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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

АПК Актуализирана Пътна карта 

АСПРСС Актуализирана Стратегия за продължаване на реформата 
в съдебната система 2014-2020 г.  

ВАС Върховен административен съд 

ВКС Върховен касационен съд 

ВСС Висш съдебен съвет 

ВСС Висш съдебен съвет 

ГС към ВСС Граждански съвет към Висшия съдебен съвет 

ДАЗД Държавна агенция за закрила на детето 

ДВ Държавен вестник 

ЕК Европейска комисия 

ЕС Европейски съюз 

ЗСВ Закон за съдебната власт 

ИВСС Инспекторат на Висшия съдебен съвет 

КПКОНПИ Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобито имущество 

МП Министерство на правосъдието 

МТСП Министерство на труда и социалната политика 

НБПП Национално бюро за правна помощ 

НИП Национален институт на правосъдието 

ПРБ Прокуратура на Република България 

СПАСПРСС Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за 
продължаване на реформата в съдебната система 
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УВОД 

Настоящият доклад е разработен в резултат от изпълнението на Дейност 1. 
Продължаване и финализиране на мониторинга на изпълнението на АСПРСС 2014-2020 
г. и Пътната карта за изпълнението й по проект ПРОЕКТ BG05SFOP001-3.003-0119 
„ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА 
ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА 2014-2020 Г.“. Проектът се 
изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-3.003-0119-C01 за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представляваща минимална помощ 
в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/20131 по Оперативна програма „Добро 
управление” по процедура BG05SFOP001-3.003 за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ чрез подбор „Граждански контрол върху реформата в съдебната 
система“, Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“. 

Дейност 1 се изгражда върху резултатите от мониторинга, постигнати при изпълнение на 
предходния проект BG05SFOP001-3.003-0069 „Разработване на система за мониторинг 
на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-
2020 г.“ При изпълнението на тази дейност е използвана същата методология и 
разработения софтуер. Освен, че мониторингът е продължен до края на официалния 
срок на АСПРСС 2014-2020 г., допълнително са проверени и всички предишни отчети и 
резултати. При някои мерки са направени актуализации съобразно новите промени в 
съответното законодателство. 

Междувременно Съветът за изпълнение на АСПРСС 2014-2020 г. в следствие на КОВИД-
19 и други причини продължи изпълнението на някои мерки да се извърши до 2023 г. 
Това постави пред нови трудности завършването на мониторинга. 

При изпълнение на този компонент на Дейност 1 са изпълнени следните задачи:  

 Първо, събиране и обработване за периода юни-декември 2020 г. на управленска 
информация от прилагащите Стратегията институции, извършени проучвания, 
проведени специално за целите на мониторинга, доклади от ЕК и др. 

 Второ, завършване на базата данни с информация за действията и мерките по 
изпълнението на Стратегията през целия период на действие от 2014 до 2020 г. и 
използването й в електронния софтуер. Логическа проверка на съдържанието на 
електронния софтуер и осъществяване на корекции в него. 

 Трето, подготовка на доклади и отчети. 

При изготвяне на доклада са проучени и систематизирани множество източници, вкл. 
пълната нормативна база на съдебната реформа, доклади и отчети от изпълнението на 
АСПРСС 2014-2020 г., доклади и отчети по механизма за сътрудничество и проверка и 
доклади за върховенството на закона, аналитични материали и анализи от 
неправителствени организации и експерти. Пълен списък с използваните източници е 
представен в края на доклада.  
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I. ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА МОНИТОРИНГА ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА 
ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА 
2014-2020 Г. 

Във връзка със спазването на сроковете се забелязват отклонения от периода на 
действие на АСПРСС – до 2020 г., като в Актуализираната Пътна карта за част от мерките 
се предвижда периодът на изпълнение да бъде 2021, 2022 и 2023 г. Тези мерки 
продължават да се изпълняват и към настоящия момент, като по част от тях се забелязва 
частичен напредък, но все още няма резултати, които да водят до извод за постигането 
на специфичните цели. В отчетите, приемани от Съвета по прилагане на АСПРСС се сочи, 
че тези мерки са в процес на изпълнение. 

