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I. УВОД 

Настоящата публикация е резултат от изпълнението на Дейност 2. Разработване и 
приложение на методология за извършване на оценка на изпълнението на Актуа-
лизираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-
2020 г. (АСПРСС 2014-2020 г.) и Пътната карта 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, представля-
ваща минимална помощ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/20131 по Опера-
тивна програма „Добро управление” по процедура BG05SFOP001-3.003 за предос-
тавяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Граждански контрол 
върху реформата в съдебната система“, Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефек-
тивна съдебна система“. 

В рамките на предходната Дейност 1 на проекта бяха постигнати следните резул-
тати: 

1. Събрани и обработени са допълнително информация и данни за изпълне-

ние на АСПРСС 2014-2020 г. от началото на май до края на декември 2020 

г. Предвид решението на Министерски съвет за продължаване на сроко-

вете по част от мерките на Пътната карта до 2023 г. обработената инфор-

мация е до средата на 2022 г. 

2. Създадена е база данни с информация и данни за цялостното изпълнение 

на АСПРСС 2014-2020 г. и Пътната карта. 

3. Приключен е мониторингът на цялостното изпълнение на АСПРСС 2014-

2020 г. и Пътната карта чрез използване на разработения електронен соф-

туерен продукт.  

4. Подготвени са графични изображения на резултатите от мониторинга като 

графики, таблици и фигури за крайните постигнати резултати по изпълне-

ние на стратегическите и специфичните цели на Стратегията, динамиката 

в изпълнение на действията и мерките за периодите 2015-2018, 2019, 

2020 и 2015-2020 г. 

Тези резултати създават солидна основа за разработване на последващата оценка 
на изпълнението на АСПРСС 2014-2020 г. в рамките на настоящата Дейност 2. По-
ради желанието на разработващия екип да обхване различните аспекти на пробле-
матиката, в рамките на Дейност 2 са изпълнени дейности, които допринасят за ця-
лостния, изчерпателен и всеобхватен характер на последващата оценка на изпъл-
нението на АСПРСС 2014-2020 г.: 

1. Разработването на последваща оценка на изпълнението на АСПРСС 2014-

2020 г. е специфична дейност, предвид специалния статут на вътрешните 

заинтересовани страни от съдебната система и повишената обществена 
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чувствителност към темата. Така че за нуждите на последващата оценка е 

възможно да се използва богат и разнообразен арсенал от методи в до-

пълнение към резултатите от Дейност 1. Богатството от налични методи и 

спецификата на целевата аудитория налагат да се проучат и подберат най-

подходящите методи за набиране на допълнителна качествена информа-

ция за нуждите на последващата оценка. По тази причина е разработена 

специална методология за извършване на последващата оценка на изпъл-

нението на АСПРСС 2014-2020 г. Тя идентифицира следните 2 метода, ко-

ито се считат за най-подходящи от гл.т. набирането на качествена инфор-

мация за нуждите на последващата оценка: (1) индивидуално, еднок-

ратно, полустандартизирано интервю по метода „лице в лице” с ключови 

лица, представители на съдебната система; (2) групови дискусии (фокус 

групи) с представители на заинтересованите страни от съдебната система. 

В методологията са операционализирани понятията за ефективност, ефи-

касност, полезност и устойчивост на стратегията за нуждите на конкрет-

ната последваща оценка. По този начин е създадена основа за съчетание 

на количествени и качествени методи за извършване на последващата 

оценка. 

2. В съответствие с методологията за извършване на последващата оценка 

на изпълнението на АСПРСС 2014-2020 г. са изпълнени следните дейности 

за набиране на допълнителна информация за нуждите на последващата 

оценка: 

a. Организирани и проведени са индивидуални интервюта. За целта е 

разработен въпросник в първоначална версия и с допълнения за фо-

кус групите, съставен в 3 части: първата част е фокусирана върху про-

цесите на формиране на стратегията и засяга въпросите за широчи-

ната на участие на заинтересованите страни, проблемите които са 

срещнати, информираността на участниците за възможности за ин-

тервенция; втората част е насочена към изследване на ефектив-

ността на изпълнение на стратегията, т.е. причини за разминаване на 

заложените цели и постигнатите резултати; третата част е свързана с 

перспективите за развитие. С окончателния въпросник са проведени 

8 интервюта. Резултатите от тях са обобщени и са част от настоящото 

съдържание. 

b. Приложен е метода на груповите дискусии. За целта бяха проведени 

3 групови дискусии както следва: групова дискусия във Велико Тър-

ново, проведена на 11.04.2022 г. в хотел Панорама, гр. Велико Тър-

ново; групова дискусия в Пловдив, проведена на 15.04.2022 г. в хо-

тел Пълдин кооп, Пловдив; групова дискусия в София, проведена на 

10.05.2022 г. в залата на Федерацията на научно-техническите съюзи 
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на ул. Г.С.Раковски №108. Локациите на груповите дискусии бяха 

подбрани с цел да се улесни участието на представители на заинте-

ресованите страни от всичките 5 апелативни райони – София, Велико 

Търново, Варна, Бургас и Пловдив. Резултатите от тях са обобщени и 

също са част от настоящото съдържание. 

В допълнение към прилагането на посочените социологически методи, разработ-
ващият екип, извърши специално проучване на външни за проекта източници с цел 
получаване на други оценки за изпълнението на АСПРСС-2014-2020. Тези източ-
ници включват: Доклади на Евробарометър; Табло за оценка на правосъдието на 
ЕС, 2015-2022 г. (EU Scoreboard); ЕС. 2021. Study on the functioning of judicial systems 
in the EU Member States. Facts and figures from the CEPEJ questionnaires 2012 to 2019; 
Доклади на Европейския семестър; Доклади и анализи за състоянието на корупци-
ята на международната организация Прозрачност без граници; Резултати от ана-
лизи на социологически проучвания в България. От тези източници е извлечена ко-
личествена информация, която съответства напълно или частично на шестте стра-
тегически цели на АСПРСС 2014-2020 г. В някои случаи тя обхващаше целия период 
на стратегията - от 2014 до 2020 г., но в повечето случаи, данните се отнасят за част 
от този период.  

Въз основа на резултатите от изпълнението на Дейност 1 и проведените в рамките 
на Дейност 2 социологически проучвания и допълнително проучване на външни за 
проекта източници, е разработена настоящата публикация. 

При изготвяне на публикацията са проучени и систематизирани множество източ-
ници, вкл. пълната нормативна база на съдебната реформа, доклади и отчети от 
изпълнението на АСПРСС 2014-2020 г., доклади и отчети по механизма за сътруд-
ничество и проверка и доклади за върховенството на закона, аналитични матери-
али и анализи от неправителствени организации и експерти. Пълен списък с изпол-
званите източници е представен в края на доклада. 

Авторството на отделните части на разработката е по следния начин: 

I Увод - проф. д-р Спартак Керемидчиев 

II.1 – доц. д-р Наталия Киселова 

II.2 - доц. д-р Наталия Киселова 

II.3 - гл. ас. д-р Цвета Попова 

II.4 - гл. ас. д-р Цвета Попова 

II.5 - доц. д-р Екатерина Салкова 

II.6. доц. д-р Наталия Киселова 

II.7. доц. д-р Екатерина Салкова 

II.8. доц. д-р Екатерина Салкова 
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III. - гл. ас. д-р Ивайло Янков 

IV. - проф. д-р Спартак Керемидчиев, гл. ас. д-р Дочка Велкова, гл. ас. д-р Яна Кири-
лова 

V. - доц. д-р Наталия Киселова. 

  



13 

 

II. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА АСПРСС 

II.1. Кратко представяне на Актуализираната стратегия за продължаване на 
реформата в съдебната система в контекста на променена европейска среда 

Темата за съдебната власт не е в центъра на публичния дебат с началото на членс-
твото на Република България в Европейския съюз (ЕС), но необходимостта от ста-
билност и покриване на политическите критерии от КопенхагенI и присъединява-

нето на България и РумънияII 1, направиха темата за съдебната власт в България и 

нейното реформиране актуални вече повече от 15 години
2

. През 2019 г. е въведен 

общ Европейския механизъм за върховенството на правото
3

 в ЕС за всички 27 дър-
жави-членки. Той е структуриран в четирите стълба: правосъдна система, рамка за 
борба с корупцията, медиен плурализъм и други институционални въпроси, свър-
зани с принципите на взаимозависимост и взаимоограничаванеIII. 

Почти две години след влизането в сила на Европейския механизъм за върховенст-

вото на правото в ЕС (юли 2019 г.)
4

, ЕК обвързва достъпа до европейско финанси-

ране със спазването на принципите за върховенство на правото. През март 2022 г. 
бяха представени от ЕК насоки за използването на Механизма, който дава възмож-
ност за блокиране или отнемане на средства от бюджета на ЕС при отклонения от 
върховенството на правото, засягащи финансовите интереси на ЕСIV. 

Основният фундамент на ЕС се основава на набор от споделени ценности, сред      
които са основните права, демокрацията и върховенството на правото. Съществу-
ването на политическа демокрация в Европа е невъзможно без независими съди-
лища, гарантиращи защитата на основните права и личните свободи на човека, или 
без активно гражданско общество и свободни медии, осигуряващи плурализъм. 
Въпреки различните правни системи и традиции, които Съюзът е поел ангажимент 
да зачита, този фундамент е задължителен за всички страни. 

Като елемент от подготовката, още от началото на XXI в. и след присъединяването 
на Република България в ЕС, са формулирани и провеждани промени в съдебната 

 
1 В резултат на заключенията на Съвета на министрите от 17 октомври 2006 г. (13339/06) ме-
ханизмът е създаден с Решение на Комисията от 13 декември 2006 г. (C(2006) 6570). 
2 В докладите се прави оценка на напредъка по Механизма за сътрудничество и проверка, 
както и по съдебната реформа и борбата с корупцията, а по отношение на България — и в 
борбата срещу организираната престъпност. Вж. Докладите за напредъка на България и Ру-
мъния (2007-2018), достъпни на: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-
rights/upholding-rule-law/rule-law/assistance-bulgaria-and-romania-under-cvm/reports-progress-
bulgaria-and-romania_bg [04.06.2022]. 
3 Върховенството на правото или на закона (наричано също „принцип на правовата държава“) 
е залегнало в чл. 2 от ДЕС като основополагаща ценност на Съюза, обща за всички държави 
членки. 
4 Вж. Съобщение на Комисията до ЕП, Европейския Съвет, Съвета, Европейския икономически 
и социален комитет и Комитета на регионите от 17/07/2019. Укрепване на върховенството на 
закона в Съюза. План за действие, достъпен на: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/ALL/?uri=COM%3A2019%3A343%3AFIN [04.06.2022]. 
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власт. Тези промени като нормативна (конституционна и законова) уредба и инсти-
туционална инфраструктура са предхождани от приемането на политически и стра-
тегически документи в периода 2001-2019 г. 

Последният основополагащ, макар и формално изтекъл към края на 2020 г., поли-
тически документ в България е Актуализираната стратегия за продължаване на ре-
формата в съдебната система от 2014 г. Тази стратегия представлява актуализация 
на приетата от Министерския съвет през 2010 г. Стратегия за продължаване на съ-

дебната реформа в условията на членство в Европейския съюз
5

 и на създавани в 

периода 2001-2010 г. стратегически документи от изпълнителната власт
6

. 

Необходимостта от изработването на тази Актуализирана стратегия е мотивирана 
както от началото на новия програмен период в ЕС, поради което повечето от мер-

ките в Стратегията от 2010 г. имат хоризонт до 2014 г.
7

, така и от промените в Ре-
публика България. Констатирано е, че част от реформите, предвидени в Стратегията 
от 2010 г. са реализирани. Същевременно динамиката на събитията в България пос-
тавя на дневен ред нови проблеми в нашата съдебна система като в професионал-

ната общност са предложени нови решения
8

. При разработването на Стратегията 

през 2014 г. са взети предвид стратегически документи, сред които международ-
ните стандарти и актове на Съвета на Европа и ЕС, препоръките към България в рам-
ките на Механизма за сътрудничество и проверка, становищата на Венецианската 
комисия, Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно пра-
восъдие в сектор „Правосъдие” 2014 - 2020 г., Концепцията за държавна политика 
в областта на правосъдието за детето, Стратегията за развитие на Националното 
бюро за правна помощ за периода 2014 – 2019 г., Основни насоки за дейността на 
Националния институт на правосъдието (2014-2020 г.) и др. 

Актуализираната стратегия, одобрена с Решение № 825 на Министерския съвет от 
18 декември 2014 г. и приета от Народното събрание с Решение на 21.01.2015 г., е 

 
5 С Решение № 441 от 28 юни 2010 г. Министерският съвет приема Стратегия за продължаване 
на реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в Европейския съюз 
6 Вж. Стратегия за реформа на българската съдебна система, приета от Министерски съвет с 
Решение № 672 от 1 октомври 2001 г. и Програма за изпълнение на Стратегията за реформа 
на българската съдебна система (План за действие), одобрена през март 2002 г. и двете за 
период 2002 – 2006 г.; Актуализирана стратегия за реформа на българската съдебна система, 
приета с Решение № 260 на Министерски съвет от 21 април 2003 година, действала до 2008 
година включително. 
7 В доклад от м. януари 2014 г. по Механизма за сътрудничество и оценка ЕК също препоръчва 
актуализиране на стратегията. Тази препоръка следва логично от множеството въпроси, кон-
статации и препоръки, които се правят в докладите по Механизма за сътрудничество и про-
верка в периода 2007-2012 г. Отчетени са динамиката в развитието на политиките в областта 
на правосъдието и вътрешния ред на ЕС и създаването на ред нови аналитични и диагнос-
тични инструменти и проблемите, които се поставят на дневен ред във връзка с тяхното при-
лагане. 
8 Вж. https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?Id=957 [04.06.2022]. 
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с хоризонт от 6 години, като приключва през 2020 г., когато е краят на програмния 
период за подкрепа по линия на фондове на ЕС. 

Актуализираната стратегия предвижда преследването на 6 стратегически цели (СЦ), 
всяка от които има специфични цели (СпЦ) и конкретни мерки, чрез които страте-
гическите и специфичните цели следва да бъдат постигнати (Таблица 1). 

Таблица 1. Стратегически и специфични цели, и мерки на Актуализираната стра-
тегия 

Стратегическа цел 
Брой 
СпЦ 

Брой 
мерки* 

Предви-
дени средс-

тва по 
ОПДУ, в лв. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Гарантиране независи-
мостта на съда и на другите органи на съдеб-
ната власт  чрез ефективни мерки срещу ко-
рупция, политически и икономически натиск и 
други зависимости 

4 23 1 050 000 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Човешкият капитал на 
съдебната власт – основен ресурс и фокус на 
реформата: статус на съдиите, прокурорите и 
следователите 

7 29 640 000 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Ефективно админист-
риране на съдебната власт 

6 28 3 540 000 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Модерна и ефективна 
наказателна политика 

6 25 2 780 000 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5: Гаранции за върховен-
ството на закона, защитата на правата на чо-
века, достъпа до правосъдие и хуманността на 
правосъдието 

7 22 1 570 000 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 6: Повишаване на дове-
рието към съдебната власт чрез обществено 
участие и прозрачност 

4 16 420 000 

Общо 36 143 10 млн. 

*102 от предвидените в Актуализираната стратегия 143 мерки са включени в Път-
ната карта. 

Източник: Съставена от автора 

Предвидените в Стратегията мерки са развити и конкретизирани в Пътна карта за 
нейното прилагане. Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия е 
приета с Решение № 299 на Министерския съвет от 22 април 2016 г. В Стратегията 
се предвижда, че за всяка мярка Пътната карта предвижда конкретни действия, фи-
нансиране, очаквани резултати, индикатори за изпълнение и отговорни институ-
ции. 41 от мерките, включени в Стратегията, отсъстват от Пътната карта. За част от 
мерките, включени в Пътната карта е посочен индикативен бюджет. Отговорните 
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институции са изведени в Пътната карта като водещ и партньор, като по този начин 
се гарантира ангажираност, съдействие и сътрудничество за постигане на очаква-
ните резултати. 

Актуализираната пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за про-
дължаване на реформата в съдебната система е приета с Решение № 268 на Ми-
нистерския съвет от 9 май 2019 г., като сроковете по част от мерките са удължени 
до 2021V, 2022VI и 2023VII г. 

За прилагане на Стратегията е създаден Съвет
9

, който включва: министъра на пра-

восъдието; представляващия ВСС, заместник-председател на ВКС; заместник-пред-
седател на ВАС; заместник на главния прокурор при ВКП; инспектор от Инспекто-
рата към ВСС; представител на Висшия адвокатски съвет; заместник-министър на 
вътрешните работи; представляващия ВСС; заместник-главен прокурор; заместник-
председател на ВКС и на ВАС; заместник-министър на финансите; директорът на 
Националния институт на правосъдието; заместник-министър на правосъдието;  
член на политическия кабинет на заместник министър-председателя по европейс-
ките политики и институционалните въпроси; по един представител от професио-
налните организации на съдиите, прокурорите и следователите, отговарящи на 
критериите, определени в Постановлението на МС; по един представител от пет 
неправителствени организации, отговарящи на определените в ПМС критерии и 
едно хабилитирано лице по специалността "Право" от юридическите факултети на 
висшите училища представител на адвокатурата. С оглед осигуряване на обществе-
ното участие в състава на Съвета са включени и представители на структурите на 
гражданското общество, като една от основните заинтересовани групи. Мисията на 
този съвет е да координира държавната политика по отношение прилагане на Стра-
тегията, придвижването на законодателните инициативи в изпълнение на съответ-
ните мерки и бюджетните въпроси, както и да решава необходимостта от актуали-
зиране на Пътната карта. Актуализираната стратегия предвижда Съветът да засе-
дава най-малко веднъж на половин година. Непосредствената организация и коор-
диниране на заседанията на Съвета по прилагане на Стратегията е възложена на 
специализирана дирекция в Министерството на правосъдието. 

След изтичането на срока на действие на АСПРСС, независимо от удължаването, 
направено с изменението на Пътната карта, е важно да бъде направен анализ, 
който да оцени постигнатото и да предложи проекти на бъдещи решения. Настоя-
щият проект е насочен именно към изготвянето на такъв анализ, който да направи 
обективна оценка за постигнатото и да начертае траектория за подобряване на пра-
вораздавателната дейност в България. 

Бележки 

I С Договора за Европейския съюз се определят условията (чл. 49) и принципите (чл. 
6, §1), на които всяка държава, която желае да стане член на ЕС, трябва да отговаря. 

 
9 Постановление № 3 на МС от 13.01.2016 г. за създаване на Съвет по прилагане на Актуали-
зираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, ДВ, бр. 4 от 
15.01.2016 г., в сила от 13.01.2016 г. 
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Във връзка с присъединяването трябва да се изпълнят определени критерии. Тези 
критерии (известни като „критерии от Копенхаген“) бяха определени от Европейс-
кия съвет в Копенхаген през 1993 г. и засилени от Европейския съвет в Мадрид през 
1995 г. Това са: политически (стабилност на институциите, гарантиращи демокра-
цията, върховенството на правото, правата на човека, както и зачитането и закри-
лата на малцинствата); икономически (функциониращо пазарно стопанство и спо-
собност за справяне с конкурентния натиск и пазарните сили в рамките на ЕС); ад-
министративен и институционален капацитет (възможност за изпълнение на задъл-
женията на членството, включително и капацитет за ефективно прилагане на пра-
вилата, стандартите и политиките, които съставляват законодателния корпус на ЕС 
/„ достиженията на правото“/), както и придържане към целите на политическия, 
икономическия и паричен съюз. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?uri=LEGISSUM:accession_criteria_copenhague [04.06.2022].  

II В момента на присъединяването си към ЕС на 1 януари 2007 г. Румъния и България 
все още не бяха постигнали достатъчен напредък в областта на съдебните реформи, 
противодействието на корупцията и (за България) организираната престъпност. Ев-
ропейската комисия създаде Механизма за сътрудничество и проверка (МСП) като 
преходна мярка за подпомагане на двете страни да наваксат с реформите. Полити-
ческото решение да се продължи оценяването на България и Румъния след присъ-
единяването им към Съюза след 2007 г. е свидетелство за усилието на двете страни 
да изградят ефективни административни и съдебни системи, необходими за изпъл-
нение на техните задължения, свързани с членството в ЕС, и да гарантират правил-
ното прилагане на законите, политиките и програмите на Съюза. През декември 
2006 г. Комисията приема решения, с които са установени критерии („показатели“) 
за оценка на напредъка. Показателите за България обхващат въпроси като незави-
симостта, професионализма и ефективността на съдебната система, борбата с ко-
рупцията и действията за борба с организираната престъпност. 
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-
law/rule-law/assistance-bulgaria-and-romania-under-cvm/cooperation-and-
verification-mechanism-bulgaria-and-romania_bg [04.06.2022]. 

III Докладът относно върховенството на правото и подготвителната работа с държа-
вите членки следва да се провеждат ежегодно като част от Механизма и ще служат 
за основа на дискусиите в ЕС, както и за да се предотврати възникването на проб-
леми или тяхното задълбочаване. Определянето на предизвикателствата въз-
можно най-скоро и с взаимна подкрепа от страна на Комисията, други държави 
членки и заинтересовани страни, включително Съвета на Европа и Венецианската 
комисия, може да помогне на държавите членки да намерят решения за опазване 
и защита на върховенството на закона. https://ec.europa.eu/info/policies/justice-
and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism_bg 
[04.06.2022]. 

IV Според ЕК (2022) Механизмът „еврофондове срещу законност“ ще се прилага, ко-
гато други инструменти и процедури за защита на бюджета като проверки, одити, 
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разследвания и финансови корекции, не са ефективни, засягат повече от един ев-
ропейски фонд или програма и са широко разпространени. Комисията казва в ука-
зания, че би задействала механизма, ако са налице четири условия: 

1. При нарушаване на поне един от принципите на правовата държава: законност, 
правна сигурност, забрана за произвол на изпълнителната власт, ефективна съ-
дебна защита, разделение на властите, недискриминация и равенство пред закона. 

2. Ако нарушението е извършено от публични органи, които имат отношение към 
бюджета на ЕС. Това включва органи, които изпълняват бюджета на ЕС и извършват 
финансов контрол, наблюдение и одит; служби, натоварени с разследването и на-
казателното преследване; национални съдилища или административни органи; ор-
гани, изпълняващи плановете за възстановяване и устойчивост; или тези, които съ-
бират източниците на приходи за бюджета на ЕС; 

3. Извършеното нарушение трябва да накърнява или да има сериозна опасност да 
накърни доброто финансово управление на бюджета на ЕС или защитата на финан-
совите интереси на ЕС, обхващащи както приходите, така и разходите на бюджета. 

4. Връзката между нарушението и щетата трябва да е пряка, като Комисията ще 
преценява дали това е така за всеки отделен случай. 

V В Стратегическа цел 3: Ефективно администриране на съдебната власт, Специ-
фична цел 6: Развитие на отделните институции на съдебната власт, мярка 3.6.3 
Прилагане на целите, заложени в стратегическия план „Политики за управление на 
ВСС“. 

VI Удължени са срокове в Пътната карта както следва: 

- Стратегическа цел 3: Ефективно администриране на съдебната власт, Специфична 
цел 3: Бюджетът на съдебната власт - инструмент за ефективно управление, отчет-
ност и реформа, 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“). 

- 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, мярка 5.1.5 Въвеждане на меха-
низъм за оценка на ефективността на ВКС и ВАС за уеднаквяване на практиката на 
съдилищата за постигане на предсказуемо и качествено правосъдие, синхронизи-
рано с правото за правата на човека и правото на ЕС. 

- Стратегическа цел 5: Гаранции за върховенството на закона, защитата правата на 
човека, достъпа до правосъдие и хуманността на правосъдието, Специфична цел 5: 
Съдебни такси, мярка 5.5.1 Оценка на системата от съдебни такси и анализ на въз-
можните промени в нея. 

VII В Стратегическа цел 6: Повишаване на доверието към съдебната власт чрез об-
ществено участие и прозрачност, Специфична цел 2: Осигуряване на реално общес-
твено участие в правораздаването чрез института на съдебните заседатели, мярка 
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6.2.3 Дебат за възможностите за допълнително повишаване на общественото учас-
тие чрез института на съдебните заседатели. 

II.2. 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 

Стратегическа цел 1 е една от целите, в която специфичните цели и заложените в 
Пътната карта мерки, са изпълнени значително (51.24%) над средното ниво на из-
пълнение на заложените общо за цялата Стратегия (33.59%). Високото изпълнение 
на тази цел се дължи на изпълнението на Специфична цел 1 Преодоляване на инс-
титуционалните причини за неправомерно влияние върху и чрез Висшия съдебен 
съвет и Специфична цел 2 Съдийското самоуправление като ефективно средс-
тво за ограничаване възможностите за административни форми на влияние 
върху независимостта на съда и повишаване на отговорността и ефикас-
ността на администрирането на съдилищата. Другите две специфични цели 3 
и 4 към тази стратегическа цел 1 имат много по-ниско равнище на изпълнение. 

Стратегическа цел 1 на АСПРСС включва четири специфични цели, за постигането 
на които са предвидени 23 мерки. Част от мерките не са включени в Пътната 
карта и за тях не е предвидено финансиране, както и не са определени очаквани 
резултати, индикатори за изпълнение и отговорни институции, което затруд-
нява както изпълнението, така и отчитането им. Такива са например мерки 1.2.3. 
Пряк избор от общите събрания на всяка от магистратските професии на персонал-
ния състав на постоянните комисии към ВСС и комисиите за провеждане на конкур-
сите за преместване и повишаване; 1.2.4 Включване в приеманите от общото съб-
рание 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 отношение на прокуратурата и 
НСлС; 1.3.2 Изграждане на помощно звено „Интегритет" към етичната комисия на 
ВСС, натоварено с периодични проверки по утвърдена методология на магистра-
тите и съдебната администрация за наличие на про-корупционни фактори; 1.3.3 Въ-
веждане на механизми за ефективно приложение на правилата на съдебната етика 
от съдиите, прокурорите и следователите и от страна на ВСС; 1.3.7 Изработване на 
стандарт за сигурност на информационните технологии, използвани в съдебната 
власт; 1.3.8 Създаване на гаранции за сигурност и прозрачност на процеса по разп-
ределение на делата на случаен принцип и по определяне на персоналния състав 
на отделните съдебни състави; 1.3.9 Изграждане на капацитет на Инспектората към 
Висшия съдебен съвет (ИВСС) да следи за системни корупционни фактори в рабо-
тата на органите на съдебната власт; 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. 

За първите пет мерки от Специфична цел 1, както и за Специфични цели 2 и 4 не 
се предвижда финансиране по ОПДУ. В Пътната карта е предвидено финансиране 
по ОПДУ за мерките по Специфична цел 1 Преодоляване на институционалните 
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причини за неправомерно влияние върху и чрез Висшия съдебен съвет в размер на 
250 000 лв., а по Специфична цел 3 Систематична политика за превенция на коруп-
цията в съдебната власт в размер на 850 000 лв., или общо финансиране за Страте-
гическа цел 1 в размер на 1 100 000 лв. 

II.2.1. Изпълнение на Специфична цел 1 Преодоляване на институционалните 
причини за неправомерно влияние върху и чрез Висшия съдебен съвет 

• Мярка 1.1.1. Преструктуриране на Висшия съдебен съвет (ВСС) така, че ре-
шенията по кариерни и дисциплинарни въпроси за съдии да се вземат от ко-
легия, включваща мнозинство от съдии, избрани от съдии, а за прокурори и 
следователи – от колегия на прокурорите и следователите 

Конституционната ревизия (2015 г.) и промените в ЗСВ (2016 г.) доведоха до прес-
труктуриране на ВСС, като правомощията се разпределят между пленум и две 
отделни колегии – на съдиите и на прокурорите и следователите. Завареният от 
промените ВСС се преструктурира в периода на приложение на действието, пред-
видено в Пътната карта (2016). На 14.04.2016 г. ВСС приема критерии за разпреде-
ляне на членовете на ВСС, избрани от парламента, в съдийската и прокурорската 
колегии и въз основа на разпределението конституира съставите на съдийската и 
прокурорската колегии. Въпреки неточно определените в Пътната карта индикатор 
за изпълнение (Изготвени промени в ЗСВ в съответствие със ЗИД на Конституцията 
от м. декември 2015 г.) и отговорни институции (сред партньорите на водещата ин-
ституция МП по неясни причини са посочени само ВСС и ПРБ, без съдилищата), 
дори и при прилагането на по-точни индикатори като създадена колегия на съди-
ите, създадена колегия на прокурорите и следователите, приети изменения в ЗСВ 
за възлагане на правомощията по кариерни и дисциплинарни въпроси на двете ко-
легии във ВСС, може да се отчете реализиране на мярката. На 16.06.2016 г. е приет 
Правилник за организация на дейността на ВСС и неговата администрация, приве-
ден в съответствие с новите конституционни и законови разпоредби. На 07.06.2016 
г. са приети Правила за работата на съдийската колегия на ВСС, а на 15.06.2016 г. – 
Правила за работата на прокурорската колегия на ВСС. 

• Мярка 1.1.2. Пряк избор на членовете на професионалната квота във ВСС, 
провеждан на съответните общи събрания при гарантирана тайна на вота 

През 2017 г. (с малко закъснение след периода на приложение на действието за 
изпълнение на мярката – 2016 г.) са проведени избори за 22-мата изборни членове 
на двете обособени колегии. За 11-те членове на двете колегии, избирани от об-
щите събрания на съдиите, прокурорите и следователите, са проведени преки из-
бори при тайно гласуване, а другите 11 изборни членове на ВСС са избрани с ква-
лифицирано мнозинство 2/3 от народните представители. 

В началото на 2020 г. един от членовете на Прокурорската колегия, избран от На-
родното събрание, подава оставка и от тогава до настоящия момент не е открита 
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процедура за попълване на овакантената длъжност
10

. Така повече от половината 

от мандата на изборните членове, Прокурорската колегия работи в намален състав. 

Подадени са оставки от двама членове на Съдийската колегия (2021 г.), които изис-

кват провеждане на частични избори сред съдиите
11

. И за тези две вакантни длъж-

ности след повече от 1 година не са избрани членове на колегията. 

