Изпълнена  Изпълнена  
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прокурорски 

правомощия. 

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 

Изпълнена Неизпълнена 
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чрез въвеждане на 

допълнителен 

регламент за 

съдържанието на 

отчетните доклади пред 

парламента и ВСС и 

процедурата по 

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 

http://www.eufunds.bg/
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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 

гаранции за 

съответствието им със 

закона и вътрешната им 

хармонизация. 

Изпълнена Изпълнена  

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4:  ЕФЕКТИВНОСТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА 

ПРОКУРАТУРА И СЪД 

Мярка Описание Статус по ПК Оценка на екипа 

изготвил анализа 
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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 

прокуратура за работа 

по случаи на корупция 

по високите етажи на 

властта и значими 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 
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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 

http://www.eufunds.bg/
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ограниченията, 

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 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 
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професионална 

атестация, придружени 

с осигуряване на 

различни форми на 

обучение; 

антикорупционни 

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 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 

http://www.eufunds.bg/
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капацитет за 

осигуряване на особено 

сложни или скъпи 

експертизи. 

4.5.3 Съответни мерки по 

отношение на 

експертизите в 

гражданския и 

административния 

процес.  

 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 

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 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 

 

http://www.eufunds.bg/
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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 

труд на служителите на 

ГДИН. 

 

http://www.eufunds.bg/
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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 

Изпълнена Изпълнена 

http://www.eufunds.bg/
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правото на достъп до съд 

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 

Не е изпълнена Неизпълнена 
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за това и формулиране 

на конкретни мерки за 

преодоляване на 

нарушеното право на 

справедлив процес 

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 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 

http://www.eufunds.bg/
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Общото събрание на 

съдиите по ЗСВ за 

обобщаване и анализ на 

съдебната практика по 

актуални правни 

въпроси, разрешавани 

противоречиво. 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: ПРЯКА КОНСТИТУЦИОННА ЖАЛБА  

5.2.1 Изработване на 

конституционни и 

законодателни промени 

за въвеждане на пряката 

конституционна жалба 

след гражданска и 

експертна дискусия, 

обосноваващи 

предпоставките и 

необходимостта от 

разширяване на достъпа 

Изпълнена Неизпълнена  

http://www.eufunds.bg/
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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 

на нормативни актове с 

правото и стандартите 

по правата на човека. 

 

Изпълнена Изпълнена 

http://www.eufunds.bg/
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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/
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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, 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 
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специализация, 

квалификация. 

5.4.2 Облекчаване на достъпа 

до първична правна 

помощ.  

 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 

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 

В процес на 

изпълнение 

Неизпълнена  

http://www.eufunds.bg/
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правосъдие, 

включително създаване 

на Национален съвет по 

възстановително 

правосъдие, обучение в 

НИП, пилотни проекти и 

предложения за 

законодателни промени.   

 

5.6.2 Пилотни проекти за 

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 

Няма информация Няма информация 

http://www.eufunds.bg/
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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 

специализирани звена в 

прокуратурата и 

органите по 

разследването 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 
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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 

Няма информация Няма информация 
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на парламентарната 

квота във ВСС. 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕАЛНО 

ОБЩЕСТВЕНО УЧАСТИЕ В ПРАВОРАЗДАВАНЕТО ЧРЕЗ 

ИНСТИТУТА НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

 

6.2.1 Прозрачност и 

обществено участие в 

избора на съдебни 

заседатели от 

общинските съвети. 

Изпълнена Изпълнена  

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 
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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 

проекта за бюджет на СВ 

и отчета за изпълнение 

на бюджета 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение  

6.3.3 Обсъждане на бюджета 

на СВ и отчета за 

изпълнението му в 

парламента на отделни 

заседания. 

В процес на 

изпълнение 

Изпълнена 

http://www.eufunds.bg/
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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 

актовете на органите на 

съдебната власт в единен 

формат, позволяващ 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 
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машинна обработка на 

данните. 

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 

В процес на 

изпълнение 

В процес на 

изпълнение 

http://www.eufunds.bg/
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средство за повишаване 

на доверието и 

отговорността на 

гражданите и 

изграждането на правна 

култура. 
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