Като логичен резултат от честите промени в управлението на страната през последните 
две години, предизвикани от провежданите предсрочни парламентарни избори и 
липсата на пълна приемственост в дейността на държавните органи, се забелязва и 
закъснение в изпълнението на част от мерките от АСПРСС. 

При проследяването на изпълнението на мерките по АСПРСС се констатират известни 
трудности, част от които са предизвикани от състоянието на пандемия – например във 
връзка с провеждането на дискусии и други форуми, предвидени в Пътната карта, а 
други се дължат на липсата на публичност на информацията. За редица от мерките са 
налице данни, че се изпълняват по конкретни проекти, но липсата на достъп до 
извършените по проектите анализи не осигурява възможност да се направи извод 
доколко са реализирани в пълнота предвидените в Стратегията мерки. Така например 
Съветът по прилагане на АСПРСС (СПАСПРСС) отчита изпълнение на мерките по 4.1.1. и 
4.1.2. чрез реализирането на проект „Нова концепция за наказателна политика“ с период 
на изпълнение 06.07.2017 – 31.05.2020 г., но приетата през 2020 г. Концепция за 
наказателна политика не е придружена от оценка на степента на изпълнение на 
предходната концепция. 

Предвид продължения срок на изпълнение на част от мерките чрез Актуализираната 
Пътна карта, както и с оглед трудностите, които пандемията поражда както при 
изпълнението, така и при отчитането и публикуването на данните, и обстоятелството, че 
по отношение на голяма част от мерките единственият източник на информация се 
явяват отчетите за изпълнение на АСПРСС, приемани от СПАСПРСС, е необходимо да 
продължи събирането на данни и през следващите месеци, тъй като видно от 
възложените проекти, част от мерките, които до този момент са отразени като 
неизпълнени, продължават да се изпълняват и през 2020 – 2021 г., но информацията за 
изпълнението им се предоставя със закъснение (същото се отнася и за разглеждането й 
от СПАСПРСС). 

Пропуските да се уредят част от предвидените в АСПРСС мерки в Актуализираната Пътна 
карта със съответни периоди на изпълнение и отговорни институции създава 
затруднения за проверката доколко са изпълнени тези мерки, поради което по 
отношение на тях продължава събирането на информация и изпълнението им ще бъде 
отразено през следващия етап от изпълнението на проекта. Видно от отчетите, които 
приема СПАСПРСС, част от тези мерки се изпълняват, независимо от липсата на 
предвидени отговорни институции в Пътната карта. 
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Особености се наблюдават във връзка с отчитането до момента на част от мерките като 
изпълнени и последващите законодателни промени. Така например, приетата през 2017 
г. Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по 
специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ (ДВ, бр. 35 от 2 май 
2017 г.) първоначално е отчетена като напредък в изпълнението, но същата след 
двукратно отлагане на влизането й в сила е отменена още преди да влезе в сила, което 
води до извод за неизпълнение на мярката по 2.1.1. 

Подобни са изводите във връзка с изпълнението на мярката по 3.4.5. от АСПРСС. 
Доколкото в Пътната карта е предвиден период на приложение 2016 – 2017 г., се отчитат 
изготвените в периода 2015 – 2016 г. анализи, но последвалите законодателни промени 
във връзка с компетентността на административните и специализираните съдилища, 
както и промяната в броя на военните съдилища водят до извод за необходимост от 
изготвянето на актуални анализи, които да отчитат натовареността на тези съдилища 
след настъпилите промени. В тази част се забелязва напредък до 2017 г., но промените 
създават нова обстановка и необходимост от нов анализ. След разширяването на 
компетентността на специализираните съдилища и прокуратури съдилища през 2017 г. 
дори се наблюдава засилване на дискусията за съществуването, съответно за 
закриването на тези структури, в каквато насока е изготвен и внесен и законопроект. 