През лятото и есента на 2022 г. предстоят следващите избори за изборните членове 
на двете колегии. Общите събрания в системата на съдебната власт (към началото 

на м. юни 2022 г.) се провеждат
12

, докато Народното събрание само бива инфор-

мирано
13

 за задължението си да избере нови членове във ВСС. Макар в публичното 

пространство да се търси аналогия с правното положение на Инспектората към ВСС, 

през тълкуване на конституционна разпоредба, такава не е допустима
14

, защото 
начинът на формиране на двата конституционни органи е различен. По тази мярка 
в Стратегията е предвиден същият индикатор, който е и по предходната и въпреки 
неговата неточност, е постигнат напредък в началото на периода на действие на 

 
10 Вж. стенограма от пленарното заседание на Народното събрание, проведено на 5 януари 
2022 г. https://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/55/ID/10602   
11 Във връзка с депозирани оставки от двама членове на Съдийската колегия на Висшия съде-
бен съвет и предсрочното прекратяване на мандатите им считано от 01.07.2021 г., председа-
телите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд с решение от 
05.07.2021 г. свикват Общо събрание на съдиите за избор на членове на Висшия съдебен съвет 
от състава на съдиите. Общото събрание на съдиите е проведено в две последователни съ-
боти –  на 09.10.2021 и на 16.10.2021 г. През втората събота е проведен изборът, като гласуват 
669 съдии от 2202-ма съдии, имащи право на глас (по-малко от половината от действащите 
съдии, имащи право на глас), поради което и съгласно чл. 29к, ал. 2 от ЗСВ изборът е обявен 
за нередовен. Избирателната комисия насрочва нов избор на членове на ВСС от състава на 
съдийската квота за 17 октомври 2021 г., на която дата гласуват 580 от 2202-ма съдии, вклю-
чени в списъка на действащите съдии по реда на чл. 29д от ЗСВ (по-малко от 33 на сто от дейс-
тващите съдии, имащи право на глас). По тези съображения Избирателната комисия, след 
проведено гласуване, с 5 гласа „за“ и 4 гласа „против“ обявява избора за нередовен. Решени-
ето на Избирателната комисия от 17.10.2021 г. е обжалвано от двамата кандидати за изборни 
членове на Висшия съдебен съвет, с искане да бъде насрочено трето гласуване без изискване 
за минимален брой участници от 33 на сто. Жалбите са оставени без уважение с решение на 
Избирателната комисия от 01.11.2021 г. След обжалване пред смесен състав на съдии от Вър-
ховния касационен съд и Върховния административен съд, с Решение № 1/29.12.2021 г. по гр. 
дело № 23/2021 г. и Решение № 2/29.12.2021 г. по гр. дело № 24/2021 г. жалбите са оставени 
без уважение. 
12 Вж. подробно за общите събрания на съдиите, прокурорите и следователите на: 
http://www.vss.justice.bg/page/view/107994  
13 Вж. стенограма от пленарното заседание на Народното събрание, проведено на 4 май 2022 
г. https://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/55/ID/10651  
14 Вж. образувано к. д. № 7/ 2022 г. и допуснато от Конституционния съд на 17.05.2022 г. по 
искане от 29.04.2022 г. на Пленума на Върховния административен съд. Предметът на иска-
нето е за даване на задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 132а от Конституцията 
във връзка с чл. 1, ал. 1 и ал. 2, чл. 4, ал. 1, чл. 8 и чл. 117, ал. 2 от Конституцията на Република 
България, https://www.constcourt.bg/bg/Cases/Details/614  
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Стратегията, но последвалите събития, свързани с продължителна невъзможност 
за попълване на състава на ВСС, водят до извод за необходимост от продължаване 
на усилията за практическо прилагане на закона. 

• Мярка 1.1.3. Мерки за засилване на отчетността на членовете на професи-
оналната квота и участие на по-широк кръг магистрати в работата на ВСС 
чрез преминаване към модел на ВСС, заседаващ на сесии, подпомаган от пос-
тоянно действащи комисии към него, съставени от командировани за целта 
магистрати 

Мярката е неясно формулирана, неконкретизирана в първата си част (според която 
мярката се състои в мерки), но конкретна във втората част – преминаване към мо-
дел на ВСС, заседаващ на сесии, подпомаган от постоянно действащи комисии 

към него, съставени от командировани за целта магистрати
15

. Мярката не е зало-
жена в Пътната карта към Стратегията, няма изрично предвидено финансиране, 
очаквани резултати, индикатори за изпълнение и отговорни институции. Отпада-
нето на мярката от Пътната карта е логична последица от решението на Народното 
събрание от 21.01.2015 г. за одобряване на Актуализирана стратегия, в което зако-
нодателният орган изразява волята си да продължи повишаването качеството и 
ефективността на модела на Висшия съдебен съвет като постоянно действащ орган. 

Преминаването на ВСС към модел на заседаващ на сесии орган е стъпка, която 
следва да бъде предприета след обществено обсъждане и проучване на мнението 
на магистратите, за да не се повиши необосновано ролята на администрацията на 
ВСС. 

Мярката се отчита като изпълнена в отчета на СПАСПРСС, което се аргументира със 
създаването на постоянни комисии към Пленума (с равно по численост представи-
телство от съдийската и прокурорската колегия) и на постоянни комисии към коле-
гиите (към съдийската колегия са конституирани 5 постоянни комисии – Комисия 
по атестирането и конкурсите (КАК), Комисия по професионална етика (КПЕ), Коми-
сия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с инспектората към ВСС“, Комисия 
„Съдебна администрация” и Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна ста-
тистика”, а към прокурорската колегия са създадени 3 комисии – Комисия по атес-
тирането и конкурсите, Комисия по професионална етика и Комисия „Дисципли-
нарна дейност и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет“). Този 

 
15 Към съдийската колегия са конституирани 5 постоянни комисии – Комисия по атестирането 
и конкурсите (КАК), Комисия по професионална етика (КПЕ), Комисия „Дисциплинарна дей-
ност и взаимодействие с инспектората към ВСС“, Комисия „Съдебна администрация” и Коми-
сия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика”. Към прокурорската колегия са съз-
дадени 3 комисии – Комисия по атестирането и конкурсите, Комисия по професионална етика 
и Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен 
съвет“. Членове на КАК са както представители от състава на ВСС, така и действащи магист-
рати, избрани от общите събрания на Върховна административна прокуратура (ВАП); на Вър-
ховна касационна прокуратура (ВКП) и на Национална следствена служба (НСлС) за прокуро-
рите и следователите, а за съдиите съответно от Общото събрание на ВКС и ВАС. 
http://www.vss.justice.bg/page/view/1399  
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извод е неприемлив, тъй като в стратегията мярката включва и промяна на модела 
на ВСС в сесийно действащ орган. 

• Мярка 1.1.4. Създаване на ефективни нормативни и организационни гаран-
ции за прозрачността на процеса по номиниране и избор на парламентар-
ната квота във ВСС и нейния обществен характер, осигуряващи избор на ав-
торитетни личности, широко подкрепени от професионалната общност 
към която принадлежат 

Към мярката е относима уредбата в Правилника за организацията и дейността на 

Народното събрание относно избора на органи, вкл. членове на ВСС
16

. В съответс-

твие с изменените разпоредби на ЗСВ (ДВ, бр. 28 от 2016 г.), на 31.05.2017 г. НС 

 
16 Уредбата в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (2021, 
https://www.parliament.bg/bg/podns) предвижда следното: Чл. 89. (1) Председателят на На-
родното събрание представя на първото за всяка сесия заседание справка за органите, които 
се избират изцяло или частично от Народното събрание и чиито мандати са изтекли или изти-
чат през съответната сесия. 
(2) Народното събрание избира съгласно действащото законодателство изцяло или частично 
органите по ал. 1 след проведена публична процедура. 
(3) Всеки народен представител може да предлага кандидати, освен ако в закон или в проце-
дурните правила е предвидено друго. Кандидатите се предлагат в 14-дневен срок от приема-
нето на процедурните правила, освен ако в закон или в процедурните правила е предвидено 
друго. Предложенията за избор заедно с биографична справка и документи, свързани с изис-
кванията за стаж, образование и други изискуеми документи, се публикуват на интернет стра-
ницата на Народното събрание в срок не по-късно от 14 дни преди изслушването при спазване 
изискванията за защита на личните данни, освен ако в закон или в процедурните правила е 
предвидено друго. 
(4) Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественопо-
лезна дейност, и професионални организации не по-късно от три дни преди изслушването 
може да представят на комисията становища за кандидата, включващи и въпроси, които да 
му бъдат поставени. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в комисията въп-
роси към кандидата, които да му бъдат поставени. Анонимни становища и сигнали не се раз-
глеждат. Въпросите се съобщават на кандидатите в писмен вид не по-късно от 24 часа преди 
началото на изслушването. Становищата се публикуват на интернет страницата на Народното 
събрание в срок до три дни от получаването им при спазване изискванията за защита на лич-
ните данни. 
(5) Предложенията за избор се разглеждат от постоянна комисия на Народното събрание, ко-
ято изслушва кандидатите, които отговарят на изискванията на закона, като председателят на 
комисията е длъжен да покани кандидата да отговори на поставените по реда на ал. 4 въп-
роси. Комисията внася доклад, който обобщава резултатите от изслушването. Изслушването 
е публично. 
(6) Докладът по ал. 5 съдържа заключение на комисията за изпълнението на минималните 
законови изисквания за заемане на длъжността от всеки от кандидатите, както и за наличието 
на данни, които поставят под съмнение нравствените качества на кандидата, неговата компе-
тентност, квалификация, опит и професионални качества. В доклада се отчита и наличието на 
специфична подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществена подкрепа за съот-
ветния кандидат. Комисията може да изисква допълнителна информация както от кандидата, 
така и от съответния компетентен орган. Докладът съдържа и информация за поставените към 
всеки кандидат въпроси, на които кандидатът не е дал отговор. 
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приема Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за пред-
лагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изс-
лушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската 
колегия на ВСС от квотата на НС. Предложени са 18 кандидати. Уредбата предвижда 
кандидатите да представят писмена концепция за работата си като членове на ВСС, 
декларация за имотно състояние, произход на средствата за придобиване на иму-
щество и за липса на частен интерес. Включени са правила, насочени към осигуря-
ване на прозрачност: всички документи се публикуват на специална секция на ин-
тернет страницата на НС до три работни дни от получаването им; изслушването на 
кандидатите се провежда на открито заседание на Комисията по правни въпроси, 
което се излъчва в реално време чрез интернет страницата на НС; юридически лица 
с нестопанска цел, висши училища, научни организации могат да изпращат въпроси 
и становища за кандидатите, които се публикуват на страницата на НС.  

Мярката се отчита като изпълнена в отчета на Съвета по АСПРСС, но предвид неточ-
ността на индикатора, предвиден в Пътната карта (същият, който е и по предход-
ните мерки – „Изготвени промени в ЗСВ в съответствие със ЗИД на Конституцията 
от м. декември 2015 г.“), е трудно да се определи степента на изпълнение на мяр-
ката. На първо място, изготвянето на промени в ЗСВ само по себе си не може да 
доведе до изпълнение на мярката, и на второ място, не позволява количествено и 
качествено измерване на резултата – дали са въведени всички необходими норма-
тивни и организационни гаранции и доколко ефективни са те. С оглед на предви-
дените в Пътната карта очаквани резултати, които са идентични за мерки 1.1.1. – 
1.1.4. (Повишени гаранции за независимост, отчетност и ефективност на админист-
риране на съдебната власт; Повишено обществено участие и доверие във ВСС), 
ефективността на дейностите по изпълнение на мярката е под въпрос. 

• Мярка 1.1.5. Обществена дискусия за необходимостта от други промени в 
модела на ВСС, включително за: 
o обществените механизми за контрол върху парламентарната 

квота и необходимостта нейният размер да бъде намален така, че 

да не крие риск за доминиране над професионалната; 

o механизми за контрол от страна на магистратските общности 

върху професионалната квота; 

o промени в статуса на председателите на Върховния касационен съд 

(ВКС), Върховния административен съд (ВАС) и главния прокурор 

 
(7) Докладът по ал. 5 се предоставя на народните представители не по-късно от 72 часа преди 
началото на заседанието, на което ще бъдат гласувани кандидатурите, и се публикува на ин-
тернет страницата на Народното събрание. 
(8) Народното събрание приема процедурни правила за условията и реда за предлагане на 
кандидатите, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на 
кандидатите в съответната комисия, както и процедурата за избирането им от Народното съб-
рание. Проектите на правилата се изработват и внасят в Народното събрание от компетент-
ната за всеки избор постоянна комисия. 
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Мярката се отчита като изпълнена в Отчета за изпълнение на ПК. Но повдигнатите 
примерни теми се нуждаят от по-широко участие на други институции (НС, Комисия 
по конституционни и правни въпроси) и от промени в действащото законодателс-
тво. Бъдещи промени в ЗСВ и в ПОДНС могат да предвидят съответно механизми за 
контрол от страна на магистратските общности върху професионалната квота и об-
ществените механизми за контрол върху парламентарната квота. Числеността на 
парламентарната квота обаче е изведена на конституционно ниво и необходи-
мостта нейният размер да бъде намален така, че да не крие риск за доминиране 
над професионалната, преминава през конституционна ревизия. Участието на На-
родното събрание в конституирането на ВСС е израз на демократичното начало в 
държавното управление и гаранция срещу самозатварянето на магистратите. Отде-
лен дискусионен въпрос е номинирането и избирането на действащи магистрати 
във ВСС. 

Идентично е положението и с евентуални промени в статуса от една страна на пред-
седателите на ВКС и на ВАС и от друга – на главния прокурор. Конституционната 
уредба сближава статуса на „тримата големи“ – членове по право на ВСС, продъл-
жителност на мандат, назначаване и освобождаване. ЗСВ урежда по различен на-
чин техните функции и правомощия като административни ръководители. Предсе-
дателите на ВКС и на ВАС са „първи между равни“ сред съдиите, докато главният 
прокурор е ръководител на обособената като юридически субект „Прокуратура на 
Република България“. Промените в статуса на „тримата големи“ ще се отразят 
пряко на възможностите за временно отстраняване от длъжност и предсрочно 
прекратяване на пълномощията им. Тъй като индикаторът за изпълнение е същият 
като за предходните мерки, е невъзможно да се измери количествено и качествено 
постигнатият резултат, още повече с оглед на предвидения очакван резултат – 
„Идентифицирани фактори за влияние“. Няма данни за проведена обществена дис-
кусия за обсъждане на посочените въпроси и резултатите от нея, нито за броя на 
участвалите лица (в отчета има позоваване на дискусия за измененията на ЗСВ през 
2016 г., но липсват конкретни данни за обсъждане на посочените в мярката въп-
роси). 

• Мярка 1.1.6. Ежегодно изготвяне и обсъждане на доклади за независимостта 
на съдебната власт. Формулиране на мерки по констатираните проблеми 
от отговорните институции 

Тази мярка е единствената от Специфична цел 1, за изпълнението на която е пред-
видено финансиране по ОПДУ в размер 250 000 лв. Поради непълното съответствие 
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между съдържанието на мярката и предвидените в Пътната карта действия
17

 и ин-

дикатори
18

 е трудно да се приеме, че мярката е изпълнена, тъй като тя изисква не 
само изработване на методология, но и постоянно изготвяне и обсъждане на док-
лади за независимостта на съдебната власт. Изводът се потвърждава и при съпос-
тавка с предвидените очаквани резултати: Постоянен независим мониторинг на 
факторите, поставящи под съмнение независимостта на съдебната власт и дебат по 
тях; Повишена отчетност и прозрачност на ВСС; Повишено доверие в съдебната 
власт. 

В отчета на Съвета по АСПРСС мярката се отчита като изпълнена, като се отбелязва, 
че „В процес на изпълнение е съвместен проект на МП и ВСС „Ефективен достъп до 
правосъдие“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“. С проекта 
се цели повишаването на отчетността, прозрачността и доверието в работата на съ-
дебната власт. За постигане на заложените индикатори за изпълнение на проекта 
са издадени три заповеди на министъра на правосъдието: Заповед ЛС-04-
228/30.06.2020 г. за утвърждаване на Методология за проучване на общественото 
мнение относно удовлетвореността на съдебната власт (методологията е разрабо-
тена в изпълнение на дейност 1 от проекта); Заповед ЛС-04-229/30.06.2020 г. за ут-
върждаване на Модел за оценка на достъпа до правосъдие за гражданите и биз-
неса на ниво съдебен район на окръжен съд (моделът за оценка е разработен в 
изпълнение на дейност 3 от проекта); Заповед ЛС-04-230/30.06.2020г. за утвържда-
ване на Методология за оценка на ефекта от приложението на ГПК, НПК, АПК (ме-
тодологията е разработена в изпълнение на дейност 4 от проекта). Срокът за изпъл-
нение на проекта е 30.09.2020 г. Проектът е изпълнен в срок и на 27 август 2020 г. е 
проведена заключителна пресконференция“. Във връзка с изпълнението на Дей-
ност 2 по проекта „Въвеждане на мерки за повишаване на независимостта на съ-
дебната власт“, отговорният за същите ВСС отчита, че е изготвен Доклад за качест-
вото и адекватността на проведените проучвания относно независимостта на съ-
дебната власт; разработен е инструментариум – въпросник за оценка и анализ на 
независимостта в 2 части – една за магистратите с цел извършване на самооценка 
и една за лица извън съдебната система – юристи и граждани; проведено е пилотно 
тестване на въпросниците сред представители на целевите групи, както и основно 
количествено изследване; разработена е Методология за анализ на факторите, во-
дещи до зависимост в съдебната система, на базата на която е разработен и модел 
на пилотен доклад по чл. 30, ал. 2, т.12 от Закона за съдебната власт; проведени са 
5 публични дискусии във всеки един от петте апелативни района за представяне на 
Методологията. Отбелязва се, че представените по време на дискусиите коментари 
и препоръки са инкорпорирани във финалната версия на Методология за анализ на 

 
17 1. Проучване относно независимостта на съдебната власт  – самооценка и външна оценка; 
2. Изработване на методология за  анализ на факторите, водещи до зависимост на съдебната 
власт; 3. Провеждане на дискусия относно разработената методология. 4. Провеждане на обу-
чение за прилагане на новата методология; 5. Изготвяне на пилотен доклад, разработен по 
новата методология. 
18 Извършено роучване; Разработена методология; Проведено обучение; Изработен пилотен 
доклад; Проведена дискусия. 
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факторите, водещи до зависимост в съдебната система. Отчита се провеждането на 
2 обучения по Методологията за магистрати, експерти и членове на ВСС. С решение 
на Пленума на ВСС от 30.01.2020 г. са одобрени изготвената по проекта Методоло-
гия и разработения модел на пилотен доклад по чл. 30, ал. 2, т.12 от ЗСВ. Мярката 
се отчита като изпълнена, но не са представени данни за изготвянето на ежегодни 
доклади и за тяхното обсъждане. Необходимо е в следващите периоди да се оси-
гури реализирането на тази мярка. 

На основа на предложените по-точни индикатори за изпълнение, към края на 2020 
г. Специфична цел 1 е изпълнена на 60,00%. Като се вземе предвид финансовият 
ресурс за постигане на целта в размер на 250 000 лв. може да се направи извод за 
недофинансиране на мярката. Необходимо е продължаването на усилията за пос-
тигането на тази специфична цел, която има важно значение за доброто управле-
ние на съдебната система. 

II.2.2. Изпълнение на Специфична цел 2 Съдийското самоуправление като ефек-
тивно средство за ограничаване възможностите за административни 
форми на влияние върху независимостта на съда и повишаване на отговор-
ността и ефикасността на администрирането на съдилищата 

• Мярка 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 от-
деления 

При съобразяване с по-точния индикатор от определения в Пътната карта (приети 
изменения в ЗСВ, вместо „изготвен ЗИД на ЗСВ“), се стига до извод, че мярката е 
изпълнена. С измененията от ЗСВ от 2016 г. се разширяват правомощията на общите 
събрания на съдиите с предвидената възможност да правят предложения за назна-
чаване на председател на съответния съд и да изслушват всички кандидати; да из-
слушват предложените от председателя на съда кандидати за назначаване на не-
гови заместници и да изразяват становище относно предложенията; да определят 
броя и съставите на отделенията и тяхната специализация по материя; да обсъждат 
и приемат доклада на председателя за дейността на съда; да дават мнения по ис-
кания за приемане на тълкувателни решения и тълкувателни постановления, зася-
гащи дейността на съответните съдилища; да приемат правила за определяне на 
натовареността на председателя на съда, на неговите заместници, на председате-
лите на отделения, ако има такива, на съдиите и др. 

• Мярка 1.2.2. Ефективно утвърждаване на съответствието на статуса на 
председателите на съдилищата с принципа „пръв сред равни” чрез  включ-
ване на съдиите при упражняване на организационните правомощия на пред-
седателите 

Мярката се отчита като изпълнена от Съвета на АСПРСС, като се отбелязва, че с из-
мененията на ЗСВ от 2016 г. ефективно се утвърждава съответствието на статуса на 
председателите на съдилищата с принципа „пръв сред равни” чрез включване на 
съдиите при упражняване на организационните правомощия на председателите. 
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Изпълнението е в рамките на предвидения в Пътната карта период на приложение 
на действието. 

• Мярка 1.2.3. Пряк избор от общите събрания на всяка от магистратските 
професии на персоналния състав на постоянните комисии към ВСС и комиси-
ите за провеждане на конкурсите за преместване и повишаване 

• Мярка 1.2.4. Включване в приеманите от общото събрание на съдиите го-
дишни отчетни доклади на съдилищата на специален раздел за независи-
мостта на съда, съдържащ анализ и коментар на всички случаи на опит за 
упражняване на влияние върху съда, направените отводи, подадените сиг-
нали и резултатите от извършените регулярни или извънредни инспекции, 
включително от Инспектората към ВСС. Аналогична мярка по отношение на 
прокуратурата и НСлС 

Мерките не са предвидени в Пътната карта със съответни действия, период на при-
ложение, финансиране, очаквани резултати, индикатори за изпълнение и отго-
ворни институции. И двете мерки се отчитат като изпълнени от Съвета на АСПРСС, 
но внимателният преглед на посоченото като изпълнение не дава основание за та-
кава оценка. В отчета на Съвета се дава само обща информация, която е неотно-
сима към извода за пряк избор на комисиите към ВСС: „В Раздел I „а“ от ЗСВ е рег-
ламентиран прекият избор на членове на ВСС от общите събрания на съдиите, про-
курорите и следователите. ВСС по предложение на съответните колегии и след об-
съждане с органите на съдебната власт приема правила за избори, които публикува 
на интернет страницата си. Дейността на съдийската и на прокурорската колегия се 
подпомага от постоянни комисии като броят на членовете, съставът, правомощията 
и правилата за дейността им се определят от съответната колегия. В състава на Ко-
мисия по атестирането и конкурсите (КАК) се включват членове от колегията, както 
и избрани членове от действащи магистрати. Административните ръководители и 
заместниците им не могат да са членове на комисии (чл. 37, ал. 3 и 4 от ЗСВ).“ . От 
разпоредбата на чл. 37 от ЗСВ е видно, че постоянните комисии се избират съот-
ветно от Пленума и двете колегии на ВСС, а не пряко от общите събрания на магис-
тратите от различните професии. Това поставя под въпрос необходимостта от нали-
чието на такава мярка, както и нейната евентуална ефективност, предвид труднос-
тите, свързани с прекия избор и злополучните опити за провеждане на такъв в ня-
кои случаи. Втората мярка е изпълнена. В ежегодните доклади на органите на съ-
дебната власт се включва информация за предприетите мерки по констатирани 
проблеми, свързани с независимостта на съдебната власт. С решение по протокол 
№ 31/23.10.2018 г. Съдийската колегия на ВСС приема „Стандарти за независи-
мостта на съдебната власт“, а с решение по протокол № 7/25.02.2020 г. приема Ме-
ханизъм за действие на Съдийската колегия на ВСС в случаи на засягане на незави-
симостта и/или опит за оказване на натиск върху съдиите и съда. С решение на Про-
курорската колегия по протокол № 9/20.03.2019 г. е приет Механизъм за публична 
реакция на Прокурорската колегия на ВСС в случаи на засягане на независимостта 
и доброто име на прокурори и следователи. През м. декември 2020 г. на интернет 
страницата на ВСС е публикуван Публичен регистър на случаите на посегателство 
срещу независимостта на съдебната власт, който е създаден в изпълнение на мярка 
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4 по стълб „Правосъдна система“ от Плана за изпълнение на мерки в отговор на 
препоръките и посочените предизвикателства, съдържащи се в Доклада на Евро-
пейската комисия от 30 септември 2020 г. относно върховенството на закона за 
2020 г., Ситуация в областта на върховенството на закона в България, одобрен с Ре-
шение на Министерски съвет № 806/06.11.2020 г. 

Предвид изложеното, към края на периода на действие на АСПРСС (2020 г.) се от-
чита изпълнение 100,00 % на включените в Пътната карта мерки от Специфична цел 
2. Постигнато е високо ниво на изпълнение, въпреки липса на предвидено финан-
сиране. 

II.2.3. Изпълнение на Специфична цел 3 Систематична политика за превенция на 
корупцията в съдебната власт 

• Мярка 1.3.1. Интегрирана политика за предотвратяване на конфликта на 
интереси и корупцията в рамките на съдебната власт. Електронни регис-
три за деклариране на разширен кръг обстоятелства, включително факти-
чески съжителства, принадлежност към организации с непубличен характер 
и др. 

Политиката за предотвратяване на конфликта на интереси и корупцията в рамките 
на съдебната власт е преосмислена през 2015-2018 г. Допълнени са правомощията 
на ИВСС на конституционно ниво през 2015 г. и са по-подробно уредени в Закона 
за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущес-
тво от 2018 г. Създадени са електронни регистри за деклариране на разширен 

кръг обстоятелства на сайта на ИВСС
19

 (вкл. фактически съжителства, принад-

лежност към организации с непубличен характер и др.). С оглед предвидените 

действия и индикатори
20

, мярката се отчита в състояние на изпълнение, което не е 
приключило и в удължения срок при актуализирането на Пътната карта (2016 – 2019 
г.). Изпълнението е започнало още в началото на периода на приложение на дейс-
твията (2016 г.) с изменения в ЗСВ, които предвиждат ИВСС да води и поддържа 
електронни публични регистри. В края на 2016 г. ИВСС е подал за оценяване проек-
тно предложение „Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост, и изг-
раждане на административен капацитет на ИВСС за превенция на корупцията в съ-
дебната власт“. На 5 юли 2017 г. е подписано Споразумение за партньорство за из-
пълнение на проект по процедура BG05SFOP001-3.001 по ОПДУ, с бенефициент 
ИВСС и партньор - ВСС. На 17 юли 2017 г. ИВСС сключва договор за безвъзмездна 
финансова помощ с УО на ОПДУ за изпълнение на проект „Осигуряване на софту-
ерна и методическа обезпеченост и изграждане на административен капацитет на 
ИВСС за превенция на корупцията в съдебната власт“. На 14.08.2018 г. е обявена 
обществена поръчка с предмет: „Разработване на електронни регистри за нуждите 
на ИВСС и ВСС“. Процедурата по разглеждане на постъпилите оферти е приключила 

 
19 Вж. http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/129, както и публикувани декларации на: 
http://62.176.124.194/  
20 Създаден електронен публичен регистър на отводите; Създаден регистър за електронни 
декларации; Създадена методология; Проведени обучения. 
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с решение за избор на изпълнител от 23.10.2018 г., което е обжалвано пред КЗК. 
След като жалбата е оставена без уважение, е подписан договор с избрания изпъл-
нител на 14.12.2018 г. със срок на изпълнение 8 месеца до 13.08.2019 г. В изпълне-
ние на проекта през 2018 г. са проведени 2 обучения на експерти от ИВСС по темите: 
„Вътрешните правила за извършване на проверки за почтеност (интегритет) на ма-
гистратите“ и „Вътрешните правила за извършване на проверките на декларациите 
за имущество на съдии, прокурори и следователи“. 

На заседание на ИВСС, проведено на 9 януари 2017 г., са приети Вътрешни правила 
за проверка на имуществените декларации на съдиите, прокурорите и следовате-
лите от екипи на ИВСС, както и Вътрешни правила за извършване на проверки по 
глава девета, раздел Iб ЗСВ от екипи на ИВСС. Вътрешните правила са публикувани 
на интернет страницата на ИВСС, раздел „Нормативни актове“. На 16.07.2019 г. е 
прекратен сключения на 14.12.2018 г. договор с избрания изпълнител, поради кон-
статирана забава в изпълнение на задължения по дейностите по договора с повече 
от 50 календарни дни. 

На 01.10.2019 г. до УО на ОПДУ е изпратено искане за изменение на проекта, каса-
ещо удължаване на срока за изпълнението му, изтичащ на 31.10.2019 г. и промяна 
в екипа за управление от страна на ИВСС. На 03.10.2019 г. е обявена обществена 
поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на електронен публичен регистър 
на декларации за обстоятелства, свързани с предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси и имуществени декларации за нуждите на ИВСС“, която е 
прекратена с решение № 10 от 08.11.2019 г. на Възложителя, поради това, че не е 
подадена нито една оферта и/или заявление за участие. На 30.10.2019 г. от УО на 
ОПДУ е получено и подписано Допълнително споразумение № 3 към Договор No 
BG05SFOP001-3.001-0016-C01/ 17.7.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ по Процедура BG05SFOP001-3.001, с което проектът е удължен до 
15.12.2019 г. На 12.12.2019 г. до УО на ОПДУ е изпратено ново искане за изменение 
на проекта, касаещо удължаването му до 31.12.2020 година. На 13.12.2019 г. иска-
нето за изменение на проекта е одобрено от УО на ОПДУ, а на 18.12.2019 г. е обя-
вена нова обществена поръчка с предмет „Разработване и внедряване на електро-
нен публичен регистър на декларации за обстоятелства, свързани с предотвратя-
ване и установяване на конфликт на интереси и имуществени декларации за нуж-
дите на ИВСС“. На нея се явява един-единствен участник, който е отстранен с реше-
ние на възложителя от 30.01.2020 г., тъй като представената оферта не отговаря на 
предварително обявените условия за изпълнение на поръчката и процедурата е 
прекратена. На 26.10.2020 г. е обявена нова обществена поръчка. В резултат на про-
ведената процедура е избран изпълнител. На 15.12.2020 г. е сключен Договор № 
ДПР-1/15.12.2020 г. по описа на ИВСС (№ ПО-16-1816/15.12.2020 г. на „Информаци-
онно обслужване“ АД) между ИВСС и избрания изпълнител със срок за изпълнение 
от 12 месеца. Поради двукратно изразената позиция на Изпълнителя по договора, 
че желае прекратяването му и поради забава, продължила повече от 30 дни, той е 
прекратен, считано от 14.06.2021 г. На 15.10.2021 г. е обявена процедура по ЗОП за 
избор на изпълнител, която е прекратена поради това, че единствената постъпила 
оферта не отговаря на техническата спецификация и на изискванията за изпълне-
ние на поръчката. На 10.01.2022 г. обществената поръчка е обявена отново. 
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ВСС, като партньор по проекта, в съответствие с ролята му според Пътната карта, е 
ангажиран с изпълнението на Дейност 2 „Разработване на електронен публичен ре-
гистър на отводите, включващ исканите отводи и мотивите, с които са уважени или 
не, за всеки съдия, и отразяващ произнасянето на горната инстанция по тях“. На 
22.07.2020 г. е обявена обществена поръчка с предмет „Разработване на електро-
нен публичен регистър на отводите“. В резултат на проведената процедура за об-
ществена поръчка е избран изпълнител, и на 20.11.2020 г. е сключен договор за из-
пълнение на обществената поръчка. Изпълнителят е извършил всички дейности по 
внедряване в продукционна среда на Електронен публичен регистър на отводите 
(ЕПРО). На 30.07.2021 г. е приключило изпълнението по договора и Електронният 
публичен регистър на отводите е внедрен и функционира в реална WEB среда. 