Аналогични промени са приети в ЗСВ и във връзка с изпълнение на предвиденото в 
мярка 1.3.6. ограничаване на командироването на магистрати – въпреки отчитането на 
тази мярка като изпълнена от СПАСПРСС, същата приемаме като неизпълнена. След 
първоначалното ограничаване на командироването на магистрати, регламентирано с 
измененията на чл. 227 от ЗСВ през 2016 г. (ДВ, бр. 62 от 2016 г.), последвалата още през 
2017 г. промяна на закона отново разширява тези възможности чрез създадената нова 
ал. 2 на чл. 227 от ЗСВ: „Алинея 1 не се прилага, когато съдия, прокурор или следовател 
се командирова на незаета щатна длъжност.“. Необходимостта от подобни възможности 
е отчетена в становището на ПРБ, отразено в приетия от СПАСПРСС отчет за изпълнение 
на Стратегията: „Налице са основания за преосмисляне на приетата от законодателя 
норма с цел преодоляване на проблеми с кадровото обезпечаване в съдилищата и 
прокуратурите. Обмисля се въвеждането на сериозен механизъм за гаранции срещу 
евентуални злоупотреби с възможността за командироването. С промени в чл.147 
ЗСВ (ДВ, бр. 90 от 2017 г.) беше прецизирана законодателната уредба, с цел 
преодоляване проблемите с кадровата обезпеченост на съдилищата и 
прокуратурите. С цел създаване на гаранции срещу злоупотреба с института на 
командироването, главният прокурор утвърди Указание за командироването в 
системата на ПРБ (Заповед №РД-02-24/20.11.2017г.). С него са въведени ясни 
процедурни правила, критерии за преценка на необходимостта от командироване в 
конкретна прокуратура, както и критерии за преценка при определяне на прокурор, 
който да бъде командирован.“. От една страна, предвид високия брой незаети 
длъжности1, командироването се явява важен лост, чрез който може да се заобикалят 
правилата за кадровото развитие на магистратите. От друга страна, съзнаването на 
трудностите, свързани с натовареността на магистратите в някои структурни единици от 

                                                 
1 Видно от протокола от заседанието на Съдийската колегия на ВСС, проведено на 13 април 2021 г., само 
в административните съдилища през 2021 г. има 54 незаети щатни бройки 
(http://www.vss.justice.bg/page/view/106724?hl=%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B
D%D0%B8%20%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8).  
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съдебната власт, действително поставя под въпрос целесъобразността на предвидената 
мярка, но предвид липсата на промени в АСПРСС, при отчитането на изпълнението й се 
съобразява нейното съдържание, а аргументите „за“ и „против“ целесъобразността на 
предвидените мерки е следвало да бъдат обсъдени в процедурата по приемане на 
Стратегията. 

Необходимо е да се отбележи, че част от мерките се отчитат в приетите от СПАСПРСС 
отчети като изпълнени, но внимателният прочит на съдържанието на стратегията и 
съпоставянето с извършените дейности води до обратен извод. Така например, мярката 
по 1.1.3. предвижда „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.“. 
Мярката е отчетена като изпълнена с мотиви, свързани със създаването на постоянни 
комисии към колегиите на ВСС, но ВСС продължава да бъде постоянно действащ орган, 
а не заседаващ на сесии. Същото се отнася за коментираната по-горе мярка по 1.3.6., за 
мерките по 2.1.3. и 2.1.4. – те са отчетени като изпълнени, но напредък е налице само по 
отношение на стажа след дипломиране, не и по отношение на стажовете по време на 
следването. Като изпълнена се отчита и мярката по 2.5.3., свързана с въвеждане на 
възможности за търсене на дисциплинарна отговорност на председателите на ВКС и ВАС 
и на главния прокурор, но внасянето на искане от Министерския съвет до 
Конституционния съд за даване на задължително тълкуване на чл. 130в, т. 3 от 
Конституцията на Република България във връзка с отговор на въпроса: „В 
правомощията на министъра на правосъдието по чл. 130в, т. 3 от Конституцията на 
Република България включва ли се възможността да прави предложение за предсрочно 
освобождаване от длъжност на председателя на Върховния касационен съд, на 
председателя на Върховния административен съд и на главния прокурор по чл. 129, ал. 
3, т. 5 от Конституцията?“ води до извод за наличието на практически проблеми и 
неефективност на уредбата. Аналогични изводи се налагат и за мярката по 4.3.2., по 
отношение на която в отчетите, приети от СПАСПРСС се приема, че е изпълнена, със 
следната обосновка: „Независими прокурори от Кралство Нидерландия, Обединеното 
кралство, Германия и Испания, с подкрепата на Службата за структурни реформи на 
ЕК извърши анализ на Прокуратурата на Република България. Те са установили, че не 
само прокуратурата е отговорна за неприемливите забавяния при приключването 
на наказателните дела. Отговорност за това носят и другите участници в 
системата на наказателното правосъдие, включително и съдилищата. Те са 
изразили опасения, че е налице вертикална структура, в която главният прокурор 
може да дава разпореждания на всеки прокурор или следовател (в това число и на 
следователите от НСС). Въпреки това, повечето прокурори работят по повечето 
от делата си със съвсем малка или без никаква намеса отгоре. Според тях по принцип 
няма проблем по-горестоящ прокурор или дори главният прокурор да дава 
разпореждания или да взема решения по особено чувствителни дела, стига да 
действа в рамките на закона и да носи отговорност за решенията си. Прокурорите 
считат, че особено по-младите прокурори се ползват от значителна независимост 
по въпросите, отнасящи се до работата им по конкретните дела. Изразяват 
становище, че стандартът за вземане на решение по вътрешно убеждение следва 
да бъде изменен за прокурорите. Според тях съществуват значителни възможности 
за корупция на прокурори и съдии. Във връзка с обема и напрежението на работа 
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смятат, че ранговете и възнагражденията трябва да бъдат преразгледани и 
направени по-привлекателни, за да се гарантира по-редовен поток от кандидати с 
високи качества.“. Това обаче не съответства на предвидените по мярката действия – 
„Провеждане на изследване по комбинирана методика (качествени и количествени 
методи) от екип от независими специалисти от различни дисциплини – право, 
организационна психология, социология и др.“ и няма данни за провеждането на 
подобно изследване. 

Като изпълнена се отчита и мярката по 4.3.4., но измененията в ЗСВ не касаят 
предвиденото в стратегията: 

 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 лица, заемащи висши държавни длъжности 
(вкл. магистрати). 

Въпреки отчитането на мярката по 4.3.5. като изпълнена, с аргумент, че се оповестяват 
вътрешни актове на ПРБ, предвид обстоятелството, че това не се извършва за всички 
актове и с оглед наличието на информация, че ПРБ е осъдена по дела, заведени от 
Българския хелзинкски комитет във връзка с отказ да предостави достъп до вътрешни 
актове, се налага извод за неизпълнение на мярката. Същият извод се налага и по 
отношение на мярката по 4.5.1., която се отчита като изпълнена, но стратегията изисква 
„Извършване на анализ на практиката и предложения за реформа на модела на 
експертизите“, а според данните от заседанията на ВСС, изготвеният доклад е за 
„действащите модели на експертизите и организацията на работата на вещите лица в 
българската и европейската нормативна уредба“. Според информацията от интернет 
страницата на ВСС: „В доклада са отразени практически въпроси, свързани с 
възлагането и изпълнението на експертизи по търговски дела, проблемите при 
възлагането на съдебни експертизи в досъдебното и наказателното производство, 
финансови аспекти при възлагането и отчитането на експертизите в 
гражданското съдопроизводство, отговорността на вещите лица и конфликта на 
интереси в светлината на съдебната практика в България.“. Предвид включването 
на тези частични въпроси, може да се приеме, че е налице частично изпълнение. Това 
се отнася и за 4.5.3., а по отношение на 4.5.1. и 4.5.2. предвид приетите изменения в ЗСВ 
(ДВ, бр. 86 от 2020 г.), но не и в Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, 
квалификацията и възнагражденията на вещите лица, също следва извод за частично 
изпълнение, въпреки отчитане от СПАСПРСС на пълно изпълнение. 

Изпълнение е отчетено и по отношение на мярката по 4.6.1., но няма данни по 
отношение на какъв процент от правонарушителите със съответни мерки се прилага 
електронното наблюдение и достатъчно ли са техническите средства, какъв е дялът на 
обучените служители, съответно на обновените сгради, поради което продължава 
търсенето на информация. 