• Мярка 1.3.2. Изграждане на помощно звено „Интегритет" към етичната ко-
мисия на ВСС, натоварено с периодични проверки по утвърдена методология 
на магистратите и съдебната администрация за наличие на про-корупци-
онни фактори 

• Мярка 1.3.3. Въвеждане на механизми за ефективно приложение на прави-
лата на съдебната етика от съдиите, прокурорите и следователите и от 
страна на ВСС 

Мерките не са предвидени в Пътната карта със съответни действия, период на при-
ложение, финансиране, очаквани резултати, индикатори за изпълнение и отго-

ворни институции
21

. Анализ на достъпната информация на сайта на ВСС показва, че 

в Комисията по професионална етика нито към Съдийската колегия
22

, нито към 

Прокурорската колегия
23

 има звено „Интегритет“. Мярката се отчита от Съвета на 
АСПРСС като изпълнена, като се отбелязва: „С промените в КРБ и ЗСВ, на ИВСС се 
възлага да извършва проверки за почтеност и конфликт на интереси на съдии, про-
курори и следователи, на имуществените им декларации, както и за установяване 
на действия, които накърняват престижа на съдебната власт и нарушават независи-
мостта на съдиите, прокурорите и следователите.“. Тази бележка обаче е неотно-
сима към конкретната мярка. 

Мярката за въвеждане на механизми за ефективно приложение на правилата на 
съдебната етика от съдиите, прокурорите и следователите и от страна на 
ВСС (мярка 1.3.3) също се отчита като изпълнена – отбелязва се, че „Според чл. 39б 
от ЗСВ, Комисиите по професионална етика в съдилищата, прокуратурите и в Наци-
оналната следствена служба подпомагат съответната Комисия по професионална 
етика към съдийската и прокурорската колегии, като дават становище за нравстве-
ните качества на съдиите, прокурорите и следователите от съответния съд, проку-
ратура, следствен отдел или Националната следствена служба. Комисиите по про-
фесионална етика осъществяват дейността си по прилагането на Кодекса за етично 

 
21 Такава информация е налична до 2016 г. - вж. на http://www.vss.justice.bg/page/view/1409 
22 http://www.vss.justice.bg/page/view/4499  
23 http://www.vss.justice.bg/page/view/4503  

http://www.vss.justice.bg/page/view/1409
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поведение на българските магистрати, в съответствие с правилата за организацията 
и дейността им, приети от колегията на съдиите, съответно на прокурорите във 
ВСС.“. 

• Мярка 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 шест месечни доклади от глав-
ния прокурор до ВСС относно такива разследвания 

Мярката е в процес на изпълнение, като се отбелязва: „ПРБ промени статистичес-
ката си отчетност така, че да обезпечи изготвянето на такива периодични доклади 
– както за дела, водени срещу магистрати, така и за дисциплинарни производства“. 
Нито на сайта на ВСС, нито на сайта на ПРБ могат да бъдат открити такива данни. 
Към края на предвидения в Пътната карта период на приложение (2017 – 2020 г.) 
мярката не е изпълнена. 

• Мярка 1.3.5. Премахване на административната преценка при формиране 
възнагражденията на магистратите 

Мярката се отчита като изпълнена като част от проект „Подобряване процедурите 
по атестация и подобряване на дисциплинарната практика в съдебната система”, 
финансиран по ОПДУ 2014-2020 г., чието изпълнение е приключило на 30.09.2017 
г. В изпълнение на Дейност 3 по проекта „Разработване на модел за формиране на 
възнагражденията и допълнителните придобивки на магистратите“ e изготвен ана-
лиз на практиката на държавите членки и са определени 2 държави-членки на ЕС, 
в които са организирани работни визити – Република Австрия и Кралство Нидер-
ландия. Резултатите от проведеното проучване и попълнените въпросници са обоб-
щени в 2 доклада (не се откриват на интернет страницата), съдържащи преглед и 
анализ на процедурите и правилата за формиране на възнагражденията и остана-
лите придобивки на магистратите в държавите членки на ЕС (одобрени от Пленума 
на ВСС на 27.07.2017 г.). На базата на извършеното проучване е разработен крат-
косрочен и дългосрочен модел за формиране на възнагражденията и допълнител-
ните придобивки на магистратите, който е обсъден в рамките на организираните 5 
публични обсъждания по апелативни райони, проведени с представители на орга-
ните на съдебната власт – административни ръководители, магистрати и съдебни 
служители. След обобщаване на получените по време на публичните обсъждания 
предложения за промени е извършена актуализация и са структурирани оконча-
телни версии на краткосрочния и дългосрочния модел за формиране на възнаграж-
денията и допълнителните придобивки на магистратите. С решение на комисия 
„Бюджет и финанси“ от 09.08.2017 г. е утвърден разработеният краткосрочен модел 
за формиране на възнагражденията и допълнителните придобивки на магистра-
тите и актуализираната таблица № 1 към него. Дългосрочният модел за формиране 
на възнагражденията и допълнителните придобивки на магистратите е представен 
и приет от Комисия „Бюджет и финанси“ на ВСС за база за последващо прилагане в 
рамките на органите на съдебната власт на 20.09.2017 г. 
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• Мярка 1.3.6. Ограничаване на командироването на магистрати 

Мярката се отчита като изпълнена, но подробният анализ сочи, че след първона-
чалното ограничаване на командироването през 2016 г., още през 2017 г. и 2018 т. 
се приемат промени, които отново разширяват възможностите за командироване 

на магистрати
24

. Тази мярка е типичен пример за липсата на задълбочено обсъж-
дане още при приемането на Стратегията. В отчета на Съвета по АСПРСС се отбе-
лязва становището на ПРБ: „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 сис-
темата на ПРБ (Заповед №РД-02-24/20.11.2017г.). С него са въведени ясни проце-
дурни правила, критерии за преценка на необходимостта от командироване в кон-
кретна прокуратура, както и критерии за преценка при определяне на прокурор, 
който да бъде командирован.“. Налага се извод, че мярката не е изпълнена, а с ог-
лед настъпилите промени в ЗСВ, очевидно законодателят е променил своята воля 
за ограничаване на командироването. Доколкото обаче няма промени в Стратеги-
ята, мярката следва да се приеме като неизпълнена към края на периода на дейст-
вие на Стратегията, въпреки първоначалното ѝ изпълнение в рамките на предвиде-
ния период на приложение през 2016 г. 

• Мярка 1.3.7. Изработване на стандарт за сигурност на информационните 
технологии, използвани в съдебната власт 

• Мярка 1.3.8. Създаване на гаранции за сигурност и прозрачност на процеса по 
разпределение на делата на случаен принцип и по определяне на персоналния 
състав на отделните съдебни състави 

Мерките не са предвидени в Пътната карта със съответни действия, период на при-
ложение, финансиране, очаквани резултати, индикатори за изпълнение и отго-
ворни институции. Първата мярка е неизпълнена, като е отбелязано, че „Трябва да 
се има предвид, че не е откривана процедура за кандидатстване, по която ВСС да 
има възможност да подаде проектно предложение, с което да изпълни мярката.“ 
Навежда на извод, че няма и нагласи за изпълнение на мярката. Втората мярка се 
отчита като изпълнена. На 1.04.2016 г. влизат в действие Правила за оценка на на-
товареността на съдилищата и стартира работата на Система за отчитане на натова-
реността на съдилищата, интегрирана към Централизираната система за случайно 
разпределение на делата. Създава се Механизъм за наблюдение на прилагането 
на Правилата и Номенклатурата на статистическите кодове по видовете дела. С из-
мененията в ЗСВ от 2016 г. се въвежда задължение за осигуряване на свободен и 

 
24 В тази насока вж. и анализа на Института за пазарна икономика: 
https://ime.bg/bg/articles/komandirovane-na-magistrati-naini-na-zloupotreba-ast-i/ 

https://ime.bg/bg/articles/komandirovane-na-magistrati-naini-na-zloupotreba-ast-i/
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публичен достъп до протоколите и статистиката за случайния подбор при разпре-
деление на делата. През март 2016 г. ИВСС приема нова Методика за провеждане 
на проверки в органите на съдебната власт от екипи на Инспектората, включваща 
задължителните действия при комплексните планови проверки в органите на съ-
дебната власт, изследване спазването на принципа за разпределение на делата и 
преписките на случаен принцип. Периодично има публични критики за сигур-
ността на информационните технологии, използвани в съдебната власт и от-
носно сигурността и прозрачността на процеса по разпределение на делата на 
случаен принцип и по определяне на персоналния състав на отделните съдебни 

състави
25

. 

• Мярка 1.3.9. Изграждане на капацитет на Инспектората към Висшия съде-
бен съвет (ИВСС) да следи за системни корупционни фактори в работата на 
органите на съдебната власт. 

Мярката е в процес на изпълнение. След проведени конкурси са назначени необ-
ходимите експерти в ИВСС. В партньорство с ВСС, ИВСС кандидатства в рамките на 
ОПДУ с проектно предложение „Осигуряване на софтуерна и методическа обезпе-
ченост, и изграждане на административен капацитет на ИВСС за превенция на ко-
рупцията в съдебната власт”, което се подава в края на декември 2016 г. и на 17 
юли 2017 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с УО на ОПДУ. 
Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, бенефициер е ИВСС с партньор ВСС. 
Крайният срок за изпълнение на проекта е удължаван последователно с допълни-
телни споразумения между ИВСС и УО на ОПДУ до 31.12.2021 г.  

България е отправила искане за техническа помощ към Службата за подкрепа на 
структурните реформи (СПСР), по Програмата за подкрепа на структурни реформи 
(ППСР), с цел укрепване на капацитета на ИВСС за предотвратяване на корупцията, 
с оглед на новите правомощия свързани с проверките за почтеност на магистра-
тите. На 18 октомври 2018 г. Министерският съвет одобрява списък с 12 приорити-
зирани искания за получаване на подкрепа по Програмата за подкрепа на струк-
турни реформи, който е подаден до СПСР в края на м. октомври. През месец фев-
руари 2019 г. е подписан договор за финансиране. На 13.02.2020 г. в гр. София е 
проведено заключително събитие – кръгла маса на тема „Преглед на дейността по 
проверките за интегритет на Инспектората към Висшия съдебен съвет на България 
и предложения за подобряване на системата". В резултат на проекта на 03.06.2020 
г. ИВСС предлага на министъра на правосъдието създаване на съвместна работна 
група от представители на министерството на правосъдието и ИВСС за разработ-
ване на окончателен вариант на законодателни промени за внасяне в Министерс-
кия съвет, каквато е утвърдена, но не е приключила дейността си. И след предви-
дения период на приложение (2016 – 2019 г.), продължават действията по изпъл-
нение на мярката. 

 
25 Вж. http://webrand.justice.bg/  
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• Мярка 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 публич-
ното им обсъждане 

Мярката е в процес на изпълнение. Не се открива лесно достъпна информация за 
изготвянето и публичното обсъждане предвидените в мярката, действието и инди-
катора доклади на сайта на ВСС. Инспекторатът към ВСС е включил тематична про-
верка в Годишната си програма за 2018 г. „„Анализ на причините за постановяване 
на оправдателни присъди за извършени от съдии, прокурори и следователи и лица, 
заемащи висши държавни длъжности, съгласно чл. 2, т. 1 – 38 ЗПИЛЗВДДД (отм.), 
корупционни престъпления, съгласно каталога на корупционните престъпления, ут-
върден със Заповед № РД-04-137/23.03.2015 г. на главния прокурор.“, оттогава 
няма данни в отчета за изпълнението на Пътната карта. 

Предвид изложеното, и с оглед на обстоятелството, че към края на периода на 
действие на АСПРСС (2020 г.) се отчита изпълнение 36,44 % на Специфична цел 3, 
като осигуреното финансиране по ОПДУ в размер 800 000 лв. не е изцяло изразхо-
дено. Положително е, че продължава изпълнението на дейностите, насочени към 
постигането на целта, и има вероятност за постигане на по-голям напредък, но със 
закъснение. 

II.2.4. Изпълнение на Специфична цел 4: Укрепване на етичната регулация 

• Мярка 1.4.1. Оценка на съществуващия институционален модел за регули-
ране на професионалната етика и въвеждане на по-ефективни механизми за 
превенция на етични конфликти и уеднаквяване на практиката. 

• Мярка 1.4.2 Разработване и обсъждане на отделни правила за професио-
нална етика за съдиите и прокурорите и следователите със засилено учас-
тие на съответните професионални общности. 

В Пътната карта съществуват общи действия
26

, период на приложение
27

, финанси-

ране
28

, очаквани резултати
29

, индикатори за изпълнение
30

 и отговорни институ-

ции
31

. Мярката са отчита от Съвета по АСПРСС, че е в процес на изпълнение. Като 

изпълнение се сочи, комисиите по професионална етика осъществяват дейността 

 
26 1. Анализ и оценка на  съществуващия институционален модел за регулиране на професио-
налната етика; 2.  Изработване на предложение за по-ефективни механизми за превенция на 
етични конфликти и уеднаквяване на дисциплинарната практика; 3. Провеждане на дискусии 
по предложените механизми. 
27 2016 – 2017 г. 
28 Държавния бюджет. 
29 Въведени ефективни механизми за превенция на етични конфликти и уеднаквена практика 
за решаването им. 
30 Оценка на  съществуващия институционален модел за регулиране на професионалната 
етика; Предложения за по-ефективни механизми за превенция на етични конфликти и уед-
наквяване на практиката; Проведени дискусии. 
31 ВСС. 
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си по прилагането на Кодекса за етично поведение на съдиите, прокурорите и сле-
дователите, в съответствие с правилата за организацията и дейността им, приети от 
съответната колегия на Висшия съдебен съвет, както и че на 07.06.2016 г. са приети 
Правила за работата на Съдийската колегия на ВСС, а на 15.06.2016 г. – Правила за 
работата на Прокурорската колегия на ВСС (публикувани на интернет страницата на 
ВСС). Няма данни за приета оценка на съществуващия институционален модел за 
регулиране на професионалната етика, изготвени предложения за по-ефективни 
механизми за превенция на етични нарушения и конфликти, приети анализи, про-
ведени дискусии, брой на заинтересованите лица, участвали в дискусиите, дела на 
магистратите, участвали в обсъжданията на правилата за професионална етика за 
съдиите и прокурорите и следователите. Към края на периода на действие на Стра-
тегията мярката остава неизпълнена. 

• Мярка 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 

Мярката не е предвидена в Пътната карта със съответни действия, период на при-
ложение, финансиране, очаквани резултати, индикатори за изпълнение и отго-
ворни институции. Отчита се като изпълнена от Съвета на АСПРСС, като се отбе-
лязва, че В НИП е въведено комбинирано обучение по съдебна етика, интегриращо 
електронния и присъствения формат като иновативна обучителната методика, ак-
туализирана е програмата на обучението на тема "Етични предизвикателства пред 
магистратите", планирано за кандидатите за младши съдия, прокурор и следова-
тел; през първите 6 месеца на 2018 г. са организирани обучения в чужбина по етика 
и деонтология; в рамките на задължителното първоначално обучение на кандида-
тите за младши магистрати са проведени публични лекции, на които са обсъдени 
етичните предизвикателства, пред които е изправена професионалната общност; в 
рамките на Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите, 
осъществявана по проекта на НИП "Качествено професионално обучение за пови-
шаване ефективността на правосъдието" по ОПДУ, на 2.11.2018 г. е проведено обу-
чение "Етичен кодекс на магистратите и съдебните служители"; в периода 01.07-
31.12.2018 г. от Европейската мрежа за съдебно обучение са организирани множес-
тво обучения, насочени към правилата за етично поведение и др. 

Предвид изложеното, с оглед отчетеното към края на периода на действие на АСП-
РСС (2020 г.) изпълнение 25,00 % на Специфична цел 4 при липса на финансиране 
по ОПДУ, може да се направи извод за подценяване на финансовата обезпеченост 
на дейностите, насочени към постигане на Специфичната цел.  

Изводи за изпълнението на Стратегическа цел 1 

Изпълнението на Стратегическа цел 1 е частично и незадоволително, защото част 
от специфичните цели са изпълнени формално или не изцяло. Част от дейностите 
продължават да се изпълняват и след края на 2020 г. Към края на периода на дейс-
твие на АСПРСС, са изпълнени 51,24 % от дейностите, необходими за постигането 
на Стратегическа цел 1 и предвидените в нея специфични цели. Специфична цел 2 
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е изпълнена, а при другите три специфични цели 1, 3 и 4 има формално изпълне-
ние, частично изпълнение или неизпълнение. Причините са както липса на заде-
лени средства, така и липса на воля за изпълнение сред отговорните институции. 
Този извод се потвърждава и от информацията, получена при проведените интер-
вюта и фокус групи в рамките на настоящия проект. 

Финансово обезпечаване на някои от мерките, насочени към постигането на целта 
е недостатъчно, в резултат на което те не могат да се изпълнят. 

Съгласно направените и отразени в базата данни на разработения софтуер изпъл-

нението на 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 общо за периода 2015-2020 е 51,24% 

(вж. Графика 29 и таблица 7). Постигнатото равнище се дължи на изпълнение на 

мерките по тези цели през периода преди 2019 г. По степен на изпълнение тази СЦ 

заема второ място след СЦ 2. 

В Пътната карта е предвидено СЦ 1 да бъде постигната чрез изпъление на общо 15 

мерки. Общо за периода 2015-2020 г. равен брой мерки (5) са съответно изпълнени, 

частично изпълнени и неизпълнени (вж. Графика 30 и Таблица 6).   

Сред четирите специфични цели на СЦ 1, СпЦ 2 за съдийското самоуправление е 

постигната на 100% още в началото на анализирания период (вж. Таблица 8). СпЦ 1 

е изпълнена на 60%, а СпЦ 3 и СпЦ 4 - съответно на 36,44 и 25%. 

II.3. Стратегическа цел 2: Човешкият капитал на съдебната власт – основен 
ресурс и фокус на реформата: статус на съдиите, прокурорите и следователите  

В стратегическа цел 2 са включени 7 специфични цели с 29 мерки. Предвиденото 

общо финансиране на дейностите по ОПДУ е в размер 1 050 000 лв. 

Тази стратегическа цел има изключително значение за постигане на желаните ре-

зултати от Актуализираната стратегия, тъй като се отнася до човешкия капитал на 

съдебната власт. Ако правната уредба предоставя механизмите и инструментите за 

постигане на реформата, то човешкият фактор играе ключова роля, тъй като предс-

тавлява основен, водещ елемент за провеждането й, както като обект, така и като 

субект на реформата. Общият преглед на избраните в Стратегията специфични цели 

относно човешкия капитал в съдебната власт показва, че целеполагането, поставя 

акцент върху реформата в образованието, но в същото време и върху продължава-

щото обучение на съдиите, прокурорите и следователите и достига до оценяването 

на резултатите от труда им и до тяхното кариерно израстване, има правилна ос-

нова. Такъв обхват не може да се постигне при използвания до 2001 г. в България 

подход, тъй като реформата в съдебната власт се осъществява без стратегически 

документ – директно чрез изменение в законодателството. Проучването, направно 

за изготвяне на настощите анализ и оценка, и получената обратна връзка от участ-
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ниците във фокус групите от системата на съдебната власт показват, че при разра-

ботването на специфичните цели и мерките за постигането им са отчетени мнени-

ята и интересите им в значителна степен. В същото време, в проведените интер-

вюта и фокус групи са изказани мнения, че представители на юридическите факул-

тети не са привличани в процеса на разработване и прилагане на стратегията, в 

частта на реформа в юридическото образование. 

II.3.1. Изпълнение на Специфична цел 1: Реформа на юридическото образо-
вание и стажовете като гаранция за висока входяща квалификация и 
мотивация на човешкия капитал на съдебната власт  

Предвидени са 4 мерки за постигане на целта, като всички са включени в Пътната 
карта. Прогрес в постигането на тази специфична цел за отчетния период не се наб-
людава. Причината е, че не само не се установява изпълнение, но се наблюдава 
регрес или въобще не са предприети действия за изпълнението на част от мерките, 
предвидени за постигането й: 

• Мярка 2.1.1. Осъвременяване на държавните изисквания към преподаваните 
дисциплини в юридическите факултети 

• Мярка 2.1.2. Въвеждане на нови форми на работа със студентите, ориенти-
рани към придобиване на необходими за практиката умения, повишаване на 
тяхната социалната компетентност и ангажираност 

• Мярка 2.1.3. Превръщане на стажовете по време на следването в реална 
форма на практическа подготовка 

На първо място, с Постановление № 110 на Министерския съвет от 2020 г. е отме-
нена приетата с Постановление № 82 на Министерския съвет в изпълнение на Стра-
тегията през 2017 г. (обн. в ДВ, бр. 35 от 2 май 2017 г.) Наредба за единните дър-
жавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността 
„Право“ и професионална квалификация „юрист“. Приетата наредба първоначално 
се отчита от Министерството на правосъдието като изпълнение по специфичната 
цел. След отмяната ѝ, гореизброените мерки се отчитат вече като неизпълнени и 
специфичната цел – неизпълнена като цяло. В този смисъл, от гледна точка на ефи-
касност – не може да се твърди, че МП е предприело адекватни действия за пости-
гането й. Двукратното отлагане на влизането в сила на Наредбата, а впоследствие 
отмяната ѝ, сочи, че основно липсва политическа воля за въвеждане на промените, 
въпреки наличието и на други причини, свързани с качеството на изготвения акт, 
например установена дискриминация спрямо хората с увреждания и тези, упраж-
няващи правото си на труд (в чл. 65 от Наредбата, с който се установява придоби-
ване на магистърска степен „право" единствено в редовна форма на обучение). В 
същото време, предприети от компетентния орган противоположни по ефект дейс-
твия сочат и към неефективност. Може да се направи извод, че една от причините 
за неизпълнението не е в целеполагането, а в липсата на достатъчно политически 
усилия, липса на умения за създаване на по-адекватно за постигане на специфич-
ните цели законодателство. След първоначалното приемане на Стратегията дейст-
вията, свързани с висшето образование по специалността „Право“, изключително 
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важно за реформата на съдебната система, е изоставено като приоритет от полити-
ческото управление и не са правени опити да се търси консенсусно решение за пос-
тигане на целите на Стратегията. Като резултат, независимо от положените усилия 
за подобряване на положението със стажа след дипломиране, с усъвършенства-
нето на изпита след него, то по отношение на образованието, през периода рефор-
мата е изоставена и не се е случила, дори и със закъснение. Затова не може да се 
направи категоричен извод, че завършилите студенти са изучавали предметите по 
осъвременени учебни програми, нито че имат по-добра ориентация към практи-
ката, че възприемат като приоритет познаването на регламентацията за защитата 
правата на човека, хуманността или че възприемат като важно спазването на про-
фесионалните етични правила. Липсата на еднакъв изход от образователната сис-
тема предпоставя и различно ниво на придобитите знания и умения от завърши-
лите студенти. 

Нов проект на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на 
висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация 
„юрист“ е публикуван на 25.05.2022 г. за обществено обсъждане. На 12.07.2022 г. с 
ПМС № 165 е приета нова Наредба за единните държавни изисквания за придоби-
ване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалифи-
кация "юрист" (ДВ, бр. 55 от 15 юли 2022 г.). Трудно е да се направи оценка на въз-
можността този акт да доведе до постигане на мярката, която се състои в осъвре-
меняване на държавните изисквания към преподаваните дисциплини в юриди-
ческите факултети, предвидена да се изпълни според стратегията чрез следните 
действия: 1. Привеждане на учебните програми в съответствие с принадлеж-
ността ни към правовото пространство на ЕС и СЕ; 2. Включване на дисциплини, 
които култивират социална чувствителност, хуманитарна компетентност и 
професионална етика; 3. Включване на дисциплини, подготвящи студентите за 
практиката с допълнителни умения (чужди езици, счетоводство, компютърна 
компетентност и др. подобни); 4. Адаптиране на програмите по отделните 
дисциплини с оглед постигане на по-голяма практическа насоченост. В публич-
ното пространство липсва проучване или сравнителен анализ на учебните планове 
и на учебните програми на юридическите факултети и поради това е спекулативно 
да се твърди, че с приетата наредба ще се постигне изискуемото актуализиране и 
адаптиране на учебните програми. Реално нормотворческият орган не разполага с 
данни дали преди приемането на наредбата се изпълняват поставените изисквания 
по отношение на включването в учебните програми на дисциплини, които култиви-
рат социална чувствителност, хуманитарна компетентност и професионална етика, 
както и такива, подготвящи студентите за практиката с допълнителни умения и до 
каква степен те отговарят на изискването дисциплините да отразяват принадлеж-
ността ни към правовото пространство на ЕС и СЕ. При липса на яснота за заваре-
ното положение, е трудно е да се предвиди как с приемането на новата наредба 
така поставените цели ще се осъществят. 

При постигането на тази цел следва да се имат предвид и статистическите данни за 
броя на съдиите и на адвокатите в България – които са доста над средните в Евро-
пейския съюз. Според данните от изследването за съотношението на броя на съди-
ите в европейските държави към 100 000 души от населението страната ни заема 
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4-5 място сред страните на ЕС (Графика 8), като през 2019 г. той има стойност от 31,8 
души при 30,5 души през 2014 г. Въпреки че трайният ръст в периода 2012–2019 г. 
на броя на съдиите може да се обясни и с намаляване на населението в страната, 
то в сравнение със средната стойност на ЕС от 22 съдии на 100 000 души, у нас на-
ситеността е над 77% над това равнище. Що се отнася до броя на адвокатите, той 
също трайно расте от 164,9 на 100 000 души, през 2019 г. до 199,7 на 100 000 души 
само няколко години по-късно. При тях отклонението в положителна посока 

спрямо средноевропейското равнище е само 5% през 2019 г.
32

 По този показател 

страната е на 9-10-то място сред другите страни от ЕС.
33

 Тези данни аргументират 

и предприетата с проекта на наредбата от 2022 г. от Министерството на правосъ-
дие-то промяна с цел да се уеднаквят условията за придобиване на висше образо-
вание по специалността „Право“. Тази мярка следва да се поощри, стига да се при-
еме и да бъде организирано ефективното й изпълнение. В светлината на тези 
данни, изглежда оправдано да се търси качество в юридическото образование за 
сметка на количеството. Все пак, от гледна точка на позитивното право към края на 
периода на действие на Стратегията, липсват предприети каквито и да било мерки 
за постигане на тази мярка. 

Оценката, която може да се направи по отношение на неефективността на Актуали-
зираната стратегия по тази специфична цел, може да се обясни и с използването на 
неподходящ индикатор. По-адекватният: Изготвена съпоставка на учебните 
програми на факултетите, обучаващи в професионално направление 3.6. Право, 
дава по-точна картина за състоянието на учебното съдържание, което се преподава 
понастоящем в юридическите университети и какви дефицити следва да бъдат за-
пълвани в изпълнение на Реформата. 

По отношение на мярката: Превръщане на стажовете по време на следването в 
реална форма на практическа подготовка за постигане на специфичната цел, по 
данни от отчета на МП са извършени поставените като цели мерки: проучена е ев-
ропейската практика; пилотно е въведена програма; изработен е модел за стажан-
тска програма и модел за изпит; проведени са дискусии по новите модели. Тук 
може да се твърди с голяма степен на сигурност, че поставените от Министерството 
на правосъдието индикатори изобщо не са годни да отчетат реално постигнатия 
резултат – индикаторите са постигнати, проучване е направено, проведени са дис-
кусии, но целта не е постигната. Стажът по време на следването не е променил фор-
мата на провеждането си, нито пък съдържанието си. Отчетът на Министерството 
на правосъдието определя неточно мярката като изпълнена. Няма промяна след 
отчитането й с въвеждането на новата Наредба № 1 от 1.02.2019 г., в сила от 
1.01.2020 г. Реално е стартирал нов ред за провеждане на стаж, но след дипломи-
ране и нов ред за провеждане на изпита за придобиване на правоспособност, 
като последното, поради по-високата си сложност и всеобхватност, предполага, че 

 
32 Източник: ЕС. 2021. Study on the functioning of judicial systems in the EU Member States. Facts 
and figures from the CEPEJ questionnaires 2012 to 2019. Part 1. 
33 Източник: ЕС. The 2021 EU Justice Scoreboard. 



41 

 

и стажът след дипломирането ще се изпълни с повече съдържание с оглед успеш-
ното взимане на изпита. Поради отменената преди влизането й в сила наредба за 
единните изисквания, обаче, няма прогрес при стажовете по време на следването, 
нито от приемането на новата на 22.07.2022 г. е имало време да се предприеме 
промяна. По тази причина считаме, че отчитането й от Министерството на правосъ-
дието като изцяло изпълнена, не отговаря на действителността. Оценка на въздейс-
твието на избрания нов начин за провеждане на стажовете след следването и на 
практико-теоретичния изпит не е правена, но от дълбочинните интервюта може да 
се направи извод, че тя се приветства от интевюираните съдии, частни съдебни из-
пълнители и други специалисти от практиката.  

Затова бъдещо изпълнение на мярка 2.1.4. Превръщане на теоретико-практичес-
кия изпит за придобиване на правоспособност в реална проверка на практичес-
ките умения може да увеличи успеваемостта по изпълнението на специфичната 
цел 2.1. на Актуализираната стратегия, а именно - реално е стартирал нов ред за 
провеждане на изпита за придобиване на правоспособност, с новоутвърден конс-
пект, предоставена е информация за необходимите нормативни актове, изготвяни 
в процеса на провеждане на стажа. Това гарантира повече прозрачност, по-високи 
изисквания и по-голямо значение на извършваните дейности през общия и профе-
сионалния стаж за взимане на изпита. Т.е. тук може да се говори за ефикасност на 
положените усилия, както и за достатъчна ефективност. 

Като основни причини за неизпълнение на тази стратегическа цел 2 – според нап-
равените дълбочинни интервюта и обсъжданите на кръглите маси въпроси – стои 
не толкова неразбирането или непознаването на основните проблеми от страна на 
изпълнителната власт в лицето на компетентния да изготви проекта на наредбата 
министър на правосъдието, и съответно компетентният да я приеме Министерски 
съвет. Проблемите се идентифицират (например нееднаквото качество на юриди-
ческото образование, давано от различните факултети; липсата на достатъчна прак-
тическа насоченост на юридическото образование, липса на основни материи в 
учебните програми; неефективното провеждане на стажа по време на следването; 
нееднаквата трудност на държавните изпити; значителния брой на юридически фа-
култети), но е недостатъчна политическата воля да се търси широко обсъждане на 
решения и налагането на подкрепените решения. 

В този смисъл, отчетеното според МП изпълнение на специфичната цел 2.1. се раз-
минава с действителността. Всъщност изпълнението е не 33%, а по-малко, тъй като 
частично са изпълнени само отделни мерки. В същото време се отчита освен регрес 
– т.е. безплодни усилия за изпълнение, още и липса на каквито и да било действия 
с цел изпълнение. Що се отнася до ефективността на изразходваните по изпълне-
нието на специфичната цел средства – то сумарно по ОПДУ по Специфична цел 1 са 
отчетени като изразходвани единствено 200 000 лв. по проект „Развиване на потен-
циала на човешкия ресурс на съдебната власт, чрез изграждане на ефективен мо-
дел за придобиване на юридическа правоспособност“ на стойност 200 000 лв. с бе-
нефициент МП. Целта на проекта е била да допринесе за практическото прилагане 
на измененията в Закона за съдебната власт относно стажа след завършване на спе-
циалността „Право”. По него са създадени два модела на провеждане на стажа; 
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разработени са критерии и алгоритъм относно казуса, който да бъде включен в 
практическия изпит за придобиване на правоспособност и е разработена методика 
за подбор на тестови въпроси. Като резултат от този проект се създава и проект на 
одобрената на 1 февруари 2019 г. от министъра на правосъдието и обнародвана в 
Държавен вестник Наредба № 1 от 1 февруари 2019 г. за придобиване на юриди-
ческа правоспособност, издадена на основание чл. 297а от ЗСВ. В рамките на про-
екта, въз основа на разработените методика, критерии и алгоритъм, е подобрен и 
моделът на теоретико-практическия изпит. Може да се отчете, че средствата за тази 
мярка са изразходвани ефективно, за разлика от останалите мерки по специфич-
ната цел. Разходите по предприетите действия и мерки от страна на МП, на висшите 
училища и на ВСС не са оценени, съответно не са калкулирани като изразходвани. 
Със съжаление може да се констатира, че всички тези разходи за труд, усилия и 
проучвания са останали напразни. Качеството на юридическото образование 
трайно не е било приоритет за политическото управление на страната. Въпреки все-
общо установената нужда от предприемане на мерки за реформирането му като 
част от Актуализираната стратегия, нейната идентификация не е била достатъчна и 
мерки не са предприети. Казаното означава, че все още човешкият ресурс, навли-
защ в съдебната система, не отговаря на идентифицираните като важни цели на 
Стратегията. Той все още е неподготвен достатъчно за практиката, няма придобити 
достатъчно знания за правото на ЕС, нито има еднакво ниво на придобитите про-
фесионални знания и умения. 

II.3.2. Специфична цел 2: Гарантиране доверието в конкурсите за назначаване 
и повишаване на магистрати 

Самооценката, поставена от Министерство на правосъдието в отчета му за 2020 г., 
както и в отчета за извършеното по Актуализираната стратегия за 2021 г. е, че пос-
тавените по тази цел задачи са изпълнени. Наистина с нормативни промени в За-
кона за изменение и допълнение на ЗСВ, последната промяна е обнародвана в ДВ, 
бр. 11 от 2020 г., в чл. 38, 178, 184, ал. 4, с приемане от ВСС на изцяло нова Наредба 
по чл. 194г от ЗСВ (ДВ бр.17/2017 г.) за конкурсите за магистрати и за избор на ад-
министративни ръководители в органите на съдебната власт са направени про-
мени, но въпреки това не може да се твърди, че с тях тази цел е изпълнена, което 
се подкрепя и от респондентите от дълбочинните интервюта. Една от причините за 
това разминаване може да се намери в поставените в Стратегията индикатори - Из-
вършена оценка на нормативната рамка; Подобрена организация на конкур-
сите; Изменения в ЗСВ. Дори и първият да е възможно да бъде изследван и оценен, 
то върху подобряването на организацията на конкурсите не са правени изследва-
ния, този индикатор е твърде субективен и следва да отпадне. Той не е оценен ре-
ално в отчета на ВСС и въпреки това целта е отбелязана като изпълнена. Що се от-
нася до индикатора изменения в ЗСВ, то приемането им е недостатъчно, за да се 
отчете като успех, тъй като трябва и да се изследва как чрез тях са постигнати це-
лите. Относно сроковете, в които е трябвало да се изпълни специфичната цел се 
забелязва също сериозно забавяне. 

В специфичната цел 2 са включени 6 мерки:  
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• Мярка 2.2.1. Оценка на организацията и методиката на провеждане на кон-
курсите и факторите за недоверие в тях 

Още в периода на приложение на тази мярка (2016 – 2017 г.) пленумът на ВСС при-
ема Наредба по чл. 194г от ЗСВ (ДВ бр.17/2017 г.) за конкурсите за магистрати и за 
избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. Тя урежда 
реда и условията за провеждане на конкурси за назначаване на младши съдии, 
младши прокурори и младши следователи; за първоначално назначаване на съдии 
в районните, окръжните, военните и административните съдилища и, когато е съз-
даден и за специализирания наказателен съд, прокурори в районните и окръжните 
прокуратури, както и следователи в окръжните следствени отдели; конкурси за 
преместване и конкурси за повишаване в длъжност на съдии, прокурори и следо-
ватели; както и конкурси за избори за административни ръководители, с изключе-
ние на председателя на ВКС и ВАС, главния прокурор и директора на Националната 
следствена служба. Би следвало преди издаването на наредбата през 2017 г. ВСС 
да е отчел не само законодателното изискване за провеждане на два вида вът-
решни конкурси – за преместване и за повишаване, но и направената оценка на 
организацията и на методиката на провеждане на конкурсите и факторите за недо-
верие в тях. Няма данни това да е било изпълнено, но мярката е отчетена като пос-
тигната от Министерството на правосъдието. С наредба отпада събеседването като 
етап от процедурите за преместване и повишаване и в тях се включва оценка на 
качествата на магистрата, основана единствено на показаните от него професио-
нални умения в хода на професионалното му развитие. При формиране на оценката 
конкурсната комисия взема предвид резултатите от последното атестиране, дан-
ните от проверките на по-горестоящите органи за съдебната власт и тези, извър-
шени от Инспектората на ВСС, данните от кадровото дело на магистратите и пре-
ценка на разгледаните и приключени дела и преписки, избрани от конкурсната ко-
мисия и представените от кандидатите. 

По отношение на предвидените за постигане на мярката по 2.2.1. действия: прие-
мане на предложения за подобряване на организацията и методиката на кон-
курсите, включително единен стандарт при събеседванията, приетата от пле-
нума на ВСС Наредба по чл. 194г от ЗСВ съдържа нови правила, които обуславят 
изцяло нов механизъм за формиране на общата оценка на кандидатите в конкур-
сите за преместване или повишаване - средноаритметична от три цифрови компо-
нента: оценка на атестирането; данните от проверките на ИВСС и кадровото досие 
на магистрата; оценка на проверените приключили дела и преписки и оценка от 
писмения изпит (в случаите, когато преминаването на съдия в длъжност прокурор 
или следовател, прокурор – на длъжност съдия или следовател, а следователят - на 
длъжност съдия или прокурор, става чрез конкурс за повишаване или преместване, 
включващ и проверка на знанията за заемане на съответната длъжност чрез писмен 
изпит по конспект). Изпълнението на тази мярка може да се види от публикуваните 
на сайта на ВСС тестове и казуси за изпити. Конспектът също се публикува, след като 
е утвърден и в него са включени въпроси от материята на професионалната етика 
на магистратите. (Наредба № 1 от 2017 г., чл. 7, ал.1, т. 4). Прилага се създадената 
нормативна уредба по отношение възможността за обжалване на решенията за не-
допускане на кандидати до участие, което спира изпълнението с цел създаване на 
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стабилност на кадровите решения. Процедурите за избор на административни ръ-
ководители се провеждат при спазването на принципа на публичността. Решението 
на Съдийската колегия за откриване на процедура за избор на административни 
ръководители се обнародва в Държавен вестник и се публикува на интернет стра-
ницата на Висшия съдебен съвет. Кандидатите за административни ръководители 
се оповестяват публично на интернет страницата на ВСС, заедно с представената 
със заявлението биография, декларацията за имотното състояние и произхода на 
средствата за придобиване на имуществото и концепция за работата им като адми-
нистративни ръководители, в 3-дневен срок след постъпване на предложенията в 
администрацията на ВСС, в съответствие със Закона за защита на личните данни и 
Закона за защита на класифицираната информация. Списъците с допуснатите и не-
допуснатите кандидати също се обявяват на интернет страницата на Висшия съде-
бен съвет най-малко 14 дни преди провеждане на избора, като за кандидатите, ко-
ито не отговарят на условията, се посочва и основанието за недопускане. Магист-
рати и юридически лица с нестопански цел, регистрирани за осъществяване на об-
щественополезна дейност, висши училища и научни организации, професионал-
ните организации на съдиите, прокурорите и следователите, колеги, органи и инс-
титуции, в които е работил кандидата, не по-късно от 7 дни преди събеседването 
могат да представят на Съдийската колегия на ВСС становища за нравствените и 
професионалните му качества, включващи и въпроси, които да бъдат поставяни. 
Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. Представените становища, въп-
роси и отговори се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в 
срок до три дни след представянето им. Кандидатите за административен ръково-
дител на съд се изслушват от общото събрание на съответния съд. Протоколът от 
изслушването също се публикува на сайта на Висшия съдебен съвет. След провеж-
дане на избора материалите, публикувани на интернет страницата на Висшия съде-
бен съвет, се архивират, но остават достъпни на нея. По отношение назначаването 
на заместници на административните ръководители в органите на съдебната власт 
се съблюдават приетите с решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. № 
3/24.01.2017 г. правила, както и принципът на чл. 169, ал. 2 от ЗСВ да се назначава 
само по изключение съдия от по-ниско ниво на орган на съдебната власт, за да не 
се заобикаля конкурсното начало за кариерното израстване на магистратите. Т.е. 
може да се твърди, че се повишава публичността при провеждане на конкурсите. 
Положени са усилия за въвеждане на обективни критерии за атестация, когато тя е 
необходима при липса на актуална и кандидатът прави предложение за откриване 
на процедура за извънредно атестиране съгласно разпоредбата на чл. 196, ал. 1, т. 
4 във вр. с чл. 197, ал. 5, т. 1 ЗСВ.  

Министерството на правосъдието отчита, че с направените още през 2017 г. про-
мени е минимализиран субективният фактор при оценяване, който се е наблюда-
вал преди в провежданите интервюта в конкурсната процедура. Може да се отчете 
и засилване на ролята на съдийското самоуправление като общото събрание на съ-
ответния съд участва в процедурата за конкурс на неговия административен ръко-
водител, а протоколът от така проведеното обсъждане се публикува. В дълбочин-
ните интервюта проведени за целите на проекта, обаче, районни съдии споделят, 
че при провежданите конкурси процедурата се забавя повече от 2 години, както 
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заради обжалвания, така и поради бавно извършване на извънредната атестация 
на кандидатите, въпреки въвеждането на помощни атестационни комисии (ПАК). 
От друга страна, самите помощни атестационни комисии, според интервюираните 
районни съдии, не прилагат еднакво критериите за атестация, водят се от лични 
отношения, които са имали с кандидатите, ако са участвали в други производства и 
като резултат се получават нееднакви оценки при сходно представяне по остана-
лите обективни критерии за атестация. В този смисъл, въпреки положените много 
законодателни и управленски усилия, не може да се твърди, че те са постигнали 
напълно целта независимо от отчета на ВСС. 

Що се отнася до разходите по използвания труд на участниците в процеса на ре-
форма, то само до известна степен те отговарят на постигнатите резултати. От дъл-
бочинните интервюта може да се направи извод, че магистратите, заемащи по-
нисши позиции в съдебната система, правораздаващи в районните съдилища, ко-
ито имат най-голям интерес от кариерно израстване и явяване на конкурси, са не-
доволни от постигнатите резултати.  

В бъдеще е необходимо да се направи оценка на въздействието на промените, като 
законодателството се коригира за постигане на по-голяма ефективност. Реално са 
положени усилия за подобряване на организацията на конкурсите и преобладава-
щата част от поставените индикатори в Пътната карта са изпълнени, но не всички 
са довели до търсените резултати. 

Сред изпълнените проектни действия е извършената оценка на нормативната 
рамка. Следва да се има предвид и че постигането на тази специфична цел има ши-
роко и значително влияние върху мотивацията на магистратите да упражняват ка-
чествено и ефективно своята професионална работа. Така, всяко забавяне в пости-
гането ѝ води до значителни негативни резултати, тъй като оставя човешкия капи-
тал с усещане за недооцененост, неподготвеност и недостатъчна адекватност на за-
емания пост спрямо показаните резултати, особено при работещите в системата на 
най-ниско ниво.  

• Мярка 2.2.2. Въвеждане като част от първоначалните конкурси за назнача-
ване на съдии и прокурори и атестациите за придобиване на несменяемост 
на познанията по професионална етика и оценка на развитието на лич-
ността, включително общата и правна култура, правосъзнанието и инди-
видуалната независимост на кандидатите, то конспектът за конкурсите 
съдържа въпроси от материята на професионалната етика на магистра-
тите (Наредба № 1 от 2017 г., чл. 7, ал.1, т. 4) и мярката може да се отчете 
като изпълнена;  

• Мярка 2.2.3. Провеждане на централизирани конкурси от комисии, опреде-
лени по материя  

• Мярка 2.2.4. Членовете на комисиите се назначават по списък, одобрен от 
общото събрание на съответната колегия от ВКС и ВАС  

• Мярка 2.2.5. Въвеждане на изисквания за професионалната подготовка и 
опит на магистратите в конкурсните комисии  
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По отношение на последните две мерки са започнати нормативни промени за из-
пълнението им в приетата от пленума на ВСС Наредба № 1 от 2017 г. по чл. 194г от 
ЗСВ (ДВ бр.17/2017 г.), където са инкорпорирани залегналите в ЗСВ изисквания за 
членовете на конкурсните комисии. Въпреки казаното, не може да се пренебрегне 
мнението, дадено в проведените дълбочинни интервюта и кръгли маси от участни-
ците в тези процедури. На тях се изтъкна, че конкурсите се движат бавно, че не се 
съобразява винаги постигнатият на тях успех за назначаване на кандидатите в изб-
рания район, както и че има кандидати, които, независимо от успеха на конкурс-
ните изпити, се назначават в съдилища, в по-желани от всички останали населени 
места, обикновено в по-големи градове. В същото време се споделя информация в 
интервютата, че членовете на помощните атестационни комисии не използват ед-
накви критерии при атестации, а се водят от личните си пристрастия, създадени от 
съвместните си участия с кандидатите по предишни процедури и дейности. Може 
да се направи предложение всеки от членовете на конкурсните и атестационните 
комисии да декларира предварително участието си с участник в предишни дей-
ности, както и наличието с тях на конфликт на интереси и при преценка на послед-
ния, тези членове да бъдат отстранявани от атестационната или от конкурсната про-
цедура. Изреденото обуславя и невъзможността мярката да бъде оценена като из-
цяло изпълнена. Забавянето на провежданите конкурси всъщност води до обезве-
ряване на участниците, до демотивиране да постигат по-високи резултати, както и 
до загуба на желание към кариерно израстване. 

Не става ясно защо по Специфична цел 2 не се предвижда сумарно за финансиране 
по ОПДУ в Пътната карта. Би следвало да се отчита, че, на първо място, разходът за 
усилията на всички участници, не само нормотворчески орган, но и администраци-
ята, която го подпомага, както и участието и усилията, положени от магистратите - 
обекти на промените, са значителни и следва да се калкулират. Освен това, не би 
следвало да се очакват резултати, когато не се отрежда финансиране по посочените 
специфични цели. Затова, за ефективност на предприетите мерки няма налични 
публични данни, за да се направи оценка. 

II.3.3. Специфична цел 3: Устойчиво повишаване на качеството на дейността 
на НИП и утвърждаване на достиженията му 

В Пътната карта не са включени мерките, действията, периода на приложение, 
очакваните резултати, индикаторите и отговорните институции за постигането на 
целта. В проекта на отчет на Съвета на АСПРСС се сочи, че отговорна институция е 
НИП и дейностите по постигането на целта се финансират чрез Плана за действие 
на НИП. За реализирането му са предвидени значителни средства, както следва: за 
устойчиво повишаване на качеството на дейността на НИП и утвърждаване на дос-
тиженията му - финансира се чрез Плана за действие на НИП с 20 000 000 лв. общ 
размер на предвиденото финансиране за НИП: 10 000 000 лв. по затворената вече 
процедура BG05SFOP001-3.002 - Сключени 2 договора с бенефициент НИП на стой-
ност: 7 580 562,48 лв. 10 000 000 лв., за които е отворена процедура за периода 
2019-2021 г. 
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Не са установени достатъчно данни как са разходвани тези средства, но с оглед ця-
лостния преглед на отчета за изпълнение на стратегията може да се твърди, че НИП 
е изразходвал изключително сериозен ресурс за изпълнение на заложените цели.  

• Мярка 2.3.1. Усъвършенстване на първоначалното обучение и надграждане 
ролята на магистратите-наставници 

От съдържащата се на сайта на НИП информация може да се заключи, че по първата 
мярка в НИП са положили усилия, като е извършена актуализация на учебните прог-
рами с цел увеличаване на практическите занятия, свързани с решаване на реални 
дела и казуси и изготвяне на съдебни актове; и въвеждане на интегриран подход в 
обучението по европейско право и стандартите на Европейската конвенция за пра-
вата на човека и основните свободи. Прави впечатление, че липсват обучения по 
Административно право и административен процес, които се появяват и актуали-
зират едва през 2021 г., и не става ясно защо се дублират в обучението в НИП, а не 
се надграждат университетските учебни предмети – Облигационно право, Граж-
дански процес и др. В периода 2019-2020 г. се отчитат като проведени от НИП мно-
жество обучения по различни теми както като встъпително обучение, така и като 
текущо обучение на действащи магистрати. Увеличени са наличните онлайн ре-
сурси за използване в обучението. Въведени са електронни дистанционни обуче-
ния, включени в програмите за задължително начално обучение - класифицирана 
информация, съдебна лексика, медиация. Затрудненията да се провеждат присъс-
твени занимания поради пандемията от COVID – 19 дава подтик да се използват 
електронните форми на обучение, като програмите в задължителното първона-
чално обучение се преструктурират от постоянните преподаватели с цел усъвър-
шенстване на процеса по използване на електронни ресурси и преминаването към 
обучителен процес в дигитална среда. Задължителното първоначално обучение на 
кандидатите за младши съдии, прокурори и следователи се провежда изцяло или 
смесено в дистанционна форма и чрез портала за електронно обучение на НИП, 
като се използват възможностите на платформите Moodle и Zoom, освен в присъс-
твена форма. Ограниченията в обучението заради неприсъствената му форма не 
препятстват успешното завършване на випуск 2020 г. с отличен резултат от финал-
ните изпити.  

Похвално е, че НИП оценява въведеното обучение по съдебна етика като стратеги-
чески приоритет. То се провежда в смесена форма – дистанционна форма с про-
дължителност 1 месец и еднодневна присъствена среща. Важно място в отчета на 
НИП е отделено на усъвършенстване на института на магистрата – наставник, про-
веждани са и конференции по темата. Все пак следва да се има предвид, че мярката 
не е посочена в Пътната карта, поради което, без заложени индикатори, единст-
вено НИП оценява ефективността на положените усилия. Няма налични данни за 
провеждане на проучвания за полезността на направените обучения сред участва-
лите магистрати, нито колко от тях са били обхванати. 

• Мярка 2.3.2. Разширяване тематиката и формите на обучение и целевите 
групи и въвеждане на нови програми за задължително обучение на човека 
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Тази мярка също не е заложена в Пътната карта, нито по нея е предвидено финан-
сиране. В същото време НИП, чрез проекти и други източници, е вложило значи-
телни средства в изпълнението. За тази мярка може да се повтори казаното по-
горе. Обхватът на съдържанието на проведените обучения в НИП в периода значи-
телно се увеличава, но няма данни какви са отзивите за полезността им, нито колко 
от обхванатите действащи магистрати. По тази причина, не може да се намерят ар-
гументи, че мярката е изпълнена. 

• Мярка 2.3.3. Подобряване на системата за непрекъснато идентифициране 
на потребностите от обучение в рамките на отделна структура на съдеб-
ната власт или съдебен регион. Разработване на ефективна система за 
оценка на качеството на всеки обучителен курс 

Тази мярка също не е заложена в Пътната карта и за нея не е предвидено финанси-
ране, не са създадени и индикатори за изпълнение. Мярката е отчетена от Съвета 
на АСПРСС като изцяло изпълнена. Няма данни обаче за налична система за оценка 
на качеството на обучителния процес, освен въведените след отчетния период, 
одобрени от Програмния съвет нови формуляри за оценяване на обученията в съ-
ответствие с нива 1, 2 и 3 на модела на Къркпатрик (реакция, учене, поведение) и 
насоките за провеждане на оценяване за ниво 4 (резултат), които са приети на неп-
рисъствено заседание на Програмния съвет, свикано на 13 май 2021 г. Въпреки при-
емането им след периода на действие на Стратегията, както и след като вече е от-
четена като изпълнена мярката, въвеждането на тези формуляри следва да се при-
ветства, тъй като това е единственият реален резултат, постигнат по тази мярка. По 
идентифицирането на потребностите от обучения няма данни за постигнат резул-
тат. 

• Мярка 2.3.4. Внедряване на система за управление на качеството и дългос-
рочна програма за организационно развитие, включително подобрение на ор-
ганизационно управленската структура при гарантиране програмната са-
мостоятелност на НИП 

И за тази мярка важи казаното по-горе, а имено, че тя не е заложена в Пътната карта 
и в нея няма изрично предвидено финансиране, очаквани резултати, индикатори 
за изпълнение и отговорни институции. В същото време мярката се отчита като из-
пълнена, въпреки че и към края на 2021 г. се предприемат допълнителни действия 
за изпълнението ѝ. 

Организационното развитие и укрепване на НИП е ключов приоритет, изрично 
идентифициран в Стратегическия план за дейността на НИП, приет от УС на Инсти-
тута през м. декември 2019 г. Заложените специфични цели за реализиране на този 
приоритет предвиждат оптимизиране на структурата и администрирането на ра-
ботните процеси в НИП; въвеждане на устойчива система от мерки за развиване на 
уменията и компетентностите на служителите на НИП; разработване на инстру-
менти за мотивация, управление и оценка на служителите на НИП. Планираните 
мерки по стратегическия план на НИП се предвижда да бъдат реализирани чрез 
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изпълнението на проекти, финансирани от европейските структурни фондове, Нор-
вежкия финансов механизъм, други източници на финансова подкрепа, както и от 
бюджета на Националния институт на правосъдието. 

• Мярка 2.3.5. Развиване на система от мерки за стимулиране и наблюдение 
на усъвършенстването на правната квалификация на прокурорите и съди-
ите и гаранции за участието им в обучения 

Ситуацията с постигане на така заложената мярка е същата. Тя не е заложена в Път-
ната карта и съгласно нея няма изрично предвидено финансиране, очаквани резул-
тати, индикатори за изпълнение и отговорни институции. Тя отново е отчетена като 
изцяло изпълнена още преди 2020 г., като и в 2021 г. е продължило усилието по 
постигането й с провеждане на редица обучения на действащи съдии и прокурори. 
Не се намира публична информация за това какви мерки за стимулиране на усъ-
вършенстването на професионалната квалификация (тук НИП неправилно говори 
за „правна квалификация“) на съдиите и прокурорите, нито как се наблюдава усъ-
вършенстването ѝ, поради което тази мярка не може да бъде оценена като успешно 
изпълнена.  

II.3.4. Специфична цел 4: Ефективни атестации, основани на еднакъв комп-
лексен стандарт, който оценява в дълбочина всички аспекти от рабо-
тата на съдията, прокурора, следователя 

Постигането на тази цел е изключително приоритетно, тъй като атестацията е съ-
ществен, водещ процес от кариерното израстване на всеки магистрат, оценява те-
кущата му дейност и има значение не само за личното му професионално предста-
вяне, но качеството й рефлектира върху цялостната полезност за обществото от 
дейността на съдебната власт. По отношение на заложените в пътната карта мерки 
– всички те са отчетени като изпълнени от Министерството на правосъдието още в 
периода 2016-2017 г., съответно от ВСС, всеки според водещата роля в изпълнени-
ето на съответната специфична цел. Наблюдава се същата тенденция, открита и по-
горе. На отчетени като изцяло изпълнени и без забавяне мерки в периода 2016-
2917 г., през 2018 г. са предприети допълнителни (с Решение на Пленума на ВСС по 
протокол № 11 от 12.04.2018 г., т. 23, е утвърден Модел на индивидуален план за 
професионално развитие на магистратите и Указания към него, разработени по 
проект „Подобряване на процедурите по атестация и подобряване на дисципли-
нарната практика в съдебната система“).  

• Мярка 2.4.7. Въвеждане на индивидуален план за лично развитие на всеки съ-
дия, прокурор и следовател като част от атестирането му, в който да бъ-
дат конкретизирани намеренията и задълженията му за допълнителна ква-
лификация по определен проблем или правна материя и за включване, при не-
обходимост, на системата от подпомагащи мерки 

Значително повече действия са предприети от водещите институции през 2020 г. 
Така към 100% отчетената като изпълнена мярка се добавят предприети допълни-
телни действия по изпълнението.  
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Положени са значителни усилия по долуизброените заложени в Пътната карта 
мерки: 

• Мярка 2.4.1. Оценка на практиката по провеждане на атестация за придо-
биване статут на несменяемост 

• Мярка 2.4.2 Въвеждане на специфични правила и механизми за атестиране 
на съдиите, съответно прокурорите и следователите, съобразени със спе-
цификата на тяхната роля, както и с мерките за реорганизиране на проку-
ратурата и следствието, включително чрез засилване на ролята и отговор-
ността на административните ръководители в системата на прокурату-
рата и следствените органи 

• Мярка 2.4.3. Въвеждане на централизирано атестиране от комисии, съста-
вени от командировани за целта съдии и прокурори към съответната коле-
гия на ВСС 

• Мярка 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 

• Мярка 2.4.5. Утвърждаване на обективното отчитане на качеството на ра-
бота на основата на анализ на качеството на всички постановени актове и 
пълна информация за другите професионални дейности на магистратите 
чрез съответни промени в методиката за атестиране 

Предприетите действия за постигане на мерките са, както следва: 

Първоначално по изпълнение на заложените мерки са приети изменения в ЗСВ и 
по-специално в неговата Глава десета, Раздел IV (чл. 196 – 209б, обнародвани в ДВ 
бр. 62 от 2016 г.). С тях са променени изискванията и редът при извършване на атес-
тиране и получаване на статут на несменяемост. В Наредба № 2 и № 3, приети от 
Пленума на ВСС, са конкретизирани показателите и методиката за провеждане на 
атестирането на съдии, и за атестирането на прокурори и следователи. Въведен е 
централизиран орган - Комисия по атестирането и конкурсите (КАК) към прокурор-
ската, съответно – към съдийската колегия на ВСС, които да осигури по-голяма обек-
тивност на атестационната оценка. Но в законодателството не се посочват конк-
ретни, нито съществени изисквания към състава и качествата на членовете ѝ. В 
общи линии са очертани основни признаци за наличие на конфликт на интереси 
между атестираните и членовете на КАК. В наредбата, отнасяща се за прокурорите 
и следователите, са отчетени спецификите при предварителното атестиране, атес-
тирането за придобиване статут за несменяемост и периодичното атестиране, ко-
ито са отразени в компонентите и източниците на данните за анализ при реализа-
цията на методите за атестиране, при механизма на оценяване, както и в съдържа-
нието на комплексната оценка на проекта за наредба. Отразена е засилената роля 
на административните ръководители и задълженията им по участие в изготвянето 
и контрола на индивидуалните планове за професионално развитие. В двете на-
редби изрично е регламентирано участието на административните ръководители в 
изготвянето и контрола на индивидуалните планове за професионално развитие. 
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Те имат задължение при атестиране да представят ежегодни обобщени писмени 
становища за дейността на атестирания.  

Всъщност реални резултатни действия по изброените мерки са предприети едва с 
измененията в Наредба № 2 през 2021 г., когато изрично се регламентират изиск-
ванията към състава и към изборните членове. Те трябва да са действащи към мо-
мента на избора магистрати със съответния ранг или на длъжност съдия в ВКС/про-
курор във ВАП, ВКП или НСлС. В Комисията участват избрани членове пряко от Об-
щото събрание (ОС) на съдийските колегии, респективно на прокурорските коле-
гии, както и от действащи магистрати, избрани от Пленумите на ВКС, ВАС, съответно 
от ВКП, ВАП и НСлС. Съгласно нововъведения чл. 39а от ЗСВ, помощните атестаци-
онни комисии се избират в съответните съдилища на принципа на случайния под-
бор за всяко конкретно атестиране и се състоят от трима редовни и един резервен 
член. Членовете на помощните атестационни комисии трябва да са придобили нес-
меняемост, да са получили положителна комплексна оценка от последното си атес-
тиране "много добра" и да не им е било налагано някое от дисциплинарните нака-
зания по чл. 308, ал. 1, т. 3, 4, 5 или 6 ЗСВ с влязло в сила решение. Административ-
ният ръководител не може да бъде избиран за член на помощна атестационна ко-
мисия.  