Особености във връзка с проследяването на изпълнението на АСПРСС се отчитат и при 
съобразяването на предвидените в създадената матрица за мониторинг финансови 
индикатори. Така например, във връзка с преструктурирането на ВСС и създаването на 
две колегии, както и във връзка с провеждането на пряк избор на членове на ВСС от 
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квотите на съдиите, прокурорите и следователите, което се изпълнява като резултат, не 
се откриват данни относно промени в бюджета на ВСС2, а това поставя въпроса за 
финансовото осигуряване на мерките по Стратегията. Редица от мерките, предвидени в 
АСПРСС, не са предвидени в Пътната карта, но за изпълнението на множество от тях се 
предоставя информация в приетите от СПАСПРСС отчети, а за други се отбелязва, че не 
е предвидено финансиране (такива са мерките по 1.1.3, 1.2.3., 1.2.4., 1.3.2., 1.3.3, 1.3.7., 
1.3.8., 1.4.3., 2.2.6., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3, 2.3.4., 2.3.5., 2.6.3., 3.1.2., 3.1.3., 3.4.4., 3.4.8., 3.5.1., 
3.5.2., 3.5.3., 3.5.4.1 3.5.5., 4.1.5., 4.1.9., 4.1.10., 4.3.3., 5.2.1., 5.3.3, 5.3.4.1 5.3.5., 6.1.1., 
6.1.2.1 6.1.3., 6.3.1., 6.4.4., 6.4.5., 6.4.6. и 6.4.7.). 

За изпълнението на част от мерките, които отсъстват от Пътната карта, е налице 
информация в различни източници. Например мерките по Стратегическа цел 2, 
специфична цел 3, се изпълняват по проекти на Националния институт на правосъдието 
(НИП), информация за които се предоставя в отчетите за изпълнение на АСПРСС и на 
интернет страницата на Националния институт на правосъдието. Към настоящия момент 
е невъзможно коректното отчитане на резултатите, поради продължаващото 
изпълнение на проектите. От интернет страницата на НИП е видно, че изпълнението на 
Проект „НИП – Модерна институция за съдебно обучение“, финансиран по оперативна 
програма „Добро управление“, е започнало след подписването на договор на 27 март 
2020 г. и е със срок на изпълнение до 31.12.2021 г. В проекта са предвидени редица цели 
и дейности, които имат пряко отношение към изпълнението на АСПРСС: подобряване на 
капацитета на НИП за предоставяне на качествено съдебно обучение; развиване на 
изследователски общности с участието на временни преподаватели на НИП, които ще 
разработят анализи в областта на правосъдието, необходими за провеждането на 
обучителната дейност на Института; провеждане на чуждоезикови обучения, като 
инструмент за укрепване на съдебното сътрудничество в рамките на Европейския съюз; 
обмяна на опит за развитие на професионални умения и компетентности чрез 
планиране, подготовка, провеждането и/или осигуряване на участието на съдии, 
прокурори, следователи, съдебни служители, включително служители на НИП, в 
посещения на място и обучения в сродни съдебни школи, Съда на ЕС, Евроджъст, ОЛАФ, 
Европол и други европейски или международни институции или организации. До 
момента няма публикувана информация за хода на изпълнението на дейностите по 
проекта, въпреки че в проекта се предвижда публикуването на такава. 

Предвид обусловената от множество обективни и субективни фактори тенденция за 
закъснение, с което се изпълняват и отчитат дейностите по изпълнението на АСПРСС, 
както и за закъснение при публикуването на информация относно изпълнението на 
Стратегията, и с оглед продължените срокове в Актуализираната пътна карта за 
изпълнението на АСПРСС до 2023 г., направената оценка за изпълнението на Стратегията 
към настоящия момент е релевантна към настоящия момент.  

Събирането, анализирането на информация и отчитането на изпълнението на АСПРСС 
следва да продължи до края на 2023 г., което ще позволи към 2024 г. да се приключи с 

                                                 
2 Следва да се отбележи, че откриването на информация на интернет страницата на ВСС е изключително 
затруднено поради начина на организиране на интернет страницата. Липсата на раздел, свързан с 
изготвянето на проект на бюджета, приетия бюджет на съдебната власт, неговото разпределяне, 
решенията за корекции на текущия бюджет и т.н. прави невъзможно проследяването на разходването на 
бюджетните средства, решенията за което се съдържат в множество протоколи от заседанията на ВСС. 
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мониторинга и да се пристъпи към окончателна последваща оценка на изпълнението на 
АСПРСС. 
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II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА 
ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА 
2014-2020 Г. 