Общата оценка, която може да се направи е, че ВСС и Министерството на правосъ-
дието отчитат като изпълнени тези мерки с приемане на двете Наредби № 1 и № 2 
през 2017 г., но съществените действия за подобряване на качеството и обектив-
ността на атестационната процедура се извършва далеч след отчетения период - 
едва с измененията в ЗСВ (обн., ДВ, бр. 11 от 2020 г.), които са отразени с приетите 
решения на ВСС за изменения и допълнения в Наредба № 2/23.02.2017 г. за атес-
тирането на съдии, обн. ДВ бр. 39/12.05.2021. Прецизирането на процедурата по 
атестиране на съдии по отношение на: структурата, състава и правомощията на по-
мощните атестационни комисии; детайлната регламентация за начина на сформи-
ране и правилата за дейността им; събирането и отчитането на статистическа ин-
формация по критериите и показателите за атестиране; приетата подробна мето-
дика за формиране на крайната комплексна оценка в случаите, когато в атестаци-
онния период съдията е работил и на длъжност прокурор или следовател, като по 
този начин са отчетени и тези специфични хипотези, сочи към прогрес по преслед-
ваната специфична цел. Тази констатация се потвърждава и от отчета на Министер-
ството на правосъдието. Там се отчитат като изпълняващи заложените мерки тъкмо 
измененията, въведени със ЗИД ЗСВ Дв. бр. 11/2020 г. (чл. 39а, 203а ЗСВ), при атес-
тирането на съдиите и участието в процедурата на ПАК в съдилищата, които да под-
помагат дейността на КАК; изричното уреждане в чл. 39а ЗСВ на изискванията, на 
които следва да отговарят членовете на ПАК. Реално едва тогава са предприети се-
риозни стъпки за усъвършенстване на регламентацията относно атестирането. Съз-
дадените помощни атестационни комисии към съдилищата оказват ценно и същес-
твено съдействие на Комисиите по атестирането и конкурсите в процеса при атес-
тирането с по-голяма бързина при реализиране на атестационните процедури в 
страната. Отчита се промяна в уредбата за редуциране на правомощията на дейст-
ващите магистрати в състава на комисиите по атестирането и конкурсите при съ-
дийската и прокурорската колегии на ВСС само до атестирането, подпомогнато от 



52 

 

помощни атестационни комисии при съдилищата, избирани ad hoc, като е съобра-
зен международния стандарт относно действащия принцип – магистратите да бъ-
дат атестирани от действащи магистрати, а атестациите да се приемат от орган, в 
чийто състав са включени действащи магистрати (Становище № 751/2013 г. на Ве-
нецианската комисия). Предвидено е намаляване на видовете атестации. За тази 
промяна се изхожда от смисъла, разума и целта на атестирането – да установи 
действителните квалификация, способности и постижения на съдията, а не да нато-
варва непрекъснато с проверки извън инстанционния контрол. Стремежът е да не 
се оказва натиск върху магистратите чрез системността и честотата на атестирането. 
Това съответства на Становище № 855/2016 на Венецианската комисия за проме-
ните в Закона за съдебната власт относно атестирането, в което се изтъква, че е 
важно с честотата и броя на атестациите „да не се застрашава независимостта на 
отделния магистрат и като цяло на съдебната система“.  

ВСС също приема като изпълнена мярката за постигане на специфичната цел учас-
тието на Помощните атестационни комисии в съдилищата, които подпомагат дей-
ността на Комисията по атестирането и конкурсите към съдийските колегии, въве-
дени с измененията с ДВ, бр. 11/2020 г. (чл. 39а, 203а ЗСВ). ВСС отчита, че в наред-
бата, отнасяща се за прокурорите и следователите, са отразени спецификите при 
предварителното атестиране, атестирането за придобиване статут за несменяемост 
и периодичното атестиране в компонентите и източниците на данните за анализ 
при реализацията на методите за атестиране, при механизма на оценяване, както 
и в съдържанието на комплексната оценка на проекта за наредба. Отразена е заси-
лената роля на административните ръководители и задълженията им по участие в 
изготвянето и контрола на индивидуалните планове за професионално развитие, 
регламентирано и в двете наредби. Те имат задължение при атестиране да предс-
тавят ежегодни обобщени писмени становища за дейността на атестирания.  

При атестирането на прокурори и следователи е въведен диференциран подход в 
зависимост от вида му и нивото на атестираните с измененията във вътрешните 
правила за организация на дейността на КАК-СК, приети с решение на СК на ВСС по 
протокол № 10/30.03.2021 г. Комисията се състои от 13 членове – 8 членове на Съ-
дийската колегия на ВСС, избрани от нея, 4 действащи съдии, избрани пряко от Пле-
нума на Върховния касационен съд със специализация по материя: 2 съдии със спе-
циализация по гражданско право, 1 съдия със специализация по наказателно право 
и 1 съдия със специализация по търговско право, както и 1 действащ администра-
тивен съдия, избран пряко от Пленума на Върховния административен съд, които 
изпълняват задълженията си с откъсване от работа, а в чл.3, ал.2 от Вътрешните 
правила са разписани и изискванията, на които следва да отговарят членовете на 
КАК. В Наредбата за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, пред-
седател и заместник-председател на съд, оценката на качеството на работата на 
съдиите е предвидено да се извършва чрез анализ на фактите, установени в рам-
ките на инстанционния контрол относно постановените от тях актове, съобразно 
спецификите на отделните материи. Оценяването на работата на съдия следва да 
се извършва въз основа на анализа на съдържанието на актовете и съпоставяне, 
сравняване и анализ на: съотношение между постановени, подлежащи на обжал-
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ване и обжалвани актове; съотношение между брой обжалвани (проверени), пот-
върдени, изцяло отменени, изменени актове, прекратени производства, възобно-
вени такива и основанията за това; брой актове, недопуснати до касационно об-
жалване; брой уважени молби за определяне на срок при бавност и необжалваеми 
съдебни актове. ПАК извършват проверка на дейността на атестирания, вкл. и по 
отношение на постановените актове, като членовете на помощните атестационни 
комисии се избират съобразно материята на разглежданите дела, по които е рабо-
тил атестираният магистрат. Участващите в състава на КАК към съдийската колегия 
на ВСС съдии, извършват съобразно материята дела, разглеждани от атестирания 
магистрат, цялостна проверка на комплексните оценки на атестациите, предло-
жени от съответните помощни комисии в органите на съдебната власт. Качеството 
на актовете се преценява от троен състав, включващ и действащ съдия. Атестаци-
онният състав се определя съобразно материята на разглежданите от атестирания 
съдия дела. Качественото оценяване на работата на прокурорите се извършва въз 
основа на комплексен анализ, сравняване и обобщаване на резултатите от прове-
рените прокурорски актове по реда на инстанционния, служебен и съдебен конт-
рол, статистически данни за вида и броя на останалите актове, наблюдаваните и 
решени от атестирания преписки и дела, като се акцентира на качеството на рабо-
тата на атестираните. Макар общите критерии в наредбите да са еднакви, показа-
телите по тях за съдии и за прокурори и следователи са различни. В приетите на-
редби изрично като показатели за оценяване по общия критерий „спазване на пра-
вилата за етично поведение“ са въведени резултатите от извършени проверки на 
ИВСС по Раздел Iб от Глава IX на ЗСВ, а при атестиране за придобиване статут на 
несменяемост и данни от извършени допълнителни проверки по Раздел Iа от Глава 
IX на ЗСВ (за съответствие на имуществото и интереси). 

• Мярка 2.4.6. Въвеждане на методи за оценяване мотивираността на атес-
тираните магистрати и разработването на система от подпомагащи 
мерки за повишаването на мотивацията и справянето с различни предизви-
кателства, свързани с работата. Въвеждане на основата на анализ на пос-
тановените актове и на самооценката на атестирания на система от 
мерки за идентифициране на необходимостта от подпомагащи мерки 

В Пътната карта са предвидени следните действия: 1. Разработване на методика за 
оценка на мотивираността и за идентификация на нуждите от подпомагащи мерки; 
2. Разработване и въвеждане на методика за самооценки; 3. Изработване на модел 
на индивидуален план за развитие; 4. Провеждане на обучения по новите методики 
и индивидуалния план; 5. Провеждане на дискусия с професионалната общност.  

По настоящия проект беше констатирано, че е въведена система за оценка на мо-
тивацията и нуждата от подпомагащи мерки. Въведени са и инструмент за плани-
ране на личното развитие на магистратите и несанкционни мерки за отстраняване 
на слабости. Изработена е методика за оценка на мотивираността; Изработена е 
методика за извършване на самооценка; Изработен е и е въведен модел на инди-
видуален план; Проведени са обучения. ВСС е положил усилия за включване съоб-
разно така извършените оценки на магистратите в подходящи форми за продължа-
ващо обучение и усъвършенстване на професионалната им квалификация.  
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Според отчетите всички мерки от тази специфична цел са изпълнени, но със същес-
твено и неотчетено от тях забавяне. Приветства се от интервюираните въвеждането 
на помощни атестационни комисии с оглед улесняване и облекчаване на атестаци-
онните процедури. Но районни съдии споделят, че в така провежданите атестации 
не се прилагат еднакво установените нормативни критерии, тъй като има няколко 
ПАК. Някои от членовете им се водят от лични отношения, които са имали с канди-
датите, ако са участвали с тях в други производства и като резултат се получават 
нееднакви оценки при подобно представяне на атестираните. Така, въпреки поло-
жените множество законодателни и управленски усилия, не може да се твърди, че 
мярката е изпълнена. 

II.3.5. Специфична цел: 5. Въвеждане на принципите на справедливия про-
цес в дисциплинарните производства спрямо магистрати 

• Мярка 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  

През 2016-2017 г. с изменения в ЗСВ са предприети действия по изпълнение. Изб-
рани са постоянни комисии „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспек-
тората към Висшия съдебен съвет“ на 04.10.2017 г. към прокурорската и на 
10.10.2017 г. към съдийската колегия на ВСС. 

• Мярка 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 харак-
тер, например 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 

Действия по изпълнение са предприети едва през 2020 г. със Закона за изменение 
и допълнение на Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 11 от 2020 г.) (глава шест-
надесета, раздел І). Целта на предложените промени е да отговори на редица въп-
роси по приложението на закона, възникнали в практиката, както и да се осигури 
по най-целесъобразния начин съчетаването на двете основни за магистратите и 
членовете на ВСС правни положения – независимост и контрол върху дейността им. 
С измененията и допълненията се внася яснота относно критериите за определяне 
на дисциплинарните наказания. Предвидено е, че при определяне на вида и раз-
мера на дисциплинарното наказание за извършено нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 
1 и 2 от ЗСВ (системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните за-
кони, съответно действие или бездействие, което неоправдано забавя производст-
вото) се вземат предвид и индивидуалната натовареност на привлечения към дис-
циплинарна отговорност съдия, прокурор или следовател, както и натовареността 
на органа на съдебната власт, в който е извършено нарушението. Прецизирани са 
разпоредбите относно давностните срокове за образуване на дисциплинарното 
производство, както и сроковете за разглеждане и произнасяне на съответните ор-
гани в рамките на дисциплинарното производство. Изрично е предвидено, че при 
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изтичане на съответните давностни срокове дисциплинарно производство не се об-
разува, а образуваното се прекратява. Това се случва и когато се прекрати правоот-
ношението с дисциплинарно отговорното лице. Въвежда се правилото, че когато в 
предложението за налагане на дисциплинарно наказание не се съдържа изложе-
ние в какво се състои дисциплинарното нарушение, съответно кои обстоятелства 
водят до определяне на дисциплинарно наказание, съответната колегия на Висшия 
съдебен съвет не образува, съответно не продължава дисциплинарно производс-
тво, като на вносителя на предложението се съобщава да отстрани в едноседмичен 
срок допуснатите нередовности. Прецизирани са разпоредбите в хипотезата, в ко-
ято административният ръководител прави предложение за налагане на по-тежко 
наказание от съответната колегия или колегията прецени, че има основание за 
това. Предвидено е, че съответната колегия продължава дисциплинарното произ-
водство, като в тези случаи се счита, че производството е образувано със заповедта 
на административния ръководител. 

Предложената законова регламентация показва, че се касае за провеждане на 
единно дисциплинарно производство, независимо с акт на кой от органите по чл. 
311 от ЗСВ е започнало, поради което в хипотезата на изпращане на преписката от 
административния ръководител на съответната колегия на ВСС за налагане на на-
казание по чл. 308, ал. 1, т. 2 - 6 от ЗСВ, сроковете по чл. 310, ал. 1 от ЗСВ не започват 
да текат отново. Същите се преценяват към момента на образуване на дисципли-
нарното производство. Подробно е уреден режимът на издаване и обжалване на 
заповедите, с които административният ръководител обръща внимание на съди-
ите, прокурорите и следователите за допуснатите от тях нарушения по образува-
нето и движението на делата или по организацията на работата им. Той е съобразен 
с практиката на Върховния административен съд относно административно-санк-
ционния характер на това производство, който изисква на съответния магистрат да 
бъде осигурена възможност да организира защитата си в производството по изда-
ване на акта, както и правото да обжалва издадения акт.  

В дълбочинните интервюта и фокус групите не са изказани мнения по тези мерки. 
Затова с известно забавяне, може да се отчете почти пълно изпълнение на така пос-
тавените мерки. По част от предвидените в Пътната карта действия – обучение на 
магистратите по въведените законодателни промени и провеждани дискусии, се 
констатира закъснение. 

• Мярка 2.5.3 Въвеждане на възможности за търсене на дисциплинарна отго-
ворност на председателите на ВКС и ВАС и главния прокурор 

Към настоящия момент, както и през целия отчетен период, не са въведени ефек-
тивни действия и все още няма правен механизъм за извършване на дисципли-
нарно производство срещу главния прокурор. Измененията в ЗСВ, обн. в ДВ бр. 16 
от 2021 г., съдържащи процедура за избор на прокурор по разследването на глав-
ния прокурор са неефективни, а самото разследване за евентуално извършени 
престъпления от главния прокурор от нарочно назначено лице е обявено от Конс-
титуционния съд (КС) с Решение № 7 от 2021 г. за противоконституционна промяна 
в чл. 194, ал. 6 на НПК. Според мотивите в Решението на Конституционния съд съз-
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даването на механизъм за разследване на главния прокурор е невъзможно без съ-
ответни изменения в Конституцията на Република България (КРБ). При това тълку-
ване на КРБ и тъй като към този момент не е инициирана промяна в КРБ, мярката 
се определя като неизпълнена. 

По гореизложените причини може да се твърди, че само част от предприетите за 
постигане на специфична цел 5 мерки са били ефективни, довели са до реална про-
мяна, която е била усетена от магистратите. В останалите случаи са предприемани 
мерки, по някои от тях съобразно въздействието на новоприетата уредба са пра-
вени изменения, но целта все още не е постигната. 

II.3.6. Специфична цел 6. Предвидими правила за определяне на възнаграж-
дението 

Следва да се има предвид, че наличието на предвидими правила за определяне на 
възнаграждението е важна цел за осигуряване мотивираност на съдиите и за утвър-
ждаване на усещането за справедливо възнаграждение за положения труд. Затова 
се адмирира включването на такава мярка за постигане на стратегическа цел 2. При 
оценката на въведените в съдебната власт правила за определяне на възнагражде-
нието трябва да се имат предвид и данните за съотношението на брутните заплати 
на съдиите и прокурорите спрямо средната работна заплата в страната. Отчита се 
съществено по-благоприятно съотношение в България в сравнение със средното за 
ЕС (вж. част III от книгата). Заплащането на съдиите и прокурорите в началото на 
кариерното им развитие е 2,94 пъти над медианата на работната заплата за стра-
ната, докато превишението над средната работна заплата в ЕС е съответно 2,02 при 
съдиите и 1,77 пъти при прокурорите. С развитие на кариерата си разликата със 
средната заплата се увеличава и при висшите съдии и прокурори тя достига до 5,07 
пъти над средната заплата в страната. Медианата за страните от ЕС е съответно 4,05 
за съдиите и 3,58 за прокурорите. От анализа на данните за броя на съдиите и тях-
ното заплащане може да се направи извода, че гъстотата на съдиите в България е 
сред най-високите в ЕС, каквото е и заплащането им спрямо равнището на средната 
заплата в ЕС. Това налага при приемане на правила за предварително определяне 
на заплащането им да се извърши допълнителен анализ на разпределението и на-
товареността на съдиите и системите за заплащане на тях и на прокурорите. Към 
момента на писане на този доклад, макар изследвания да са извършени, усилията 
за по-равномерно разпределение на натовареността на съдиите, се оказват безре-
зултатни. 

Всъщност, отчетът на МП сочи пълно изпълнение на мярката, но с оглед на горното, 
този доклад не споделя техния оптимизъм. През 2018 г. в рамките на периода, 
предвиден от Стратегията за изпълнението ѝ, са приети Правила за определяне и 
изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения (Решение на 
Пленума на ВСС по протокол № 29 от 22.11.2018 г., изм. и доп. с решение на Пле-
нума на ВСС по протокол № 13 от 13.06.2019 г., изм. и доп. с решение на Пленума 
на ВСС по протокол № 28 от 21.11.2019 г.). Следва да се има предвид и че Съдийс-
ката колегия на ВСС, далеч след срока, едва през 2021 г. е приела Правила за опре-
деляне и изплащане на допълнителни възнаграждения на съдии по реда на чл. 233, 
ал. 6, изречение първо от ЗСВ, последните от които взети с решение по протокол № 

https://net6.ciela.net/Document?documentId=2137189252&dbId=0&edition=0
https://net6.ciela.net/Document?documentId=2137189252&dbId=0&edition=1
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24/22.06.2021 г. При тях има разпределение според натовареността на съдиите, но 
не се отчита вида и трудността на делата, а единствено техния брой за получаване 
на допълнителното възнаграждение. От казаното може да се заключи, че се дават 
значителни средства за възнаграждение на магистратите, но те не се разпределят 
съобразно реалната им натовареност, което води и до неефективност на разходва-
нето им.  

Според посочено в отчета на СПАСПРСС, макар и със закъснение може да се твърди, 
че в разглеждания период има напредък по изпълнението на следните мерки: 

• Мярка 2.6.1. Гаранции за автоматична актуализация на възнаграждението 
на магистратите чрез предвиждане на механизъм на обвързване със средно-
месечното възнаграждение в публичната сфера и предвиждане на съот-
ветни бюджетни провизии 

• Мярка 2.6.2. Премахване на елементите на индивидуалната преценка при оп-
ределянето на допълнително трудово възнаграждение в органите на съдеб-
ната власт и тяхната администрация чрез законоустановеност на вида и 
размера им 

В периода са инициирани промени в ЗСВ, според които основното месечно възнаг-
раждение за най-ниската съдийска, прокурорска и следователска длъжност се оп-
ределя в размер на удвоената средномесечна заплата на заетите лица в бюджет-
ната сфера, съгласно данните на Националния статистически институт. И без изпъл-
нение на тези мерки и с оглед статистическите данни по-горе може да се твърди, 
че възнагражденията на магистратите гарантират финансовата независимост на ма-
гистратите, но не отговарят справедливо на техния принос, особено що се отнася 
до по-натоварените и по-ненатоварените районни и окръжни съдилища. 

• Мярка 2.6.3. Оценка на формите на поощрения и предложения за тяхното 
развитие 

Мярката дори не е заложена в Пътната карта, в която няма изрично предвидено 
финансиране, очаквани резултати, индикатори за изпълнение и отговорни институ-
ции. Иначе, както и предишната – е отчетена като изпълнена по проект „Подобря-
ване процедурите по атестация и подобряване на дисциплинарната практика в съ-
дебната система”, финансиран по ОПДУ, с бенефициент ВСС. 

II.3.7. Специфична цел 7: Отчитане становището на съдиите, прокурорите и 
следователите в процеса на администриране на съдебната власт 

По тази специфична цел отново в Пътната карта не е предвидено финансиране, като 
в същото време не са предприети мерки и тя е отчетена като неизпълнена, но в 
процес на изпълнение. Данни за процеса не могат да се открият в публичното прос-
транство, както не са посочени от интервюираните лица. 
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Изводи за изпълнението на Стратегическа цел 2 

На база изложеното може да се твърди, че постигнатите резултати от предприетите 

действия по реализиране на заложените мерки по стратегическа цел 2 не са осо-

бено резултатни. Това извод се засилва както от изразходваните средства за изпъл-

нението на целта, но и поради факта, че водещите институции не предприемат из-

следвания за реалните ефекти от предприетите реформи. 

Съгласно направените оценки в базата данни и разработения софтуер, изпълнени-

ето на Стратегическа цел 2: Човешкият капитал на съдебната власт – основен ресурс 

и фокус на реформата: статус на съдиите, прокурорите и следователите общо за пе-

риода 2015-2020 е 58,27% (вж. Графика 29 и таблица 7). Изпълнението на някои от 

дейностите продължава и след този период. Постигнатото равнище се дължи на 

изпълнение на мерките по тези цели основно през периода преди 2019 г. По степен 

на изпълнение тази СЦ заема първо място сред останалите стратегически цели.  

В Пътната карта е предвидено СЦ 2 да бъде постигната чрез изпълнение на общо 

33 мерки. Общо за периода 2015-2020 г. 11 мерки се считат за изпълнени, 4 за час-

тично изпълнени и 8 за неизпълнени (вж. Графика 30 и Таблица 6).   

Сред седемте специфични цели на СЦ 2, най-високо изпълнение има при СпЦ 2 за 

гарантиране доверието в конкурсите за назначаване и повишаване на магистрати – 

тя е постигната на 90% още в началото на анализирания период (вж. Таблица 8). 

СпЦ 4 е постигната на 69,52%, а СпЦ 6 – на 50%, СпЦ1 – на 36,23% и СпЦ 5 – 33,33% 

за периода. Не е констатиран никакъв напредък при изпълнението на СпЦ 3 и СпЦ 

7. 

II.4. Стратегическа цел 3: Ефективно администриране на съдебната власт 

Противно на очакваното, тази стратегическа цел, иначе правилно изведена и по ко-
ято има консенсус в професионалната общност, остава неизпълнена в значителна 
степен. В стратегическа цел 3 са включени 6 специфични цели с 28 мерки. Предви-
деното общо финансиране на дейностите по ОПДУ е в размер 3 540 000 лв. 

II.4.1. Специфична цел 1: Управление основано на знанието – капацитет за 
изследвания, свързани с управлението и работата на органите на съ-
дебната власт 

• Мярка 3.1.1. Изграждане на методологическо експертно звено към ВСС, ко-
ето да осигурява единство и надеждност на статистиката за работата на 
органите на съдебната власт и досъдебното производство 

Мярката не е изпълнена, нито е отчетена от Съвета на АСПРСС като изпълнена. 

Вероятно се е предполагало, че ще се изпълни, тъй като в Пътната карта са зало-
жени следните дейности: 1. Анализ и оценка на действащата система за статисти-
ческа отчетност в съдилищата и прокуратурата на РБ; 2. Създаване на нов модел за 
статистическа отчетност в съдилищата, включващ подробни статистически кодове 
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за отделните видове съдебни дела и механизъм за контрол за еднаквото ѝ прило-
жение и осигуряващ унификация и съпоставимост на статистическите данни, съби-
рани в съдилищата; 3. Допълване на статистическите форми за отчитане на дела с 
информация за възлагане и изпълняване на съдебни експертизи; 4. Обучение по 
новия модел за статистическа отчетност. Неизпълнението на тези дейности е до-
вело до невъзможност да се отчете реалната натовареност на магистратите според 
различните видове дела, като натовареността не се определя само от бройката, но 
и от трудността на делата. Това затруднява и правилното планиране и разпределе-
ние на съдебната карта и достигане до адекватно на положените усилия възнаграж-
дение, атестиране и израстване. Този дефицит е отчетен и едва през 2021 г. за пръв 
път по предложение на КСКНСС, съдийската колегия на ВСС приема решение по 
протокол № 45/14.12.2021 година, с което одобрява изготвения от комисията про-
ект на Правила за определяне и поставяне на Индекси на съдебните актове за ре-
зултатите от инстанционната проверка и от производствата за възобновяване по 
наказателни дела, непроменяни от 2015 г., които следва да се прилагат считано от 
1 януари 2022 г. 

• Мярка 3.1.2. Развитие на капацитет в НИП за провеждане на теоретични и 
емпирични изследвания в областта на криминологията, включително кри-
тическите изследвания на наказанията и техните алтернативи, социоло-
гията, статистиката, психологията, организационното развитие, инфор-
мационното и компютърно осигуряване, съдебните иновации и др. за нуж-
дите на администрирането и развитието на органите на съдебната власт 

Мярката нито е заложена в Пътната карта, нито за нея е предвидено изрично фи-
нансиране, очаквани резултати, индикатори за изпълнение и отговорни институ-
ции. В същото време НИП, водеща институция по изпълнението, декларира пъл-
ното ѝ изпълнение с финансиране по различни проекти, като се обосновава със 
стартирането на дейността на изследователските общности за разработването на 
анализи в областта на правосъдието, предвидени в рамките на Дейност 2 „Разви-
ване на изследователски общности“ на проекта „НИП – модерна институция за съ-
дебно обучение“, финансиран по ОПДУ. По възлагане на НИП са извършени след-
ните анализи: „Упражняване на правомощието на българските съдилища да отпра-
вят преюдициални запитвания до Съда на ЕС по гражданскоправни и търговско-
правни въпроси“; „Упражняване на правомощието на българските съдилища да от-
правят преюдициални запитвания до Съда на ЕС по административноправни въп-
роси“; „Упражняване на правомощието на българските съдилища да отправят прею 
дициални запитвания до Съда на ЕС по наказателноправни въпроси“; „Използване 
на специални разузнавателни средства в наказателни производства, приключили с 
влязъл в сила съдебен акт“. Няма данни в публичното пространство колко от магис-
тратите са обхванати от така отчетените дейности, както и как те са подпомогнали 
администрирането и развитието на органите на съдебната власт. Липсва и инфор-
мация какви са вложените в изпълнението на изброените дейности средства. 

• Мярка 3.1.3. Повишаване на аналитичния капацитет на ВСС в областта на 
планиране и администриране на съдебната власт – аналитични звена за 
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оценка на натовареност, достъпа до правосъдие, професионалната квали-
фикация на кадрите и др.  

Мярката не е предвидена в Пътната карта, няма посочени очаквани резултати и ин-
дикатори за изпълнение. За постигането ѝ е отговорен НИП. Като важно достиже-
ние при изпълнение на тази мярка може да се отчетат влезлите в сила на 1.04.2016 
г. Правила за оценка на натовареността на съдилищата, стартирането на работата 
на Система за отчитане на натовареността на съдилищата, интегрирана към Цент-
рализираната система за случайно разпределение на делата, както и създадения 
Механизъм за мониторинг на прилагането на Правилата за оценка на натоваре-
ността на съдиите, Номенклатурата на статистическите кодове по видовете дела и 
приетата актуализирана Номенклатура, която изменя текстовете в Раздел ІV „Кри-
терии за корекция на коефициентите за тежест на административните дела“ от Пра-
вилата за оценка на натовареността на съдиите. Тези усилия следва да се адмири-
рат, въпреки че са закъснели и са недостатъчно ефективни. 

II.4.2. 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 
и 

• Мярка 3.2.2. Въвеждане на механизъм за определяне на норма на натоваре-
ност на магистратите и на съдебната администрация и равномерно разп-
ределение на делата и преписките в рамките на отделните структури на 
съдебната власт и интегрирането му с другите процеси на планиране (по 
специфични цели 3.3 и 3.4). 

По тези две мерки за постигането ѝ са планирани следните дейности: 1. Извърш-
ване на междинна оценка на прилагането на методологията за измерване тежестта 
на отделните видове дела и преписки и за отчитане на допълнителните служебни 
задължения на съдиите, прокурорите и следователите, отразена в приетите от ВСС 
Правила за оценка на натовареността на съдиите (ПОНС) и в приетите Правила за 
измерване на натовареността на прокуратурите и на всеки прокурор и следовател; 
2. Извършване допитване до магистратите относно приложението на Правилата за 
измерване на натовареността на съдиите, прокурорите и следователите; 3. Опре-
деляне на норма за натовареност на съдебната администрация; 4. Изработване на 
модел за интеграция на механизма за определяне на норма на натовареност с дру-
гите процеси на планиране. Предвидено е и финансиране в размер на 150 000 лв. 
Като водеща институция е определен ВСС, който отчита, че в резултат на изпълне-
нието на проект „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натоваре-
ността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за усло-
вията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на ра-
ботата им“ и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
BG05SFOP001-3.001-0011-C01/14.09.2017 г., между ВСС и УО на ОПДУ, мерките са 
изпълнени.  
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По предложение на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“, 
съдийската колегия на ВСС приема решение, с което одобрява изготвения проект 
на Правила за определяне и поставяне на Индекси на съдебните актове за резулта-
тите от инстанционната проверка и от производствата за възобновяване по наказа-
телни дела. Резултатите от инстанционния контрол върху постановените съдебни 
актове се отразяват посредством индекси. Поставянето на индексите е дейност, 
имаща отношение към атестирането на съдиите, но тя служи и за целите на съдеб-
ната статистика. Правилното отразяване на резултата от инстанционната проверка 
(на въззивния и касационния контрол върху съдебните актове) е от значение за 
формиране на вярна преценка относно професионалната квалификация и умени-
ята на съдиите при атестацията и кариерното им развитие. Приетите правила уреж-
дат всички възможни хипотези на резултата от инстанционния контрол за всеки 
подлежащ на обжалване съдебен акт. Приетите с решение по протокол № 
62/16.12.2015 год., т. 9 Правила за оценка на натовареността на съдиите, в сила от 
01.04.2016 год., имат за цел да преодолеят съществените дефицити на системата за 
набиране и обработка на данните и да осигурят обективна основа за оценка на на-
товареността на съдиите, като се отчита сложността на делата, а не само техният 
брой. От началото на месец април 2016 г., за прилагане на правилата е разработена 
СИНС, която има за цел да осигурява равномерно разпределение на различните ви-
дове дела в съдилищата на съответните съдии. С цел наблюдение приложението 
на ПОНС и тяхното подобряване, са създадени три постоянни работни групи към 
комисията по трите основни материи дела – наказателни, граждански и търговски 
и административни. Наблюдението за приложението на правилата е непрекъснат 
процес, тъй като промените в законодателството са постоянни, а това налага до-
пълване на групите дела с нови видове съдебни производства, както и извършване 
на други корекции по правилата и техните приложения. Действащите до настоящия 
момент индекси не са актуализирани от 2015 год. (приети с решение протокол № 
14 от 23.03.2015 год. на ВСС).  