В резултат от мониторинга на изпълнението на  актуализираната Стратегия за 
продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г. и на Пътната карта към 
нея и благодарение на създадения софтуер и усилията на екипа на проекта, се установи, 
че изпълнението на тези стратегически документи е 33.99% (Таблица 2). През началните 
години на изпълнение на актуализираната стратегия 2015-2018 г. изпълнението е било 
на равнище от 21%, а през последните две години то се ускорява и тогава се изпълняват 
близо 14% от мерките. 

Изпълнението на шестте стратегически цели е визуализирано на Графика 1. Най-високо 
равнище на изпълнение на тези цели има при първите две от тях. Стратегическа цел 2 е 
изпълнена на 58%, а стратегическа цел 2 на 51%. Постигнатото равнище се дължи на 
изпълнение на мерките по тези цели през периода преди 2019 г. През 2019-2020 г. тези 
цели отбелязват изпълнение, което е близко до средното равнище на другите цели. 

От графиката може да се изведе група на изпълнение на стратегическите цели, което е 
близо до средното изпълнение. Тук попадат стратегическа цел 3 с 35% изпълнение и 
стратегическа цел 6 с близо 29% изпълнение (Графика 1). 

Стратегическите цели 4 и 5 са с най-ниско равнище на изпълнение като постигат 
съответно 12% и 16% изпълнение. 

В основата на постигане на стратегическите и специфичните цели стои изпълнението на 
мерките. В Пътната карта са застъпени 103 мерки, които се характеризират с различен 
обхват и сложност при изпълнение, различни институции са отговорни за тяхното 
прилагане, а разпределението им е различно в целия период на действие на стратегията. 

Изпълнението на мерките за целия период е както следва (Таблица 1): 

 Изпълнени – 21 мерки 
 Частично изпълнени – 28 мерки 
 Неизпълнени – 54 мерки. 

Обобщаването на изпълнението на мерките води до постигането на незадоволителния 
резултат от 34% изпълнение на стратегията.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 

фонд. 

 

Графика 1. Изпълнение на стратегическите цели на АСПРСС 2014-2020 г. по периоди. 

 

Източник: База данни и електронен софтуер на проекта. 
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Таблица 1. Изпълнение на мерките от Пътната карта по периоди. 

 

Източник: База данни и електронен софтуер на проекта. 



 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

Подробно постигане на стратегическите специфичните цели по периоди е представено 

в Таблица 2. Оцветяването на отделните клетки в таблиците съответства на разбирането 

за отделните цветове според техниката на светофара. Зеленият цвят означава 

изпълнение, жълтият цвят – частично изпълнение, а червеният – неизпълнение на 

мярката или целта. 

Високото изпълнение на стратегическа цел 1 се дължи на добрите резултати при 

специфични цели 1 и 2. Другите две специфични цели към тази стратегическа цел имат 

много по-ниско постигане. 

При стратегическа цел 2 всички специфични цели имат високо равнище на постигане с 

изключение на последната седма специфична цел. Тя въобще не е изпълнена. 

Таблица 2. Изпълнение на стратегическите и специфичните цели по периоди. 

Цел/период 2015-18 2019 2015-19 2020 2015-20 

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 44.58% 4.44% 49.02% 2.22% 51.24% 

Специфична цел 1: Преодоляване 
на институционалните причини за 
неправомерно влияние върху и чрез 
Висшия съдебен съвет 53.33% 0.00% 53.33% 6.67% 60.00% 

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 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 

Специфична цел 3: Систематична 
политика за превенция на 
корупцията в съдебната власт 25.33% 11.11% 36.44% 0.00% 36.44% 

Специфична цел 4: Укрепване на 
етичната регулация 25.00% 0.00% 25.00% 0.00% 25.00% 

Стратегическа цел 2: ЧОВЕШКИЯТ 
КАПИТАЛ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ – 
ОСНОВЕН РЕСУРС И ФОКУС НА 
РЕФОРМАТА: СТАТУС НА СЪДИИТЕ, 
ПРОКУРОРИТЕ И СЛЕДОВАТЕЛИТЕ  50.61% 3.33% 53.94% 4.33% 58.27% 
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Цел/период 2015-18 2019 2015-19 2020 2015-20 