През 2020 г. във връзка с настъпили изменения в законодателството и необходи-
мостта от актуализиране на ПОНС, по Решение на Комисия „Съдебна карта, натова-
реност и съдебна статистика“ към съдийската колегия на ВСС, по Протокол № 
7/27.05.2020 г. се сформират работни групи по административни дела, по граждан-
ски, търговски и фирмени дела и по наказателни дела, които да изготвят предло-
жения за актуализация на ПОНС. Изготвените предложения са одобрени от КСКНСС 
с Решение по Пр. № 8/12.06.2020 г. и същите са внесени и одобрени от СК на ВСС с 
Решение по протокол № 19/16.06.2020 г. Измененията и допълненията на прило-
женията към Правилата за оценка на натовареността на съдиите са предоставени 
на ръководителя на проект „Създаване на модел за оптимизация за съдебната 
карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информа-
ционна система на съдилищата“ с оглед залагането им в Единната информационна 
система на съдилищата от изпълнителя на обществената поръчка „Разработване на 
Единна информационна система на съдилищата“. Постоянните работни групи по 
граждански, търговски и фирмени дела, по наказателни дела и административни 
дела, сформирани към КСКНСС с решение по пр. № 7/27.05.2020 г., изготвят пред-
ложения до КСКНСС за изменение на Правилата за оценка на натовареността на 
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съдиите и приложенията към тях. Съответно с тях са изменени и допълнени ПОНС 
и приложенията към тях с решение на СК на ВСС по пр. № 43/08.12.2020 г. и пре-
доставени на ръководителя на проект „Създаване на модел за оптимизация за съ-
дебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна 
информационна система на съдилищата“. Променените условия налагат промени 
в Правилата за оценка на натовареността както на съдиите, така и на прокурорите. 
Така през последните две години ПОНС претърпява сериозни изменения след мно-
жество критични становища и предложения на съдиите от цялата страна. Висшият 
съдебен съвет отчита като резултат от работата на трите работни групи, отстранява-
нето на съществените недостатъци на СИНС, които деформират резултатите и дис-
кредитират системата. Мотивирана и от това, по предложение на КСКНСС, съдийс-
ката колегия на ВСС разглежда предложението и приема решение по протокол № 
45/14.12.2021 година, с което одобрява изготвения от комисията проект на Правила 
за определяне и поставяне на Индекси на съдебните актове за резултатите от инс-
танционната проверка и от производствата за възобновяване по наказателни дела, 
които следва да се прилагат считано от 1 януари 2022 г. Предстои въз основа на така 
приетите правила да се изготвят предложения за промени в правилата за атести-
ране в насока на определяне на коефициенти за тежест на всеки индекс, което ще 
позволи да се постигне максимална обективност при оценката на дейността на съ-
диите. Този резултат от предприетите действия следва да се поощри, особено ако 
приложението му за пръв път през 2022 г. покаже адекватност на възнаграждени-
ето и на оценката на положения труд.  

С решение на съдийската колегия на ВСС от 14.12.2021 г. е прието предложение на 
комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ за допълнение на 
ПОНС, въз основа на което, считано от 1 януари 2022 година съдийската колегия на 
ВСС да анализира и отчита степента на натовареност на съдиите и на съдилищата 
съобразно данните от модул „Натовареност“ в Единната информационна система 
на съдилищата (ЕИСС) и СИНС за административните съдилища. В хода на работата 
по установяване реалната натовареност на съдилищата и съдиите, комисия „Съ-
дебна карта, натовареност и съдебна статистика” към Съдийската колегия на Вис-
шия съдебен съвет (КСКНСС) констатира наличието на противоречива практика при 
отчитане дейността на съдилищата в страната и тревожна тенденция отнасяща се 
до качеството и обработката на събираната от ВСС статистическа информация. От-
делно от това, ЕИСС през 2021 г. е внедрена във всички съдилища и модул „Натова-
реност" до края на тази година следва да бъде напълно готов за безпроблемно от-
разяване на данните за натовареността на всеки един съдия. Визираните две обс-
тоятелства са достатъчни, за да се приеме, че считано от 01.01.2022 г. степента на 
натовареност на съдилищата и индивидуалната натовареност ще бъдат с достове-
рен и обективен източник, който ще отчита не само броя, но и сложността и те-
жестта на делата, и най-вече реално положените усилия от всеки един съдия в не-
говата дейност, с което ще се постигне коректно и справедливо отразяване на на-
товареността. В изпълнение на Правилата за определяне на допълнителното въз-
награждение по реда на чл. 233, ал. 6, предл. 1 от ЗСВ (приети с решение по прото-
кол № 24/22.06.2021 г. на СК на ВСС, изм. с решение по протокол № 41/17.11.2021 
год. на СК на ВСС), комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ 
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към съдийската колегия на ВСС е приела по протокол № 16/28.07.2021 год. и по 
протокол № 23/17.11.2021 год. решения за определяне степента на натовареност 
на съдилищата (с изключение на специализираните съдилища). Въз основа на при-
етите правила комисията е предложила на съдийската колегия на ВСС да определи 
степента на натовареност на съдилища и съответно е предложила категоризиране 
на съдилищата по критериите за изключително, високо, средно и ниско натова-
рени. Основните изходни критерии при определяне на степента на натовареност на 
съдилищата са постъпили дела, приключени дела, и приключени дела с съдебен 
акт – решение, присъда и др. С решение по протокол № 42/23.11.2021 г. на съдийс-
ката колегия на ВСС и с решение на пленума на ВСС по протокол № 23/25.11.2021 
г., са определени допълнителни възнаграждения за съдиите от изключително на-
товарените съдилища в размер на 2,7 основни месечни възнаграждения, и в раз-
мер на 2,3 основни месечни възнаграждения за високо натоварените съдилища. 

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

С оглед изложеното по предишната мярка, макар и със закъснение, може да се 
твърди, че усилията са били ефективни и от тях е реализиран резултат. 

• Мярка: 3.2.4. Пакет от мерки за намаляване на натовареността, включи-
телно с помощта на облекчаване на процедурни правила, засилено използ-
ване на алтернативни форми за решаване на спорове и въвеждане на елект-
ронно правосъдие. 

Мярката е отчетена като изпълнена чрез Дейност 3 „Въвеждане на стандарт за ус-
ловия на труд в съдилищата и прокуратурите“ на проект „Въвеждане на система за 
наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната адми-
нистрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната 
власт и повишаване на ефективността на работата им“. Разработеният „Стандарт за 
условията на труд в органите на съдебната власт и ефективен механизъм за прила-
гане на приетия стандарт и контрол по изпълнението му” е утвърден и внедрен с 
решение на Пленума на ВСС. Защо обаче отчитаме тази мярка като не напълно из-
пълнена – макар и стандарт да е приет и той да отчита натовареността, до нейното 
намаляване не се е стигнало и към настоящия момент съдиите са все още неравно-
мерно натоварени. В този смисъл и вложените за изпълнението на мярката средс-
тва са неефективно разходвани. Работи се по друга линия за облекчаване на нато-
вареността след периода на приложение  – по решение на пленума на ВСС от 
08.07.2021 г., е сформирана работна група по дейност 1 от фаза 1 от проекта „Въ-
веждане на способи за алтернативно разрешаване на спорове в съдебната система 
в България – пилотно въвеждане на задължителна съдебна медиация; доизграж-
дане на мрежата от съдебни центрове във всички окръжни съдебни райони на стра-
ната“. Работи се и по отношение на централизирано разпределение на заповед-
ните дела в районните съдилища. В заседание на СК на ВСС на 05.10.2021 съдийс-
ката колегия е изразила съгласие централизираното разпределение на заповед-
ните производства да се извършва при съобразяване на чл. 9 ЗСВ, като при драс-
тични отклонения на натовареността на съответния орган на съдебна власт, същата 
да бъде коригирана чрез по-висок или по-нисък коефициент на разпределение на 
делата с нарочно решение на съдийската колегия на ВСС. 
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Сумарно за финансиране по ОПДУ по Специфична цел 2 са изразходвани 700 000 
лв., без да се отчита финансиране по различни проекти. Тези средства все още не 
са постигнали напълно желания ефект. Съдиите и след периода на действие на 
Стратегията, въпреки положените усилия, са натоварени неравномерно. 

II.4.3. Специфична цел 3: Бюджетът на съдебната власт - инструмент за ефек-
тивно управление, отчетност и реформа 

Тази специфична цел според водещата институция – ВСС, е в процес на изпълнение. 
Предвидени са следните мерки за постигането й, които все още не са дали резултат: 

• Мярка 3.3.1. Въвеждане на програмно бюджетиране за всяка структура от 
институциите на съдебната власт и ориентиране на бюджета към пости-
гане на резултати и обвързване на финансирането със заложените цели, 
дейности, натовареност и обективна оценка на разходите по видове пре-
писки и дела така, че да се постигне адекватно финансиране на праворазда-
ването 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 3.3.4. Тримесечна и годишна отчетност за изпълнението на целите 
(по мерки 3.3.2 и 3.3.3) и постигането на резултати; периодична външна 
оценка („Доклад за състоянието на съдебната власт“)  

Горните три мерки са възложени за изпълнение по проекти. Според МП през м. юли 
2020 г. е сключен договор с външен изпълнител за изготвяне на техническа специ-
фикация и тръжна документация за възлагане на обществена поръчка с предмет 
„Консултантски услуги за изготвяне на анализи, оценки, разработване на методо-
логия, обучение и логистични услуги за публични събития по дейности 1, 2, 3, 4 и 6 
на Проект № BG05SFOP001-3.004-0001 „Въвеждане на програмно бюджетиране в 
органите на съдебната власт“. Няма предприети реални мерки по изпълнение. След 
изготвянето и одобряването на тръжната документация е обявена обществена по-
ръчка през м. октомври с горния предмет, като след разглеждане на представените 
оферти, е избран изпълнител, с когото предстои сключването на договор. Осъщес-
твени са процедури по възлагане на изпълнението на препоръчаните от тези про-
екти дейности, но нито една към момента на приключване на този доклад не е пос-
тигнала резултат. 

• Мярка 3.3.3. Въвеждане на ефективни мерки за децентрализация на планира-
нето и изпълнението на бюджета, обвързани с изисквания за повишена проз-
рачност, публичност и отчетност на резултатите и изпълнението на це-
лите и планирането на разходите и дейността на всяка структура на съ-
дебната власт в съответствие с локално планирани приоритети 

Тази мярка също не е изпълнена. Тя не е заложена в Пътната карта и за нея няма 
изрично предвидено финансиране, очаквани резултати, индикатори за изпълнение 
и отговорни институции. 
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Сумарно вложените средства за финансиране по ОПДУ по Специфична цел 3 са 
700 000 лв., а по проектите, изпълнявани за постигането й – данни не са предоста-
вени публично. Поради непостигането на какъвто и да било краен резултат, може 
да се твърди, че те са неефективно разходвани. 

II.4.4. Специфична цел 4: Въвеждане на инструменти за дългосрочно плани-
ране 

• Мярка 3.4.1. Стандарт и система от мерки за оценката на достъпа до пра-
восъдие на гражданите и юридическите лица 

Мярката се отчита като изпълнена от Съвета на АСПРСС. Министерството на право-
съдието в партньорство с ВСС изпълнява проект “Ефективен достъп до правосъдие”, 
финансиран по ОПДУ. В изпълнение на дейност 3 по проекта е разработен анализ 
на възможностите за достъп до правосъдие в Република България, включително и 
при изпълнителното производство. Изготвен е модел за оценка на достъпа до пра-
восъдие на ниво окръжен район. Изпълнителят е извършил проучване на мнението 
относно разработения модел за оценка на достъпа до правосъдие с национална 
представителност. Резултатите от проучването на мнението относно разработения 
модел за оценка на достъпа до правосъдие са представени на 04.07.2019 г. Изгот-
веният Модел за оценка на достъпа до правосъдие за гражданите и бизнеса на 
ниво съдебен район на окръжен съд е разгледан на редовно заседание на Съвета 
по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съ-
дебната система, проведено на 19.11.2019 г. Със Заповед ЛС-04-229/30.06.2020 г. 
министърът на правосъдието утвърждава Модел за оценка на достъпа до правосъ-
дие за гражданите и бизнеса на ниво съдебен район на окръжен съд и създава ор-
ганизация за периодичното му прилагане. 

• Мярка 3.4.2. Създаване на специализирана географско-информационна сис-
тема (ГИС), включваща инструменти за анализ и мониторинг на факто-
рите, свързани със социално-икономическото развитие на съдебните райони 
и натовареността на съдилищата 

Мярката е в процес на изпълнение. Не е изпълнена напълно, но има прогрес. По 
проект са разработени, отделни дейности в периода, както следва: 

• Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на 
българските съдилища и прокуратури“ – изпълнени са 6 от 8-те и поддей-
ности. В процес на изпълнение е втора фаза от поддейност 1.7 от общо 8 
поддейности. През периода на действие на Стратегията е приключило из-
пълнението на поддейност 1.6., а изготвените по нея Доклад – предложе-
ния за оптимизиране на прокуратури и Доклад – предложения за оптими-
зиране на съдилища са били обект на публичните обсъждания от обхвата 
на дейност 1.7. Поддейност 1.7. „Избор на модел за оптимизация на съ-
дебната карта“, като в периода от 30.06. – 20.07.2020 г. са проведени 10 
броя обществени обсъждания на докладите, изработени в рамките на 
поддейност 1.6., изготвени са резюмета за всяко от проведените общо 10 
публични обсъждания. Предвид епидемичната обстановка в страната, 
публичните обсъждания се провеждат в смесен формат - присъствено и 
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дистанционно. Втората фаза на поддейност 1.7 е в изпълнение – Проку-
рорската колегия в заседания на 30.09.2020 г. и 07.10.2020 г. е обсъдила и 
приела резултатите от изпълнението на поддейности 1.5, 1.6 и първата 
фаза на поддейност 1.7, като с решение от 07.10.2020 г. е избрала разра-
ботените по дейност 1.6 модели, които да бъдат реализирани по отноше-
ние на районните прокуратури и е приела Пътна карта с план за действие 
за реализиране на моделите. Тези действия са обсъдени на проведените 
кръгли маси и се посочва като положително предприемането на действия 
по изпълнението му през 2022 г. в районните прокуратури, които подле-
жат на обединение.  

• Съдийската колегия в заседания на 06.10.2020 г., 15.10.2020 г. и 20.10.2020 
г. е обсъдила разработените модели, като приемането на решение за из-
бор на модел е отложено, с оглед провеждане на допълнителни обсъж-
дания на модел 4 с магистратите по апелативни райони. На основание чл. 
30, ал. 5, т. 6 от ЗСВ и при наличието на решение на СК във връзка с изпъл-
нение по дейност 1.7 предстои внасяне на Пленума на ВСС за приемане 
на моделите за реорганизация на районно ниво и Пътна карта с план за 
действие за реорганизация на окръжно и апелативно ниво на структури 
на ПРБ. 

• На 18.02.2021 г. с решение Пленумът на ВСС стартира изпълнението на 
последната поддейност 1.8. Изпълнението на Дейност 2 „Разработване на 
предложения за описание, анализ и оптимизация и реинженеринг на ра-
ботните процеси, свързани с разглеждането на дела от съдилищата в еди-
нен модел на процесите“ е приключило през месец юли 2019 г.  

• Дейност 3 „Разработване и внедряване на Единна информационна сис-
тема на съдилищата“ - на 18.06.2020 г. Пленумът на ВСС приема резултата 
от поддейност 3.1 „Разработка на ЕИСС“ и одобрява разработената ЕИСС 
за внедряването и във всички съдилища, с изключение на административ-
ните съдилища и Върховния административен съд. На същото заседание 
е одобрен и график са внедряването на ЕИСС в 17 пилотни съдилища. Про-
цесът по самото внедряване е осъществен в периода 22.06. – 03.07.2020 г. 
по поддейност 3.2- „Пилотно внедряване на ЕИСС“. 

• На 23.07.2020 г. Пленумът на ВСС е приел резултата по дейност 3.2. и е 
одобрил график за внедряване в останалите 136 съдилища. Поддейност 
3.3 е приключена и приета. В резултат – внедрена и пусната в реална екс-
плоатация ЕИСС в 152 съдилища. Внедрена, но нестартирала реална експ-
лоатация във Върховния касационен съд. Съгласно договора, считано от 
04.01.2021 г. започва период от 48 месеца за гаранционна поддръжка на 
системата. 

• Поддейност 3.4 „Обучение за потребителите и ИТ експерти за работа с 
ЕИСС“ е изпълнена. Проведени са обучения на обучители – 367 магист-
рати и съдебни служители с получен сертификат; проведено онлайн обу-
чение на 1564 потребители за работа с ЕИСС – магистрати и съдебни слу-
жители. Предоставени са видеоматериали през интернет платформата 
YouTube със свободен достъп, гледани от общо 2414 самообучаващи се 
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потребители. През периода 17.11.2020 - 03.12.2020 г. са проведени допъл-
нителни тематични дистанционни обучения, видеозаписите от които са 
предоставени през платформата YouTube, като са осъществени общо 4976 
изтегляния към 26.12.2020 г. Следва да се има предвид, че споделените 
мнения на кръглите маси по отношение на организацията за внедряване 
на изпълнител с предмет „Доставка, инсталиране, конфигуриране и под-
дръжка на ИТ инфраструктура в която ще работи ЕИСС и СИСМА“ и срок за 
изпълнение 90 календарни дни. През м. декември 2020 г. е направена 
доставка на оборудването, предмет на договора на място в два дейта цен-
търа, наети от възложителя. Оборудването е прието от комисия с предс-
тавители на възложителя и изпълнителя и са подписани приемо-предава-
телни протоколи. Извършено е инсталирането на оборудването в двата 
дейта центъра и са подписани приемо-предавателни протоколи за извър-
шени действия по инсталиране на оборудването, съгласно договора. 

• Мярка 3.4.3. Оценка на ефективността на отделни структури на съдебната 
власт и реформа на съдебната карта 

Тази мярка е в процес на изпълнение. Дейности по изпълнението ѝ има както в пе-
риода на приложение на действията по мярката (удължен с три години при изме-
нението на Пътната карта в 2016 – 2020 г.), така и след периода на действие на Стра-
тегията. Към 31.12.2020 г. са изпълнени 6 от 8-те поддейности на дейност, а към 30 
юни 2020 г. е приет Доклад за изготвен детайлен преглед и анализ на реализира-
ните през последните 10 години реформи на съдебни карти в държави-членки на 
ЕС в контекста на тяхната приложимост към българската съдебна система. Изготвен 
и приет е Доклад с конкретни предложения и формулирани препоръки за изпол-
зване и адаптиране на добрите европейски практики в България. Приети са 6 броя 
анализи за състоянието на съдилищата и прокуратурите. Взето е решение на Пле-
нума на ВСС, с което са определени 10 районни съдилища и 10 районни прокура-
тури, които да попаднат в обхвата на дейност 1.5. „Изготвяне на детайлни доклади 
по места за реорганизация на съдебни структури“ – изготвени 20 броя детайлни 
доклади за реорганизация на съдебни структури – 10 бр. за районни съдилища и 10 
бр. за районни прокуратури. Изготвени са доклад с предложения за оптимизиране 
на прокуратури (на 16.06.2020 г.) и доклад с предложения за оптимизиране на съ-
дилища (на 29.06.2020 г.), които са приети от възложителя и са разгледани и обсъ-
дени на няколко заседания на Прокурорската колегия и Съдийската колегия на ВСС. 
По дейността 1.7 „Избор на модел за оптимизация на съдебната карта“ – са насро-
чени 10 броя обществени обсъждания по апелативните райони. В периода 30.06. – 
20.07.2020 г. са проведени 10 броя обществени обсъждания (по едно за съдили-
щата и прокуратурите във всеки район) на докладите, изработени в рамките на под-
дейност 1.6, изготвени са резюмета за всяко от проведените общо 10 публични об-
съждания. 

Втората фаза на поддейност 1.7 е в процес на изпълнение, като Прокурорската ко-
легия в заседания на 30.09.2020 г. и 07.10.2020 г. е обсъдила и приела резултатите 
от изпълнението на поддейности 1.5, 1.6 и първата фаза на поддейност 1.7, като с 
решение от 07.10.2020 г. е избрала разработените по дейност 1.6 модели, които да 
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бъдат реализирани по отношение на районните прокуратури и е приела Пътна 
карта с план за действие за реализиране на моделите. Съдийската колегия в прове-
дени на 06.10.2020 г., 15.10.2020 г. и 20.10.2020 г. заседания е обсъдила разработе-
ните модели, като приемането на решение за избор на модел е отложено, с оглед 
провеждане на допълнителни обсъждания на модел 4 с магистратите по апела-
тивни райони. На основание чл. 30, ал. 5, т. 6 от ЗСВ и при наличието на решение на 
СК във връзка с изпълнение по дейност 1.7 предстои внасяне на Пленума на ВСС за 
приемане на моделите за реорганизация на районно ниво и Пътна карта с план за 
действие за реорганизация на окръжно и апелативно ниво на структури на ПРБ.  

Процесът на оптимизиране структурата на районните прокуратури продължава. 
След първите стъпки през 2018 г. и 2019 г., с решение по протокол № 26/08.07.2020 
г. Прокурорската колегия на ВСС предлага, считано от 01.01.2021 г., окрупняването 
да продължи със закриването на още 38 районни прокуратури. С решение по про-
токол № 17/09.07.2020 г. Пленумът на ВСС е изпратил решението на Прокурорската 
колегия на ВСС до министъра на правосъдието за съгласуване съгласно изисквани-
ята на чл. 30, ал. 2, т. 7 от ЗСВ. По отношение на съдебните райони на структурите 
на Прокуратурата на Република България, след получаване на положително стано-
вище от страна на министъра на правосъдието по предложението от 08.07.2020 г. 
на Прокурорската колегия, Пленумът на ВСС с решение по Протокол № 
20/13.08.2020 г. закрива, считано от 01.01.2021 г., 38 районни прокуратури със се-
далища в извън областни градове, като на тяхно място разкрива териториални от-
деления към съответната районна прокуратура със седалище в областния град. Със 
същото решение Пленумът на ВСС определя и районите на действие на районните 
прокуратури, към които от 01.01.2021 г. са разкрити териториални отделения. Да-
дените мнения на проведените в рамките на този проект кръгли маси по тази ре-
форма показват, че засегнатите участници, а именно – районните прокурори участ-
ват в така предприетите действия и не се считат ощетени. 

По отношение на съдилищата - по повод внесено предложение за намаляване на-
товареността на съдиите от Софийски районен съд и Софийски градски съд чрез 
промяна в границите на съдебния район на Софийски районен съд и Софийски 
градски съд, респ. Окръжен съд – София, както и на границите на съдебните райони 
на РС – Перник, РС – Костинброд, РС – Елин Пелин и РС – Самоков със свое решение 
по т. 37 от протокол № 28/25.09.2018 г. Съдийската колегия на ВСС е възложила на 
КСКНСС да изготви становище по предложението след съгласуване с всички инсти-
туции, имащи отношение към това предложение и при съобразяване с проекта, по 
който ВСС е бенефициент („Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта 
на българските съдилища и прокуратури и разработване на ЕИСС”). Съдийската ко-
легия е приела също така изготвеното становище на комисията да се внесе в Съ-
дийска колегия за произнасяне. В тази връзка, на свое заседание на 27.05.2020 г. 
КСКНСС изразява принципно съгласие с предложението за промяна на границите 
на съдебните райони на Софийски районен съд и районните съдилища в гр. Елин 
Пелин, гр. Костинброд, гр. Перник, гр. Самоков и възлага на вносителите да изготвят 
цялостен доклад относно ефекта от промяната на границите на съдебните райони, 
който да бъде внесен в Комисията за обсъждане. Във връзка с решението на Съ-
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дийската колегия на ВСС за изготвяне на цялостен анализ относно ефекта от промя-
ната на границите на съдебните райони, в заседание на КСКНСС, проведено на 
15.07.2020 г., е внесен за разглеждане цялостен доклад от членове на КСКНСС и СК 
на ВСС с конкретни предложения за промяна границите на съдебния район, обс-
лужван от Софийски районен съд. Предложението е одобрено и внесено в заседа-
ние на Съдийската колегия на ВСС, проведено на 21.07.2020 г., като разглеждането 
на точката е отложена за следващо заседание на СК на ВСС. Така тази мярка не е 
довела до очакваните резултати, въпреки множеството положени усилия, които са 
останали неефективни и неефикасни. Липсата на прогрес по отношение на оптими-
зиране на съдебната карта има значително демотивиращо въздействие върху ра-
ботата на съдиите в България, особено върху тези, които работят в най-големите 
съдилища в страната. Те все още се чувстват неподкрепени, немотивирани да ра-
ботят, недооценени и тази тенденция се запазва, въпреки усилията да се предпри-
емат реформи и разтоварване. Съдиите от големите съдилища се чувстват изоста-
вени от ВСС и смятат положените усилия за недостатъчни и за предварително об-
речени на неуспех заради липсата на достатъчна политическа воля за промяна. 

• 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 

Няма изпълнение по тази мярка. Тя зависи от преуреждането на съдебната карта, 
както и от волята на ВСС да определи отнапред необходимостта си от човешки ре-
сурси. На този етап ВСС не е предприел такива усилия. Както и по предишната мярка 
– неизпълнението по тази мярка има два негативни резултата. От една страна, то 
демотивира участниците в конкурсите в съдебната власт. Също така лишава от сми-
съл изчакването за провеждане на конкурси, за получаване на окончателните ре-
зултати от тях. Тези от потенциалните кандидати, които са достатъчно подготвени 
и конкурентоспособни в юридическата професия, намират своето професионално 
поприще другаде, тъй като изгубват търпение до следващия конкурс. От друга 
страна, липсата на програмно бюджетиране говори за липса на идея за кадрово 
управление на системата от страна на ВСС. В този смисъл, неглижирането на тази 
мярка води до хаотичност в предприеманите действия по кадруване от страна на 
ВСС, до спорадичност и липса на идентифициране на идеите, вложени в Стратеги-
ята като заслужаващи подкрепа и усилия. Това е разочароващо както за професио-
налистите, кандидатстващи за и развиващи се в системата на съдебната власт, така 
и за всички български граждани. 

• Мярка 3.4.5. Оценка на ефективността на структурите за специализирано 
правосъдие (системата на административните съдилища; военните съди-
лища; специализираните наказателни институции) 

Тази мярка също остава неизпълнена. Обсъждани са различни разрешения, като в 
периода е избран подходът да се увеличи натовареността на военните съдилища, 
без да се закриват. На представителите на ВКС от състава на сформираната от ВСС 
работна група за формулиране на конкретни предложения за оптимизиране на 
броя и структурата на военните съдилища е възложено изготвянето на Анализ за 
дейността на военните съдилища, в който да се включи дейността на съдилищата 
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за периода 2016 г. – 2019 г. включително. През 2020 г. в изпълнение на задачата е 
изготвен анализ на натовареността, включващ количествено изследване (обработ-
ване и анализ) на статистическа информация и качествено изследване – анализ на 
натовареността с оглед фактическата и правна сложност на делата, с оглед резулта-
тите от инстанционния контрол и бързина на производствата. Резултатите от това 
неизпълнение водят до изводи, подобни на тези от предходната мярка. 

Що се отнася до прокуратурата, относими към въпроса за преодоляване на проб-
лема с ниската натовареност на военните магистрати са Експертните предложения 
за необходими изменения в НПК, изпратени от главния прокурор на председателя 
на Четиридесет и четвъртото Народно събрание (писмо № 3500/13.10.2020 г.) и 
конкретно т. 23 от тях, касаеща „Разширяване на компетентността на военните съ-
дилища и прокуратури (чл. 396 НПК) с престъпленията, извършени от граждански 
лица на служба в ДАНС, в МВР, в ГДИН и ГДО при МП, при или по повод изпълнение 
на службата им. По отношение на специализираното правосъдие, продължава об-
съждането относно броя и структурата на военните съдилища с оглед трайно нис-
ката им натовареност и липсата на обективна обусловеност за увеличаването й.  

От началото на 2020 г. работната група, сформирана от Съдийската колегия на ВСС 
с Решение по протокол №23/16.07.2019 г., провежда две заседания. Изготвен е пла-
нираният анализ на степента на натовареност на военните съдилища. Анализът е 
приет с Решение по протокол № 18/09.06.2020 г. на Съдийската колегия на ВСС, като 
разглеждането на предложенията за оптимизиране броя и структурата на военните 
съдилища е отложено до разглеждане от Народното събрание на Закон за допъл-
нение на Наказателно-процесуалния кодекс. 

На 16.06.2020 г. комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към 
Съдийската колегия на ВСС внася в Съдийската колегия на ВСС предложения за оп-
тимизация на дейността на военните съдилища чрез законодателни изменения в 
Наказателно-процесуалния кодекс, в Закона за съдебната власт и в Закона за отб-
раната и въоръжените сили на Република България, касаещи статута на военните 
съдии и компетентността на военните съдилища. Предложенията са приети и изп-
ратени на Комисията по правни въпроси на Народното събрание, ведно със стано-
вища на Върховния касационен съд и Прокуратурата на Република България. Както 
и по-горе беше посочено – реални законодателни мерки не са предприети и важи 
казаното за негативния ефект от неизпълнението и по тази мярка. 

• Мярка 3.4.6. Въвеждане на механизъм за оценка на ефекта от приложението 
на ГПК, НПК и АПК 

По проект е разработена методология за оценка на ГПК, НПК и АПК, която е пило-
тирана чрез извършване на анализ на ефекта от прилагането на ГПК, НПК и АПК. На 
проведено през м. май 2019 г. публично обсъждане методологията и анализът са 
дискутирани с представители на магистратите, неправителствените и професионал-
ните организации, бизнеса и членовете на Съвета за прилагане на Актуализираната 
стратегия (общо 100 участника). Методологията за оценка на прилагането на ГПК, 
НПК и АПК е разгледана на редовно заседание на Съвета по прилагане на Актуали-
зираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система през м. 
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юли 2019 г. Методологията за оценка на прилагането на ГПК, НПК и АПК е въведена 
със Заповед № ЛС-04-230/30.06.2020 г. на министъра на правосъдието. Със запо-
ведта се определят отговорните звена за системното прилагане на методологията 
и се указва, оценката на приложението на процесуалните кодекси да се извършва 
чрез сформиране на работна група от експерти от МП, магистрати и други специа-
листи. Проектът е изпълнен в срок и на 27 август 2020 г. е проведена заключителна 
пресконференция. 