Специфична цел 1: Реформа на 
юридическото образование и 
стажовете като гаранция за висока 
входяща квалификация и мотивация 
на човешкия капитал на съдебната 
власт  8.10% 0.00% 8.10% 28.13% 36.23% 

Специфична цел 2: Гарантиране 
доверието в конкурсите за 
назначаване и повишаване на 
магистрати  90.00% 0.00% 90.00% 0.00% 90.00% 

Специфична цел 3: Устойчиво 
повишаване на качеството на 
дейността на НИП и утвърждаване 
на достиженията му - финансира се 
чрез Плана за действие на НИП           

Специфична цел 4: Ефективни 
атестации, основани на еднакъв 
комплексен стандарт, който 
оценява в дълбочина всички 
аспекти от работата на съдията, 
прокурора, следователя 66.67% 2.50% 69.17% 0.00% 69.17% 

Специфична цел 5: Въвеждане на 
принципите на справедливия 
процес в дисциплинарните 
производства спрямо магистрати 40.00% 13.33% 53.33% 0.00% 53.33% 

Специфична цел 6: Предвидими 
правила за определяне на 
възнаграждението 50.00% 0.00% 50.00% 0.00% 50.00% 

Специфична цел 7: Отчитане 
становището на съдиите, 
прокурорите и следователите в 
процеса на администриране на 
съдебната власт 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Стратегическа цел 3: ЕФЕКТИВНО 
АДМИНИСТРИРАНЕ НА СЪДЕБНАТА 
ВЛАСТ 13.30% 7.20% 24.50% 10.30% 34.80% 

Специфична цел 1:  Управление 
основано на знанието – капацитет 
за изследвания, свързани с 
управлението и работата на 
органите на съдебната власт 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Специфична цел 2: Регулиране на 
натовареността на магистратите и 
на структурите на СВ 33.24% 10.50% 53.74% 1.25% 54.99% 

Специфична цел 3: Бюджетът на 
съдебната власт - инструмент за 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
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Цел/период 2015-18 2019 2015-19 2020 2015-20 

ефективно управление, отчетност и 
реформа 

Специфична цел 4: Въвеждане на 
инструменти за дългосрочно 
планиране 0.00% 12.50% 12.50% 7.50% 20.00% 

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           

Специфична цел 6: Развитие на 
отделните институции на съдебната 
власт 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: МОДЕРНА И 
ЕФЕКТИВНА НАКАЗАТЕЛНА 
ПОЛИТИКА 4.17% 5.00% 9.17% 2.92% 12.08% 

Специфична цел 1:  Актуализация 
на наказателната политика 0.00% 0.00% 0.00% 3.57% 3.57% 

Специфична цел 2:  Реформа и 
развитие на органите по 
разследването 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Специфична цел 3:  Ефективна 
прокуратура 20.83% 0.00% 20.83% 0.00% 20.83% 

Специфична цел 4:  Ефективност 
на специализираната прокуратура и 
съд 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Специфична цел 5:  Експертизи  0.00% 16.67% 16.67% 11.11% 27.78% 

Специфична цел 6: 
Пенитенциарна реформа 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 50.00% 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5: ГАРАНЦИИ 
ЗА ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА, 
ЗАЩИТАТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, 
ДОСТЪПА ДО ПРАВОСЪДИЕ И 
ХУМАННОСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО 1.85% 2.67% 4.52% 11.04% 15.56% 

Специфична цел 1: Ефективна 
съдебна защита на правата на 
човека 0.00% 8.00% 8.00% 0.00% 8.00% 

Специфична цел 3: Преодоляване 
на причините за осъдителните 
решения пред ЕСПЧ и спазване на 16.67% 0.00% 16.67% 0.00% 16.67% 
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Цел/период 2015-18 2019 2015-19 2020 2015-20 

международните стандарти в 
областта на правата на човека 

Специфична цел 4: Развитие на 
системата на правната помощ 0.00% 0.00% 0.00% 66.24% 66.24% 