• Мярка 3.4.7. Наблюдение на продължителността на делата и преписките и 
анализ на възможностите за повишаване на ефективността на разглежда-
нето им 

Тази мярка е изпълнена до голяма степен, но не окончателно. Липсата на усилия за 
довършването на предприетите действия говори за недостатъчна воля за постигане 
на ефективност в разглеждането на делата и преписките, както и за намаляване на 
продължителността на делата. Реални действия в тази насока биха повишили дове-
рието на гражданите в съдебната власт с постигането на по-навременно правосъ-
дие и оттам създаване в по-голяма степен на чувство за постигната справедливост 
като резултат от действията на органите на съдебната власт. Тази възможност се 
пропуска в продължение на години. 

• Мярка 3.4.8. Механизъм за анализиране на въздействието на проектите за 
законодателни изменения върху натовареността на органите на съдеб-
ната 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 

С изменение в ЗНА от 2016 г. тази мярка е изпълнена.  

Сумарно е предвидено финансиране по ОПДУ по Специфична цел 4 в размер на 
1 740 000 лв. Липсват данни за конкретните разходи по отделните мерки. Що се от-
нася до промяна в съдебната карта – въпреки положените усилия и вложените 
средства в анализи, доклади и заседания, предложените в нея промени не са пред-
приети. 

II.4.5. Специфична цел 5: Електронно правосъдие 

Изпълнението на тази специфична цел се реализира чрез Пътната карта за изпъл-

нение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република Бълга-

рия 2014 – 2020 и Пътната карта за изпълнение на Стратегията за въвеждане на 

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

2020 г. Може да се твърди, че независимо от всички разработвани проекти в пред-

хождащите периоди, противоепидемиологичните мерки заради Ковид - 19 дават 

най-сериозен тласък за развитие на електронното правосъдие в България. По отно-

шение на първата предвидена за изпълнението на целта мярка следва да се има 

предвид, че тя не е заложена в Пътната карта за изпълнението на Актуализираната 

стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и съгласно нея няма 
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изрично предвидено финансиране, очаквани резултати, индикатори за изпълнение 

и отговорни институции. По: 

• Мярка 3.5.1 Изграждане на оперативен капацитет за осигуряване процесите 
на поетапно въвеждане и прилагане на е-правосъдие в сектор „Правосъдие“ 
е отчетена като изпълнена преди отчетния период. В края на 2019 г, е приклю-
чило изпълнението на договор с рег. № 93-00-125/30.04.2019 г. по Дейност 2 
,,Обезпечаване с необходимите технологични средства за контрол и монито-
ринг на достъпа до информационните ресурси, чрез изграждане на инфраструк-
тура на публичен ключ /PKI/ в структурите на изпълнителната власт на сектор 
,,Правосъдие“ вкл. с прилежащо обучение“. В края на 2019 г. са проведени обу-
чения на 42 ИТ специалисти от МП и структурите на ВРБ. Въпреки отчетените 
усилия от проведените интервюта са споделени мнения, че организацията за 
внедряването на доставената инфраструктура и за използването й не са на 
добро ниво и е било необходимо магистратите сами да се дообразоват и обу-
чават за работа с внедрените системи, което води до стрес и ниско качество на 
работата. Освен това самата система не е била в добър капацитет за приемане 
на заявките за подписване на съдебните решения електронно, например, което 
е препятствало значително изпълнението на ежедневната професионална ра-
бота на съдиите. Трябва да се има предвид, че мярката има огромно значение 
както за постигане на ефективно и качествено правосъдие, така и за запазване 
интересите на страните в производствата, поради което е било необходимо да 
се положат значително повече управленски усилия за постигането й. На първо 
място, изоставянето на човешкия ресурс в съдебната система да се справи сам 
с въвеждането на е-правосъдието граничи с безотговорността. От друга страна, 
бързото внедряване, подтикнато от затварянето на институциите заради Covid-
19 и невъзможността да се оцени възвействието от така предприетите действия 
води до спорни законодателни и процедурни решения. 

• 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 е неизпъл-
нена, няма прогрес в периода, което може да се обясни с това, че 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 от-
говорни институции.  

• 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 носи-
тел. Мярката не е заложена в Пътната карта за изпълнението на Актуализира-
ната 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 Стратегическа цел № 3 от ПК 
за изпълнение на Стратегията за въвеждане на електронно управление и елек-
тронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020 г., където изрично са 
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предвидени финансиране, очаквани резултати, индикатори за изпълнение и от-
говорни институции, разпределени в една мярка с две подмерки: Общото пред-
видено финансиране по ОПДУ по Стратегическа цел № 3 е в размер на 5 250 000 
лв., от които 1 249 799,95 лв. са договорени по ОПДУ.  

Тази мярка е отчетена като изпълнена в разглеждания период със следните аргу-
менти: Съгласно чл. 360в от ЗСВ се въвежда задължение за ВСС да изгражда и 
поддържа единен портал за електронно правосъдие, който осигурява възмож-
ност за заявяване на извършването на удостоверителни изявления в електронна 
форма; извършване на процесуални действия в електронна форма; връчване на 
съобщения и призовки; достъп до поддържаните от органите на съдебната власт 
електронни дела и публични регистри. Продължаването на реформата на съдеб-
ната система е безусловно свързано с въвеждането на електронното правосъдие. 
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (обн., ДВ, 
бр. 62 от 2016 г.) в материалния закон са регламентирани общите правила от-
носно удостоверителните изявления и процесуални действия в електронна 
форма. В процесуалните закони - Гражданския процесуален кодекс и Наказа-
телно-процесуалния кодекс, следва да намерят място основните правни норми, 
регулиращи правилата за упражняване на процесуални права в електронна 
форма.  

За обществени консултации е публикуван проект на Закон за допълнение на 
Гражданския процесуален кодекс, с който се регламентира електронна информа-
ционна система „Национален регистър на запорите“ в Република България, чрез 
която информацията за движимите вещи с регистрационен режим, върху които 
са наложени запори по изпълнителните дела ще бъде централизирана в една 
база данни. Идеята е системата да е достъпна за правоимащите органи и лица на 
територията на страната или извън нея. Към момента на изготвянето на този док-
лад тя не е постигната.  

Със Закона за допълнение на Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 86 от 2020 
г.) през отчетния период се създава нормативна уредба на: а) автоматизираната 
информационна система (АИС) „Единен регистър на вещите лица“, която съдържа 
данните, вписани в списъците на специалистите, утвърдени за вещи лица. АИС 
„Единен регистър на вещите лица“ създава възможност за органите на досъдеб-
ното и съдебното производство да намират бързо и лесно вещи лица с подходяща 
специалност, които да изготвят необходимите експертизи. Чрез изграждането и 
внедряването на единен национален регистър се създава удобен интерфейс за 
избор на вещи лица на база на зададени критерии при необходимост от специ-
фични експертизи и ниво на познание; б) единната информационна система на 
съдебното изпълнение (ИССИ) в Република България, чрез която информацията 
по движението на изпълнителните дела се централизира в единна база данни. 
Системата ще е достъпна за всеки потребител на територията на страната или из-
вън нея. Основната цел на закона е осигуряване на централизиран електронен 
достъп до данни по образуването, движението и 136 приключването на изпълни-
телните дела в Република България като начало на процеса по изграждане на 
ефективна, сигурна и кохерентна електронна среда на изпълнителния процес. 



74 

 

Промените в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2015 г. за 
вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (обн., ДВ, бр. 
50 от 2015 г.), с които се осигурява въвеждането на Информационната система 
„Единен регистър на вещите лица“ са обнародвани в ДВ. бр.91 от 2 ноември 
2021г. и влизат в сила от 1 април 2022 г. Макар и със закъснение може да се прие-
ме, че тази мярка е изпълнена. 

• 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 Актуа-
лизираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и 
съгласно нея няма изрично предвидено финансиране, очаквани резултати, ин-
дикатори за изпълнение и отговорни институции. Мярката е установена като 
Стратегическа цел № 4 от ПК за изпълнение на Стратегията за въвеждане на 
електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-
2020 г., където изрично са предвидени финансиране, очаквани резултати, ин-
дикатори за изпълнение и отговорни институции, разпределени в една мярка с 
шест подмерки. Общото финансиране по ОПДУ по Стратегическа цел № 4 е в 
размер на 9 553 800.00 лв. Разходването на всички средства е договорено. Мяр-
ката все още е неизпълнена, въпреки извършената през периода дейност по 
проект с бенефициент МП и партньор ВСС „Изграждане на средства за видео-
конферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно 
производство; трансгранично сътрудничество в правораздаването“, който 
следва да е приключил към 30.06.2020 г. В рамките на проекта е доставено и 
пуснато в експлоатация на основно и съпътстващо оборудване за видеоконфе-
рентни връзки в общо 26 зали за видеоконференции – 20 в съдилища и 6 в места 
за лишаване от свобода. и централна компонента, ситуирана в МП, която обез-
печава резервиране на зали при заявка за видеоконференции, дава възмож-
ност за провеждане на многоточкови видеоконференции, запис на видеокон-
ферентни сесии, архивиране и др. Проведено е обучение на служителите в съ-
дилищата, местата за лишаване от свобода и администраторите и потребите-
лите на централната компонента. Проведено е прилежащото обучение доку-
менти. Ползва се Наръчник с правила за използване на видеоконферентни 
връзки, утвърден от Пленума на ВСС, проведен на 30.05.2019 г., разработен на 
база резултатите от извършено проучване на международния опит. В резултат 
на проекта е разработен консолидиран законопроект за използването на виде-
оконференцията в ГПК, АПК и НПК, обективирани в ЗИД на ГПК. Може да се от-
чете, че тази мярка също е изпълнена. 

• Мярка 3.5.5 Достъп и комуникация между регистрите само по електронен 
път при предоставяне на гражданите и бизнеса на комплексно администра-
тивно обслужване (КАО). 

Тази мярка е в процес на изпълнение. Тя не е заложена в Пътната карта за изпъл-
нението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната 
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система и съгласно нея няма изрично предвидено финансиране, очаквани резул-
тати, индикатори за изпълнение и отговорни институции. Тук отново се наблюдават 
направени усилия без постигнат резултат, което говори за управленско безсилие. 
Нормативният акт е приет едва през 2020 г. с отложено влизане в сила и очакване 
да влезе в сила и да бъде обезпечена, което до този момент не се е случило. 

Специфична цел 6: Развитие на отделните институции на съдебната власт 

• Мярка 3.6.1. План за регулиране натовареността на ВАС и системата на ад-
министративните съдилища, включително чрез промяна в подсъдността на 
определени видове дела и структурни мерки. Мярката е отчетено като из-
пълнена преди периода. Направеният от нас анализ показва, че мярката не е 
постигната, а предприетите мерки са хаотични и в противоположни по-
соки.  

• Мярка 3.6.2 План за намаляване натовареността на ВКС - отчетено като 
изпълнено преди периода, докато МП отчита, че е в процес на изпълнение. 
Не може да се твърди, че мярката е изпълнена, а нейното постигане има 
изключително важно значение за повишаване качеството и резултатите 
от дейността на съдебната система в България. 

• Мярка 3.6.3. Прилагане на целите, заложени в стратегическия план „Поли-
тики за управление на ВСС“ – тази мярка е неизпълнена. Извършени са дейст-
вия: през месец септември 2020 г. е открита процедура за кандидатстване по 
ОПДУ с краен срок за кандидатстване до 30.11.2020 г. В посоченият срок от 
страна на ВСС е подготвено и подадено проектно предложение обхващащо тази 
мярка. Предложението е в етап на оценка от страна на УО. Процедурата за въз-
лагане на обществена поръчка съгласно ЗОП, обхващаща Дейност 1 и Дейност 
2 от проекта е публикувана на 18.08.2021 г. Срокът за подаване на оферти е из-
текъл. Подадени са 3 (три) броя жалби от участници в процедурата пред Коми-
сията за защита на потребителите (КЗК). 

• Мярка 3.6.4 Анализ и оценка на състоянието на ИВСС и практиката му и про-
веждане на дискусия за нуждите от законодателни и организационни про-
мени, включително предвиждане на подразделение на съдийски и прокурор-
ско следователски екипи в състава му - отчита се като изпълнено преди пери-
ода от МП, а нашият анализ показва, че дейностите са закъсняли, а мярката – 
неизпълнена. Със ЗИД КРБ се допълва разпоредбата на чл. 132а, ал. 6 КРБ, оп-
ределяща правомощията на Инспектората. Подразделението на съдийски и 
прокурорско-следователски екипи в състава на ИВСС е постигната, с изменени-
ето на чл. 42, ал. 3 ЗСВ (ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.). Разпоредбата 
въвежда диференцирани изисквания към кандидатите за длъжността инспек-
тор в ИВСС, които позволяват последващото профилиране на екипите на Инс-
пектората - Сумарно за финансиране по ОПДУ по Специфична цел 6: 400 000 лв. 
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Изводи за изпълнението на Стратегическа цел 3 

При изпълнението по Стратегическа цел 3 не е постигнат съществен напредък. Съг-

ласно оценките от базата данни и разработения софтуер изпълнението на Страте-

гическа цел 3: Ефективно администриране на съдебната власт общо за периода 

2015-2020 е 34,80% (вж. Графика 29 и таблица 7). Постигнатото равнище се дължи 

на изпълнение на мерките по тези цели през периода 2019-2020 г. По степен на 

изпълнение тази СЦ заема трето място сред останалите стратегически цели.  

В Пътната карта е предвидено СЦ 3 да бъде постигната чрез изпъление на общо 18 

мерки. Общо за периода 2015-2020 4 мерки се считат за изпълнени, 5 за частично 

изпълнени и 9 за неизпълнени (вж. Графика 30 и Таблица 6). 

Сред петте специфични цели на СЦ 3, най-високо изпълнение има при СпЦ 2 за ре-

гулиране на наовареността на магистратите и на структурите на СВ – тя е постигната 

на 76,25% още в периода до 2019 г. (вж. Таблица 8). СпЦ 6 е постигната на 50,0%, а 

СпЦ 4 – на 20%. Не е констатиран никакъв напредък при изпълнението на СпЦ 1 и 

3.  

II.5. Стратегическа цел 4: Модерна и ефективна наказателна политика 

Стратегическа цел 4 е фокусирана върху ефективността на наказателната политика, 
но включените в нея специфични цели и мерки, като част от АСПРСС, както и пред-
видените за тях в Пътната карта действия и индикатори, са съсредоточени само 
върху определени аспекти на наказателната политика, които са свързани с наказа-
телното правораздаване. Извън обхвата на Стратегията са превантивните действия 

за противодействие на престъпността
34

, което е логично, доколкото Стратегията 
като цяло е насочена към съдебната система, но същевременно е показателно за 
неточното определяне на наименованието на Стратегическа цел 4, която е с по-те-
сен обхват – ефективността на наказателното правораздаване. 

Стратегическа цел 4 на АСПРСС включва шест специфични цели, за постигането на 
които са предвидени 25 мерки. Част от мерките не са включени в Пътната карта и 

 
34 През последните години се забелязва тревожна тенденция за силно подценяване на соци-
алните причини за престъпността, като реакцията на държавата се насочва по-скоро към си-
туационно реагиране на вече извършените престъпления (на „принципа на пожарната ко-
манда“). По този начин превенцията все повече отстъпва място на репресията, което обаче 
задълбочава проблемите, защото от една страна криминогенните фактори продължават да 
съществуват, а от друга страна, реактивното изменение на законодателството (обикновено в 
посока към криминализиране на деяния или завишаване на санкциите на инкриминираните 
деяния, които са базирани на популизъм, вместо на експертна оценка) създава все по-голяма 
нестабилност на законодателството и предпоставки за все повече вътрешни противоречия в 
законите, обърква адресатите на правните норми, вкл. правоприлагащите органи, и по този 
начин влияе негативно върху спазването на закона, съответно върху качеството на правопри-
ложната дейност. 
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за тях не са предвидени финансиране, очаквани резултати, индикатори за изпълне-
ние и отговорни институции, което затруднява както изпълнението, така и отчита-
нето им, например мерки 4.1.5. Постоянен процес на наблюдение на приложени-
ето и ефекта от НПК, осигурен с необходимите помощни изследвания, 4.1.9. Прила-
гане на алтернативни способи за решаване на наказателни дела, включително чрез 
форми на възстановително правосъдие, 4.1.10. Развитие на капацитет за емпи-
рични и мултидисциплинарни криминологични изследвания, 4.2.4. Трайно реше-
ние за статуса на следствието, броя и натоварването на следователите на основата 
на новата Концепция за наказателна политика и Интегрираната стратегия за разви-
тие на органите с разследващи функции, 4.3.3. Изработване на нов организационен 
модел на ПРБ в рамките на съдебната власт, отчитащ включително: разделението 
на ВСС на две колегии, предложенията, обявени от главния прокурор и резултатите 
от дискусията по тях,  новата концепция за наказателна политика и стратегията за 
реформа на органите по разследването, съобразяване на обхвата на правомощията 
на прокуратурата по надзора за законност с конституционната защита на основните 
права и върховенството на закона, утвърждаване на съответствието на структурата 
на ПРБ с чл. 126, ал. 1 от Конституцията на Република България, повишаване иници-
ативата и отговорността на административните ръководители в системата на про-
куратурата и следствието, оформянето на локален (за всяко звено) и национален 
(ПРБ като цяло) процес на планиране и отчитане, подчинен на показатели за качес-
тво и ефективност и обвързан с програмното бюджетиране, необходимостта от спе-
цифични критерии за атестации и дисциплинарни наказания, отчитащи специфи-
ките на прокурорската функция и обвързани с резултатите от наказателния процес, 
специализацията, формирането на междуведомствени екипи и екипи за работа по 
сложни дела.  

За Специфични цели 2 Реформа и развитие на органите по разследването, 3 
Ефективна прокуратура и 4 Ефективност на специализираната прокуратура и 
съд не се предвижда финансиране по ОПДУ. В Пътната карта е предвидено финан-
сиране по ОПДУ за мерките по Специфична цел 1 Актуализация на наказателната 
политика в размер на 550 000 лв., по Специфична цел 5 Експертизи в размер на 
350 000 лв. и по Специфична цел 6 Пенитенциарна реформа в размер на 1 880 000 
лв., или общо финансиране за Стратегическа цел 4 в размер на 2 780 000 лв. 

II.5.1. Изпълнение на Специфична цел 1 Актуализация на наказателната по-
литика  

• Мярка 4.1.1. Оценка на съществуващата Концепция за наказателна поли-
тика (валидна до 2014 г.) и нейното изпълнение 

• Мярка 4.1.2. Разработване на нова Концепция за наказателна политика като 
основа за останалите мерки по този приоритет 

Първите две мерки от Специфична цел 1 (4.1.1. Оценка на съществуващата Концеп-
ция за наказателна политика (валидна до 2014 г.) и нейното изпълнение и 4.1.2. 
Разработване на нова Концепция за наказателна политика като основа за остана-
лите мерки по този приоритет) са тясно свързани, поради което в Пътната карта за 
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тях са предвидени общи действия
35

, период на приложение
36

, финансиране
37

, 

очаквани резултати
38

, индикатори за изпълнение
39

 и отговорни институции
40

 
(всъщност първата мярка по същността си не е мярка, а действие, необходимо за 
качествено реализиране на втората мярка, и логично се явява и първото действие, 
което повтаря мярката, а впоследствие е дублирано и от първия индикатор). 

Видно от съдържанието на Пътната карта, предвидените индикатори изцяло повта-
рят действията за изпълнение, което не осигурява възможност за количествено и 
качествено измерване на постигнатите резултати. Подобен подход допуска въз-
можност формално да бъде отчетено като резултат цялостно изпълнение, дори и 
такова да липсва (при частично или при некачествено изпълнение). За да се осигури 
възможност за прецизно измерване на резултата, по-подходящи индикатори биха 
били например: приети анализ и оценка на степента на изпълнение на предходната 
концепция;  брой проучени правни системи на страни членки на ЕС; приета нова 
Концепция за наказателна политика с включен анализ на криминогенните фактори, 
на законодателството и на практиката на правоприлагащите органи; брой прове-
дени дискусии; брой представени организации в проведените дискусии; брой учас-
тници в проведените дискусии и др. 

При изпълнението на двете мерки се забелязва значително забавяне – вместо в 
предвидения период на приложение 2016 – 2017 г. (впоследствие изменен на 2016 
– 2019 г.), отчетлив напредък по изпълнението им е налице с три години закъснение 
от първоначално предвидения срок. Предвиденото финансиране по ОПДУ в размер 
на 400 000 лв. е гарантирало възможността все пак да се реализират заложените 
действия. На 31.05.2020 г. е приключило изпълнението на проект „Нова концепция 
за наказателна политика“, поради което и Съветът по прилагане на АСПРСС отчита 
изпълнение на двете мерки. С решение № 318 от 11 май 2020 г. Министерският 
съвет одобрява изготвената Концепция за наказателна политика, въпреки липсата 
на задълбочено обсъждане. Вероятно поради това прибързано приемане, се забе-

 
35 1. Изготвяне на оценка на съществуващата Концепция; 2. Извършване на изследвания за 
събиране на емпирични данни и анализ на съществуваща статистика за установяване на кри-
минологичната среда и тенденциите в нея, както и на други относими социометрични пока-
затели; 3. Проучване на европейската практика; 5. Изработване на нова Концепция за наказа-
телна политика; 6. Провеждане на дискусии. 
36 2016 - 2017 г., изменен: 2016 – 2019 г. 
37 ОПДУ: 400 000 лв. 
38 Подобрено и модерно законодателство в областта на наказателното правосъдие. 
39 Изготвена оценка на съществуващата Концепция; Извършени изследвания и проучени 
добри практики; Изготвена нова КНП; Проведени дискусии.  
40 Водеща – МП, партньори: МВР, ПРБ и ВКС. 
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лязват определени дефицити, на които обръща внимание в становището си Българ-

ската асоциация по криминология
41

: проектът е фокусиран предимно върху мате-

риалното наказателно право
42

; подценяват се наказателнопроцесуалните проб-

леми по формална причина – че Наказателно-процесуалният кодекс (2006 г.) е срав-
нително нов, което не може да се приеме като аргумент в подкрепа на неговата 
ефективност; допуска се смесване на концепция за наказателна политика и страте-
гия за противодействие на престъпността; липсва извеждане на принципа на хума-
низма вместо засилената репресия и на принципа за приоритетното осъществяване 

на превантивната дейност; подминати са въпросите за двупартидността
43

, разши-
ряването или ограничаването на дискрецията, на институти като освобождаване от 
наказателна отговорност с налагане на административни наказания и възпитателни 
мерки; давността; предсрочното (условно и безусловно) освобождаване от изтър-
пяване на наложено наказание и др.; основаването на проекта само върху статис-
тическа информация, вместо върху детайлни криминологични изследвания, вкл. на 
виктимизацията и латентната престъпност, не позволява да се отчете цялостната 
криминогенна обстановка, за да се набележат прецизно необходимите мерки. Като 
слабост при изпълнението може да се отчете и обстоятелството, че предвидените 
анализи на данните от ЕИСПП и на прилагането на Наказателния кодекс и оценка 
на изпълнението на Концепцията за наказателна политика 2010 – 2014 г. не са пуб-
ликувани, поради което остават недостъпни за професионалната общност и за 
гражданите. Заложените в АСПРСС действия за реализиране на мерките могат да 
се определят като твърде амбициозни за краткия период от време, в който следва 
да се извършат. Сами по себе си, събирането на емпирични данни и проучването 
на европейската практика предполагат дълъг период от време, а предвиденият 
анализ на съществуващата статистика едва ли е в състояние да осигури цялостна 
картина на престъпността, с оглед липсата на пълна статистическа информация и 
детайлни изследвания на латентната престъпност. Логично, изготвеният анализ не 
съдържа подробен преглед и обобщение на съдебната практика и практиката на 
органите на досъдебното производство по отделните текстове на Наказателния ко-
декс, който изисква сериозен кадрови ресурс и достатъчно време. 

 
41 Становището на Българската асоциация по криминология е публикувано на интернет-стра-
ницата й: http://criminology.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=109%3A-
20202025-&catid=46%3A2020-02-11-16-49-01&Itemid=83&lang=en 
42 Това е логичен резултат от заданието по проекта – вж. 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RPBnfObfAGAJ:https://mjs.bg/api/par
t/GetBlob%3Fhash%3D3A3F3CF60F47D7D851EC91989099C10B+&cd=3&hl=bg&ct=clnk&gl=bg&cli
ent=firefox-b-d 
43 Възприемането на различен модел, основан на двупартидно или трипартидно деление на 
престъпленията в различните държави има за цел да облекчи наказателната репресия и на-
казателнопроцесуалните форми, като за различните категории престъпления се диференци-
рат процедурите, по които се осъществява наказателното преследване. Именноа подобна 
промяна би обосновала и наличието на нов концептуален подход, който би наложил приема-
нето на нов кодекс, а не изменение на действащия. 
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По тези две мерки сравнително точно са определени отговорните институции, но с 
оглед на обстоятелството, че понятието наказателна политика не е идентично с по-
нятието наказателно правораздаване, отсъствието на други органи, които имат пра-
вомощия, свързани с превенцията на закононарушенията в различните сектори 
(ДАНС, Сметната палата, Агенцията за държавна финансова инспекция, Централ-
ната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непъл-
нолетни и др.) или с разследването по наказателни дела (Министерство на финан-
сите, Агенция „Митници“), поставя под въпрос ефективността на този подход за из-
готвянето на Концепция за наказателната политика и се отразява върху съдържани-
ето на приетата концепция. 

С оглед изложеното във връзка с дефицитите, свързани с хоризонталната логика на 
АСПРСС при анализа на тези две мерки, следва извод за забавено частично изпъл-
нение на същите. 

• Мярка 4.1.3. Приемане на модерен Кодекс на административните нарушения 
и наказания (КАНН), който реализира целта за заменяне на наказателните с 
по-гъвкави и социално-оправдани административно-наказателни санкции за 
голям брой деяния. Постоянен процес на наблюдение приложението и 
ефекта от КАНН 

По изпълнението на мярката не се забелязва напредък
44

. На 25 февруари 2013 г. 

изготвеният проект на КАНН
45

 е публикуван за обществено обсъждане със срок 
11.03.2013 г. След подадената оставка на правителството, на 15 март 2013 г. XLI на-
родно събрание е разпуснато. Впоследствие отново е направен опит да се иници-
ира приемането на КАНН, като през 2015 г. е възложено актуализирането на про-
екта на работна група към Министерството на правосъдието, в две основни направ-
ления: 1) да се отразят настъпилите промени в нормативните актове и 2) да се въ-
ведат диференцирани процедури за разглеждане на административнонаказател-
ните дела в съда, като се предвидят облекчени процедури за по-бързо и лесно раз-
глеждане, без да се засягат процесуалните права на гражданите. На 8 декември 

2015 г. е публикуван актуализираният проект
46

, който обаче също не е приет
47

 до 
предсрочното разпускане на XLIII народно събрание на 27 януари 2017. В отчета на 
Съвета по прилагане на АСПРСС не се сочат причините за продължаващото заба-
вяне, но честата смяна на правителства и предсрочното прекратяване на мандата 
на Народното събрание имат за логична последица липсата на приемственост и 
последователност при реализирането на мерките по Стратегията.  

 
44 Като очакван резултат в Пътната карта е предвидено „Подобрено и модерно законодателс-
тво в областта на административно -наказателното правосъдие“. 
45 https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?@lang=bg-BG&Id=858 
46 https://www.justice.government.bg/home/index/9a1c0da6-6c6d-4148-81e2-afabbed5ff3d 
47 На 18 декември 2015 г. министърът на правосъдието Христо Иванов подава оставка. 
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При определянето на необходимите за осъществяване на мярката действия
48

 и на 

индикаторите за изпълнение
49

 очевидно е взето предвид, че има изготвен проект 
на КАНН, поради което е предвидено извършването на оценка на въздействието. 
Вероятно това е причината и за определянето на кратък срок за реализиране на 

мярката
50

, както и за липсата на финансиране по ОПДУ. При преглед на хоризон-
талната логика на Стратегията е видно, че първият индикатор за изпълнение дуб-
лира действието, но е трудно да се приеме, че осигурява адекватна възможност за 
измерване на напредъка, доколкото извършването на оценка на въздействието 
само по себе си не води до извод, че е реализирана мярката – приемане на КАНН. 
Доколкото вторият индикатор не предвижда определени параметри, се допуска от-
ново възможност за формално изпълнение без гарантиране на качеството му (ко-
ето би могло да се отчете, ако се включат в индикаторите брой проведени диску-
сии, брой представени организации в проведените дискусии, брой участници в тях, 
анализ на броя и правомощията на административнонаказващите органи, анализ 
на съвпадащите състави на административни нарушения и наказания, приет КАНН, 
въведен механизъм за постоянно наблюдение на прилагането и ефекта от КАНН, 
публикувани годишни доклади на административнонаказващите органи по прила-
гането на КАНН и др.). Няма данни за провеждани дискусии, вкл. относно техния 
брой, броя на представените организации, броя на участниците в тях, също както 
за анализ на броя и правомощията на административнонаказващите органи. Също 
както при предходните мерки, и при тази сравнително точно са определени основ-

ните институции
51

, които имат отношение към приемането на КАНН (разбира се, 

желателно е да се проучи опитът на основните административнонаказващи органи, 
например НАП, АДФИ, ДНСК и др., което би могло да допринесе за създаването на 
по-добра уредба). 