Специфична цел 5: Съдебни такси 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Специфична цел 6:  
Възстановително правосъдие 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Специфична цел 7: Система на 
детското правосъдие, насочена към 
превенция, осигуряване на 
ефективна защита и хуманни 
корективни мерки  0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 6: 
ПОВИШАВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО КЪМ 
СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЧРЕЗ 
ОБЩЕСТВЕНО УЧАСТИЕ И 
ПРОЗРАЧНОСТ 12.50% 24.48% 24.48% 12.50% 28.65% 

Специфична цел 2: Осигуряване 
на реално обществено участие в 
правораздаването чрез института на 
съдебните заседатели 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.11% 

Специфична цел 3: Превръщане 
на бюджетната процедура в 
инструмент за прозрачност и 
обществен контрол 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 

Специфична цел 4: Засилване на 
прозрачността на СВ и на диалога с 
гражданите 0.00% 31.94% 31.94% 0.00% 31.94% 

Общо 20.72% 6.66% 27.38% 7.26% 33.99% 

Източник: База данни и електронен софтуер на проекта. 

При стратегическа цел 3 има подобно разпределение, както при стратегическа цел 2. 
При нея първа и трета специфична цел въобще не са постигнати, докато другите две от 
специфични цели – две и шест са постигнати над 50%, а специфична цел 4 – на 20%. 

При стратегическа цел 4 при две от специфичните цели не са изпълнени никакви мерки. 
Много слабо е изпълнението на мерки при специфична цел 1 – 3.57%, докато 
специфична цел 3 е постигната на 21%. 

Стратегическа цел 5 е постигната на ниска равнище, което се дължи на неизпълнението 
на мерки по три специфични цели – 5, 6 и 7. С изключение на специфична цел 4, 
останалите изпълнени цели са на ниско равнище  - между 8 и 16%. 

Последната стратегическа цел 6 е изпълнена на равнище от 28.65%. Тук при всяка една 
от трита специфични цели е налице известно изпълнение, което е много ниска при 
специфична цел 1 и незадоволително при останалите две цели. 
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Таблица 3. Изпълнение на мерките на АСПРСС 2014-2020 г. по институции и периоди. 

Водеща отговорна 
институция  

2015-2018 2019 2015-2019 2015-2020 2020 

ВАС 0.00% 0.00% 0.00% 27.27% 27.27% 

ВКС, ВАС 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

ВСС 15.71% 10.00% 30.00% 32.86% 1.43% 

ВСС, ВАС, ВКС 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

ВСС, ПРБ, ВКП  0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

ВСС, ПРБ, ВКС 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

ГС към ВСС 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

ДАЗД 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

ИВСС 8.67% 33.33% 42.00% 42.00% 0.00% 

КПКОНПИ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

МП 19.62% 8.01% 26.14% 30.99% 6.34% 

МП,  
МТСП 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

МТСП 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

НБПП 0.00% 0.00% 0.00% 83.33% 83.33% 

НБПП,  
МП 0.00% 0.00% 0.00% 75.00% 75.00% 

ПРБ 16.67% 0.00% 16.67% 16.67% 0.00% 

Източник: База данни и електронен софтуер на проекта. 

 

Чрез обобщаване на изпълнението на мерките по институции е съставена Таблица 3, 
която в електронния софтуер е представена на лист 7. Отговорните институции са 
представено самостоятелно или няколко, ако те заедно имат водеща роля за 
изпълнение на мярката. Това е извлечено от колона N на входната таблица. 

Ще започнем с анализ на изпълнението по индивидуални институции. Най-добри 
резултати постига НБПП с над 83% изпълнени мерки за целия анализиран период. Много 
зад него се нарежда ИВСС с резултат от 42% изпълнение на мерките. ВСС и Министерство 
на правосъдието са близо до средното изпълнение с резултат съответно от 33% и 31% 

(Таблица 3). 

Под средното изпълнение се намират ВАС с изпълнение от 27% и ПРБ – 17%. Всички 
останали водещи институции като ГС към ВСС, ДАЗД и КПКОНПИ са с нулево изпълнение 
на вменените им мерки. 

Съвместното ръководство при изпълнение на мерките е успешно единствено при НБПП 
и МП, където то е на равнище от 75%. При всички останали съвместни отговорности, 
изпълнението на мерките е нулево.  
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