• Мярка 4.1.4. В светлината на новата Концепция за наказателна политика 
оценка на нуждата от актуализация на конкретни институти и състави от 
Наказателния кодекс и разработване на съответен проект за неговото об-
новяване 

• Мярка 4.1.5. Постоянен процес на наблюдение на приложението и ефекта от 
НПК, осигурен с необходимите помощни изследвания 

• Мярка 4.1.6. Анализ и оценка на системата на пробацията и продължаващ 
мониторинг 

 
48 1. Извършване на оценка за въздействието; 2. Провеждане на дискусия. 
49 Извършена оценка на въздействието; Проведена дискусия. 
50 2016 -2017 г. 
51 Водеща – МП, партньори: ПРБ, ВКС, ВАС, ВАдвС. 
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Мярка 4.1.4. е обединена в Пътната карта с мярка 4.1.6., като за двете са предви-

дени общи действия, срок
52

, финансиране
53

, очаквани резултати
54

, индикатори
55

 

и отговорни институции
56

. Спорно е доколко при така формулираната мярка по 

4.1.4. може да се постигне реален ефект, доколкото се предвижда не приемане на 
проект за обновяване, а само неговото изготвяне. Всъщност, по принцип изготвя-
нето на анализи и оценки няма характер на мярка, а може да бъде по-скоро дейст-
вие за реализиране на определена мярка, защото осигурява необходимата основа 
за вземане на правилни решения. Предвидените индикатори отново не дават въз-
можност за измерването на качествено и количествено изпълнение. Няма данни за 
изготвен цялостен анализ на прилагането на НК по текстове от Общата част на ко-
декса и по отделни състави на престъпления, за оценка на необходимостта от акту-
ализация и изготвен въз основа на тях проект за изменение на НК, съответно за 
брой проведени дискусии по такъв и брой участници в тях, нито има данни за ана-
лиз на правната уредба на пробацията и оценка на прилагането на пробационните 
мерки. Съветът по прилагане на АСПРСС отчита общо двете мерки като такива в 
процес на изпълнение (така е и в проекта на отчет към 31.12.2021 г.), като се сочат 
изпълнението на проекта по мерки 4.1.1. и 4.1.2.; изпълнението на проект „Модер-
низация на пенитенциарната система в България“, изпълнението на проект „Подк-
репа за прилагане на решенията на ЕСПЧ и стандартите на Европейския комитет за 
предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение или на-
казание“, изготвените становища от Аналитичното звено на ВКС във връзка с актуа-
лизация на конкретни текстове на НК, изготвена от ПРБ съвместно с МП Пътна карта 
за изпълнение на препоръките по Независимия анализ на прокуратурата. Забе-
лязва се обаче липса на целенасоченост към изпълнение на конкретно предвиде-
ните две мерки, което е повлияло и на крайния резултат и същите остават неизпъл-
нени.  

Мярка 4.1.5. не е предвидена в пътната карта със съответни действия, срок, финан-
сиране, очаквани резултати, индикатори и отговорни институции. Независимо от 
това, в изпълнение на проект „Ефективен достъп до правосъдие“ по ОПДУ са изгот-
вени Методология за оценка на ефекта от приложението на ГПК, НПК и АПК и Пи-
лотен анализ на прилагането на НПК, ГПК и АПК, съдържащ изводи и препоръки. 
Методологията и анализа са публикувани на интернет страницата на Министерст-

вото на правосъдието
57

. Въпреки въвеждането на Методологията със Заповед № 

ЛС-04-230/30.06.2020 г., липсват данни за последващи оценки в резултат на наблю-
дението на прилагането на НПК, поради което може да се приеме, че мярката е 
частично изпълнена. 

 
52 2016 -2017 г., изменен в 2016 – 2019 г. 
53 ОПДУ (Към проект по мерки 4.1.1 и 4.1.2). 
54 Обновяване на НК, Подобряване ефективността на системата на пробацията и на видовете 
пробационни мерки, включени в нея като вид наказание.  
55 Изготвени анализи; Изготвена оценка. 
56 Водеща – МП, партньори: ПРБ и ВКС. 
57 https://www.justice.government.bg/home/index/bf79b562-fcb8-43a3-a6f4-0d09d8af2661 
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• Мярка 4.1.7. Анализ и оценка на системата за отнемане в полза на държа-
вата на незаконно придобито имущество 

Въпреки удължаването на срока чрез изменението в Пътната карта, мярката остава 

неизпълнена към края на 2020 г.
58

 В проекта на отчет на СПАСПРСС към  31.12.2021 

г. се сочи, че тя е в процес на изпълнение, но е налице забавяне поради неучастието 
на КОНПИ в процеса по разработване и приемане на Стратегията, а в проекта на 
Пътна карта като отговорна институция е посочено МП с партньори КОНПИ, ВКС и 
ПРБ, което предполага външен анализ на дейността на комисията. Въпреки предп-

риетите действия, които се сочат и в проекта на отчет на СПАСПРСС
59

, продължава-

щото търсене на решение за повишаване на ефективността на тази дейност и през 
2022 г. е показателно за несполуките при досегашните законодателни интервен-
ции. При анализа на хоризонталната логика отново важи същото, което и за редица 
други мерки – като мярка е посочено по-скоро действие, предпоставящо качестве-

ното изпълнение на мярка с измерим ефект, действията повтарят мярката
60

, а ин-

дикаторите
61

 дублират действията и не осигуряват възможност за количествено и 
качествено измерване на резултата. Видим е дефицитът при определяне на отго-

ворните институции
62

, а определянето като отговорна институция само на КОНПИ 

води до извод за самоанализ вместо външен анализ и поставя под съмнение него-
вата обективност. Това е основната причина за неизпълнението на мярката, докол-
кото при нея по начало липсва проблем с финансирането – предвидено е такова по 

ОПДУ
63

 в размер на 150 000 лв. 

 
58 Предвиденият в Пътната карта период на приложение е 2017-2018 г., изменен в 2019 – 2020 
г., а очакван резултат – „Подобряване на ефективността на системата за отнемане в полза на 
държавата на незаконно придобито имущество“. 
59 Изпълнението от независими експерти на Transparency International - България през 2014 г. 
и 2015 г. на проект “Отнемане на незаконно придобито имущество в Европа - повишаване на 
прозрачността, почтеността, отчетността и ефективността”, осъществен с финансовата подк-
репа на Програмата за превенция и борба с престъпността на Генерална дирекция Вътрешни 
работи на Европейската комисия в продължение на 10 месеца работата на Комисията за от-
немане на незаконно придобито имущество и нейните регионални, и приемането през 2018 
г. на нов Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество (ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.). 
60 Изготвяне на анализ на действащата нормативна уредба и оценка на ефективността на сис-
темата за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество; Провеждане 
на дискусии.  
61 Извършен анализ; Проведени дискусии. 
62 Единствено КОНПИ. 
63 Както се сочи в проекта на отчет на СПАСПРСС обаче, „Към момента в ИГРП за 2020 г. на 
ОПДУ не е включена процедура за кандидатстване от КПКОНПИ с проектно предложение и 
съответно от страна на КПКОНПИ не е предоставяна проектна идея до Управляващия орган на 
ОПДУ. … Индикативната работна програма на Оперативна програма „Добро управление“ за 
2021 г. не е включена процедура за кандидатстване от КПКОНПИ с проектно предложение и 
съответно от страна на КПКОНПИ не е предоставяна проектна идея до Управляващия орган на 
ОПДУ. Предвид приключилия период за приложение на мярката, следва да се има предвид, 
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• Мярка 4.1.8. План за развитие на социални мерки за реинтеграция, предвиж-
дащ осигуряване на средства и създаване на организация за ефективно при-
лагане на мерки за подкрепа на осъдените на пробация, в това число и включ-
ването им в курсове за ограмотяване, професионална квалификация и други 
мерки за обществена подкрепа 

Мярка 4.1.8. също е формулирана като необходимо за постигането на резултат 
действие, вместо например „Въвеждане в действие на програма за подкрепа на 
осъдени лица, образователни курсове и т.н.“, което има характер на мярка. Логично 

поради тази причина, първите действие
64

 и индикатор
65

 дублират мярката. Поло-

жително трябва да се оцени наличието при индикаторите за изпълнение на тази 
мярка на целеви стойности, каквито отсъстват при повечето други индикатори. Дей-
ност, насочена към постигане на резултати, свързани с тази мярка, е реализирана 
по програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 от 

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“
66

 чрез проект, свързан с развитието 

на института на пробацията. Като част от дейностите по проекта са предвидени при-
емането на нова обучителна концепция за пробационните служители; актуализи-
ране на инструментариума за диагностика и оценка на риска за осъдените на про-
бация; разработване (със съдействието на норвежката Академия за обучение на 
персонала на затворите) на нова програма за обществено въздействие, включваща 
прилагането на нови методи за ресоциализация; изследване на възможностите за 
разширяване приложното поле на пробацията и за въвеждане на нови алтернативи 
на лишаването от свобода, съобразно добрите европейски практики. Тук отново се 
забелязва липса на целенасоченост при изпълнението и до голяма степен причи-
ната е свързана с липсата на финансиране по ОПДУ и с неточно определяне на от-

говорните институции
67

. МТСП, определено като водеща отговорна институция, из-
разява становище, че не приема да е отговорна институция по тази цел от стратеги-
ята и многократно е давало становища в тази насока, което е показателно за нали-
чието на заложен още при приемането на АСПРСС проблем за изпълнението й. 
МТСП аргументира и становище, че  след пилотната фаза разработеният план по 

 
че дори при евентуално изменение на ИГРП за 2021 г. и включване на процедура, по която 
КПКОНПИ да подаде проектно предложение, не би могло да се осигури изпълнение на про-
екта в предвидения период на приложение, вкл. отчитайки хоризонта за осъществяване на 
реформите по Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната сис-
тема. 
64 Предвидените действия са: 1. Разработване на план развитие на мерки за реинтеграция; 2. 
Провеждане на дискусия по плана; 3. Реализиране на пилотни проекти за въвеждане на мерки 
за обществена подкрепа. 
65 Предвидените индикатори са следните: Изработен и приет план за развитие на социални 
мерки за реинтеграция; Реализирани 6 пилотни проекта; Обучени 60 пробационни служи-
тели; Включени в програми осъдени на пробация лица – 200 човека. 
66 Като очакван резултат в Пътната карта се предвижда „Надграждане на резултатите от пре-
дефиниран проект № 2 и Малка грантова схема на Програма BG15 на Норвежкия финансов 
механизъм 2009-2014 и Усъвършенстване политиката за реинтеграция на лица в пробация“. 
67 Водеща – МТСП, партньор – МП. 
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проекта не може да бъде изпълняван от това министерство в частта за професио-
нално обучение, а ограмотяването трябва да се осъществява от МОН и отново по 
проекти, тъй като съгласно Закона за насърчаване на заетостта със средства от дър-
жавния бюджет за активна политика на пазара на труда се финансират мерки и 
програми за обучение и заетост на безработни лица, но не и проекти за въвеждане 
на мерки за обществена подкрепа на лица, осъдени на пробация. Лицата, осъдени 
на пробация, могат да се възползват от посреднически услуги и да участват в прог-
рами и насърчителни мерки, финансирани по ЗНЗ, не директно, а според общия 
режим – след регистрация в дирекциите „Бюро по труда“ като безработни. В про-
екта на отчет на СПАСПРСС се сочи, че мярката е в процес на изпълнение. Към края 
на периода на приложение (2017 – 2020 г.) същата остава неизпълнена. 

• Мярка 4.1.9. Прилагане на алтернативни способи за решаване на наказа-
телни дела, включително чрез форми на възстановително правосъдие 

Мярка 4.1.9. не е предвидена в пътната карта със съответни действия, срок, финан-
сиране, очаквани резултати, индикатори и отговорни институции. В проекта на от-
чет на СПАСПРСС няма никакви данни относно напредък по тази мярка, а се сочи 
само, че тя не е предвидена в Пътната карта и няма предвидено финансиране. На 
пръв поглед се налага извод за подценяване на ролята на възстановителното пра-
восъдие по наказателните дела, което би могло значително да допринесе за тях-
ното срочно и качествено приключване. Възможност за провеждане на медиация 

по наказателни дела е предвидена още със Закона за медиацията
68

, но повече от 
15 години след приемането му всички инициативи за въвеждането й в НПК остават 
без резултат. Това не означава, че не са предприети никакви действия в тази насока, 
защото Специфична цел 6 на Стратегическа цел 5 е посветена именно на възстано-
вителното правосъдие. Разбира се, подценяването на възстановителното правосъ-
дие в областта на наказателното правораздаване не позволява на органите на съ-
дебната система да съсредоточат своите усилия върху тежките дела, за да се оси-
гури разглеждането им в разумен срок. От друга страна, провеждането на наказа-
телни дела по общия ред при възможност за ефективното им приключване при раз-
лични форми на възстановително правосъдие, в редица случаи не осигурява доста-
тъчно предпоставки за избягване на повторна или вторична виктимизация, както и 
за поправяне на извършителя на престъплението, което рефлектира върху превен-
цията на престъпността. 

• Мярка 4.1.10. Развитие на капацитет за емпирични и мултидисциплинарни 
криминологични изследвания 

Мярка 4.1.10. не е предвидена в пътната карта със съответни действия, срок, фи-
нансиране, очаквани резултати, индикатори и отговорни институции. В проекта на 
отчет на СПАСПРСС също няма никакви данни относно напредък по тази мярка, а се 

 
68 Съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за медиацията (ДВ, бр. 110 от 17.12.2004 г., изм. и доп., бр. 86 
от 24.10.2006 г., доп., бр. 9 от 28.01.2011 г., изм. и доп., бр. 27 от 1.04.2011 г., бр. 77 от 
18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм., бр. 17 от 26.02.2019 г.), „Медиация се провежда и в 
случаите, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс“. 
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сочи само, че тя не е предвидена в Пътната карта и няма предвидено финансиране. 
За съжаление, не се откриват никакви данни относно изпълнението на мярката, а 
подценяването на тази дейност вече десетки години се отразява изключително не-
гативно върху възможностите на държавата да противодейства на престъпността. 
Поетапно през годините са закрити структурите, осигуряващи криминологични из-
следвания (към главния прокурор, Министерството на правосъдието и Института за 
държавата и правото при Българската академия на науките), които са абсолютно 
необходима основа за анализ на състоянието на престъпността и набелязване на 
мерки за справяне с нейния висок ръст. Нещо повече, дори и през периода на дейс-
твие на АСПРСС се предприемат действия, обратни на предвиденото в стратегията 
– с измененията на Закона за Министерството на вътрешните работи през 2020 г. 
дейността на Националния институт по криминалистика и криминология се стес-

нява само до криминалистиката
69

. Следователно при тази мярка не само, че не се 

забелязва напредък, но през периода на действие на стратегията е направена по-
редната крачка назад. Това е един от многобройните примери за противоречие 
между действията, които се предприемат на практика и уредбата в стратегически 
актове. Въпреки наличието на аргументи, свързани с необходимост от осигуряване 
на обективност на криминологичните изследвания, поради което се поставя под 
съмнение способността на структура в МВР да се справи, при подобни промени 
следва да се отчита обстоятелството, че създаването на кадрови ресурс е изключи-
телно продължителен и труден процес, което налага внимателно обмисляне на по-
добни структурни промени.  

Ако се вземат предвид предложените по-точни индикатори за изпълнение, към 
края на периода на действие на АСПРСС (2020 г.) се отчита изпълнение 3,57 % на 
Специфична цел 1. Осигуреният финансов ресурс за постигане на целта в размер на 
550 000 лв. поставя под въпрос дали предвидените средства са били достатъчно. 

II.5.2. Изпълнение на Специфична цел 2 Реформа и развитие на органите по 
разследването 

• Мярка 4.2.1. Оценка на състоянието на досъдебното производство и орга-
ните с разследващи функции 

• Мярка 4.2.2. Изработване цялостна интегрирана стратегия за развитие на 
органите с разследващи функции 

• Мярка 4.2.3. Обвързване на атестирането и кадровия процес на органите с 
разследващи функции с резултатите от наказателния процес 

За изпълнение на трите мерки в пътната карта са предвидени общи действия (1. 
Изготвяне на анализ на състоянието на досъдебното производство; 2. Анализ на 

 
69 Виж Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните ра-
боти, ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 1.10.2020 г. и издадения въз основа на него Правилник за 
устройството и дейността на Националния институт по криминалистика, ДВ, бр. 7 от 
26.01.2021 г., в сила от 26.01.2021 г. 
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констатираните в рамките на разпоредителното заседание по чл.248 от НПК сис-
темно допускани процесуални нарушения на досъдебното производство и разра-
ботване на мерки за преодоляването им. 3. Изработване на Интегрирана стратегия 
за развитие на органите с разследващи функции; 4. Анализ на практическото при-
лагане на методиката за атестирането на служителите в органите с разследващи 
функции; 5. Актуализация на индикаторите за атестиране.), период на приложе-

ние
70

, финансиране
71

, очаквани резултати
72

, индикатори
73

 и отговорни институ-

ции
74

. 

За първата от трите мерки важи посоченото по-горе относно характера на оценката, 
която би могла да бъде важна основа за набелязване на мерките, но самата тя не 
може да има характер на мярка, защото не променя сама по себе си състоянието 
на органите с разследващи функции. Мярката по 4.2.3. страда от аналогичен недос-
татък – само по себе си изработването на стратегия не е в състояние да промени 
реалността, необходимо е същата да бъде приета и приложена. Третата мярка е 
изведена самостоятелно, въпреки че би следвало да бъде част от цялостната интег-
рирана стратегия за развитие на органите с разследващи функции. В периода на 
приложение на мерките не е постигнат напредък. В отчета на Съвета на АСПРСС 
се сочи, че мярката е в процес на изпълнение, но се отчитат дейности, които са не-
относими към целенасоченото ѝ изпълнение (например подобряване на организа-
цията за наблюдение и отчитане на работата на прокуратурата по противодействие 
на корупцията и организираната престъпност, чрез въвеждане на единен акт на от-
четност, въз основа на заповед на главния прокурор от 02.10.2017 г.; изготвяне през 
2016 г. на анализ на решенията на Европейския съд по правата на човека, с които е 
било установено, че българските власти не са изпълнили задължението си за про-
веждане на ефективно разследване; споразумение между министъра на правосъ-
дието и ПРБ за създаване на механизъм за взаимодействие между двете институ-
ции по повод висящи жалби пред ЕСПЧ, касаещи оплаквания за неефективно раз-
следване; актуализиране на съвместните инструкции относно реда и показателите 
за предоставяне на информация за разследванията, вкл. и на данни за натоваре-
ността на разследващите органи; подписване през 2019 г. на Споразумение за вза-
имодействие и сътрудничество между Прокуратурата на Република България и Ми-
нистерството на вътрешните работи при противодействие на правонарушенията, 
засягащи финансовите интереси на Европейския съюз; подписване през 2019 г. с 
Асоциацията на банките в България на Меморандум за сътрудничество за противо-
действие на престъпленията, засягащи банковия сектор, и др.). Всички тези иници-
ативи безспорно ще дадат отражение върху дейността на разследващите органи, 

 
70 2017-2018 г., изменен в 2020 г. 
71 Държавния бюджет. 
72 Оценка на нуждата от реформа на досъдебното производство; Интегрирана политика за ре-
форма и развитие на органите с разследващи функции; Реформа на атестирането на органите 
с разследващи функции. 
73 Извършени изследвания и изготвен анализ; Изготвена стратегия за развитие на органите с 
разследващи функции; Извършени анализ; Актуализирани индикатори. 
74 Водещи: ВСС, ПРБ и ВКС, партньори: МВР, МФ, МО. 
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но те не са резултат от целенасочени усилия за изпълнение на посочените три 
мерки. Няма данни за анализ на състоянието на досъдебното производство, съот-
ветно за дял на проучените досъдебни производства от общия брой на висящите, 
за критериите, по които са подбрани проучваните дела, за анализи на практиката 
по прилагане на НПК от всяка структура, в която са включени органи на досъдеб-
ното производство (прокуратура, следствие, МВР и Агенция „Митници“), за приета 
интегрирана стратегия за развитие на органите д разследващи функции и т.н. Ве-
роятно за бездействието при изпълнението на тези мерки значение има липсата на 
финансиране по ОПДУ от една страна, а от друга – начинът по който са формули-
рани първите две мерки и съответно вторият индикатор, който не изисква прие-
мане на стратегия, а само нейното изготвяне. Без изготвянето на необходимите 
анализи е трудно да се прогнозира и какъв ще бъде ефектът на едно или друго 
действие, поради което е наложително предприемане на действия за изготвяне на 
анализ и стратегия за развитие на органите с разследващи функции. Може да се 
направи извод, че липсата на системност и целенасоченост се дължи до известна 
степен на неточното идентифициране на отговорните институции – сред тях липсва 

Министерството на правосъдието
75

, което е свързващото звено между съдебната 

и изпълнителната власт и би следвало да координира общите усилия на органите 
от двете власти, които имат правомощия във връзка с кадровото развитие на слу-
жителите от двете власти. 

• Мярка 4.2.4. Трайно решение за статуса на следствието, броя и натоварва-
нето на следователите на основата на новата Концепция за наказателна 
политика и Интегрираната стратегия за развитие на органите с разслед-
ващи функции 

Мярка 4.2.4. не е предвидена в пътната карта със съответни действия, срок, финан-
сиране, очаквани резултати, индикатори и отговорни институции. В проекта на от-
чет на СПАСПРСС се сочи, че мярката е в процес на изпълнение, като това се аргу-
ментира с приемането на Концепция за наказателна политика. Подобни аргументи 
са неприемливи, доколкото с тази концепция не се решава статуса на следствието, 
нито броя и натоварването на следователите. Към крайния момент от действието 
на АСПРСС мярката не е изпълнена, което се отразява негативно върху ефектив-
ността на разследването по наказателни дела. 

 
75 Обичайно извън полезрението на нормотворците остават и капитаните на плаващите под 
български флаг кораби извън територията на Република България, които извършват разслед-
ването на престъпления в посочените случаи – виж. чл. 6, т. 4 и чл. 286, ал. 2, т. 3 от Инструкция 
№ 1 от 22.03.2004 г. за работата и взаимодействието на органите на предварителното разс-
ледване (Издадена от главния прокурор на Република България, министъра на вътрешните 
работи и директора на Националната следствена служба, обн., ДВ, бр. 30 от 13.04.2004 г., 
попр., бр. 37 от 4.05.2004 г.; изм. с Решение № 8201 от 20.07.2006 г. на ВАС на РБ - бр. 63 от 
4.08.2006 г., в сила от 4.08.2006 г.) и Инструкция № 1 за извършване на дознание от капитана 
на морски кораб (Издадена от главния прокурор на НРБ и министъра на транспорта, обн., ДВ, 
бр. 5 от 17.01.1984 г.). 
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Предвид обстоятелството, че за постигането на тази специфична цел финансиране 
по ОПДУ не се предвижда, е логично и отчитането на 0 % изпълнение към края на 
2020 г. Силно подценена е необходимостта от финансиране на тези дейности, за-
щото е ясно, че те изискват наличието на специално отделен кадрови ресурс, който 
да проведе необходимите изследвания. Това естествено се отразява не само върху 
ефикасността, но и върху ефективността на дейностите по постигане на специфич-
ната цел.  

II.5.3. Изпълнение на Специфична цел 3 Ефективна прокуратура  

• Мярка 4.3.1. Независим експертен мониторинг в рамките на механизма за 
сътрудничество и оценка на ЕК за състоянието и ефективността на Проку-
ратурата на Република България (ПРБ), факторите за политическо, йерар-
хично и друго неправомерно влияние в нея, както и формите на злоупотреба 
с прокурорски правомощия 

Мярката е неясно формулирана с оглед обстоятелството, че приетата от национал-
ните органи Стратегия не може да задължи експертите, изготвящи докладите на 
Европейската комисия за напредъка на България, с оглед на тяхното съдържание. 

От предвидените за реализиране на мярката действия
76

 може да се направи извод, 

че идеята е за изготвянето на самостоятелен анализ на състоянието на ПРБ, дори и 
той да е част от цялостната дейност на националните органи за постигане на напре-
дък в наблюдаваните от Европейската комисия сектори. Трудно е да се приеме, че 

индикаторите за изпълнение
77

 са показател за количественото и качественото из-

пълнението на мярката, а именно провеждането на независим експертен монито-
ринг в рамките на механизма за сътрудничество и оценка на ЕК за състоянието и 
ефективността на Прокуратурата на Република България (ПРБ), факторите за поли-
тическо, йерархично и друго неправомерно влияние в нея, както и формите на зло-
употреба с прокурорски правомощия. Това се отразява на изводите относно изпъл-
нението, като формалният подход е в основата на отчитането на мярката като из-
пълнена в отчета на СПАСПРСС, но този извод трудно може да бъде споделен. По-
казателно за това е и продължаващото обществено напрежение по повод дей-
ността на прокуратурата години наред след предвидения период на приложение 
на мярката (2016 г.) и предвид посоченият в Пътната карта очакван резултат – „По-
вишено ниво на прозрачност относно състоянието на ПРБ.“. Вярно е, че е извършен 
внушителен обем от работа от международните експерти, изготвили Независим 
анализ на структурния и функционален модел на Прокуратурата на Република Бъл-

гария
78

, но той е концентриран върху структурата на прокуратурата,  нейната неза-

висимост, управлението на човешките  ресурси, ефективност на прокуратурата, об-
мен на информация и ролята на вещите лица. Доколкото мярката включва оценка 

 
76 1. Анализ на състоянието на ПРБ; 2. Провеждане на дискусия с професионалната общност. 
77 Изготвен анализ; Проведена дискусия. 
78 https://mjs.bg/home/index/28646b0b-e3bf-4dbc-9338-369ba6a55c11 
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на факторите за политическо, йерархично и друго неправомерно влияние в проку-

ратурата
79

, както и формите на злоупотреба с прокурорски правомощия
80

, и пред-

вид неточно определените индикатори за изпълнение, не може да се приеме, че 
мярката е изпълнена. За разлика от индикаторите, отговорните институции са пра-

вилно определени
81

, но като партньори биха могли да се включат и ВСС и ИВСС, 

предвид техните законови правомощия. 

• Мярка 4.3.2. Изследване на статуса на прокурорите и факторите, които ог-
раничават на тяхната независимост, ефективност, отговорност и моти-
вация 

За начина на определяне на мярката важи казаното по-горе – изследванията и 
оценките нямат характер на мерки, а могат да послужат за правилното целепола-
гане и определяне на мерките. Положително трябва да се оцени обстоятелството, 

че действието
82

 за реализиране на мярката не се припокрива изцяло с нея. Мяр-

ката се сочи като изпълнена в проекта на отчет на Съвета на АСПРСС, като аргумен-
тите включват позоваване отново на анализа на чуждестранните прокурори и ут-
върдения от главния прокурор План за действие за изпълнение на препоръките по 
Независимия анализ на прокуратурата. Изводът за изпълнение на мярката е непри-
емлив, доколкото както до предвидения период на приложение – 2016 г., така и 
след това, изследване по комбинирана методика (качествени и количествени ме-
тоди) от екип от независими специалисти от различни дисциплини – право, органи-

зационна психология, социология и др. не е извършен
83

 и съответно липсва подо-

 
79 Полезна информация в тази насока се съдържа в Методологията за анализ на факторите, 
водещи до зависимост на съдебната власт, публикувана на интернет страницата на ВСС: 
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/26/r-17-1.pdf 
80 Показателно е изричното изявление в анализа на неговите автори – чуждестранните екс-
перти: „Сред твърденията, появили се в медиите, са твърденията на съдийка (самата тя също 
е била обект на разследване), че прокурорите редовно „подбирали“ съдии от Софийски град-
ски съд, за които са смятали, че биха били благосклонни по отношение на техните дела. Има 
оплаквания, че вместо да разследва реални твърдения (за корупция в съдебната власт), про-
куратурата е съсредоточавала усилията си в разследването на твърдения за незаконно запи-
сани разговори. Ние, разбира се, не сме в състояние да коментираме истинността на тези 
твърдения. Отбелязваме факта, че ВСС е гласувал да не започне по своя инициатива разслед-
ване по тези въпроси и че тези въпроси понастоящем остават нерешени. Ние сме на мнение, 
че след приключване на всички наказателни производства в тази връзка действително е не-
обходимо цялостно разследване на тези твърдения било от независимо лице или орган, било 
от инспекторат към ВСС с повече правомощия в сравнение със сегашните“. 
81 Водеща – МП, партньор – ПРБ. 
82 Провеждане на изследване по комбинирана методика (качествени и количествени методи)  
от екип от независими специалисти от различни дисциплини – право, организационна психо-
логия, социология и др. 
83 Съответно не е налице и очакваният резултат, предвиден в Пътната карта – „Оценка на мо-
тивацията и статуса на отделните прокурори и следователи и преобладаващата организаци-
онна култура в ПРБ и следствието.“. 
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бен анализ (Като индикатор за изпълнение е предвиден „Изготвен аналитичен док-
лад въз основа на проведено изследване“). По всяка вероятност за неизпълнението 
допринасят липсата на предвидено финансиране и предвиждането на ПРБ като во-
деща отговорна институция, а ВСС – като партньор, вместо обратното, доколкото, 
от една страна, ВСС и по-кон-кретно Прокурорската колегия имат правомощия, 
свързани с кадровото развитие на прокурорите, а от друга страна, с оглед йерар-
хичната структура на прокуратурата, следва да се осигури външен анализ.  

• Мярка 4.3.3. Изработване на нов организационен модел на ПРБ в рамките на 
съдебната власт, отчитащ включително: 

o разделянето на ВСС на две колегии, 

o предложенията, обявени от главния прокурор и резултатите от дис-

кусията по тях, 

o новата концепция за наказателна политика и стратегията за ре-

форма на органите по разследването, 

o съобразяване на обхвата на правомощията на прокуратурата по 

надзора за законност с конституционната защита на основните 

права и върховенството на закона, 

o утвърждаване на съответствието на структурата на ПРБ с чл. 126, 

ал. 1 от Конституцията на Република България, 

o повишаване инициативата и отговорността на административ-

ните ръководители в системата на прокуратурата и следствието, 

o оформянето на локален (за всяко звено) и национален (ПРБ като цяло) 

процес на планиране и отчитане, подчинен на показатели за качес-

тво и ефективност и обвързан с програмното бюджетиране, 

o необходимостта от специфични критерии за атестации и дисципли-

нарни наказания, отчитащи спецификите на прокурорската функция 

и обвързани с резултатите от наказателния процес, 

o специализацията, формирането на междуведомствени екипи и екипи 

за работа по сложни дела. 

Мярка 4.3.3. не е предвидена в пътната карта със съответни действия, срок, финан-
сиране, очаквани резултати, индикатори и отговорни институции. Мярката е неясно 
формулирана и поради липсата й в Пътната карта не може да се направи еднозна-
чен извод за нейното съдържание – дали е достатъчно да се изготви нов модел на 
прокуратурата, или е необходимо той да се приложи, в каква насока да се отчете 
разделението на ВСС на две колегии, кои предложения на главния прокурор и съо-
тветно резултати от дискусията по тях следва да бъдат отчетени (типичен пример 
как не трябва да се препраща в стратегически документ към конкретно неопреде-
лено действие) и др. В проекта на отчет на СПАСПРСС се сочи, че мярката е в процес 
на изпълнение. Като действия, насочени към изпълнението, се отчитат: изменение-
то на чл. 136 ЗСВ през 2016 г., създаването на работна група със заповед на главния 
прокурор, която да изготви методология за оптимизирането на броя на районните 
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прокуратури и да формулира предложения относно статута на териториалните от-
деления, които да поемат функциите на закритите прокуратури, оптимизирането 
на съдебната карта на районните прокуратури; утвърждаването на Указание за осъ-
ществяване на инстанционен и служебен контрол в Прокуратурата и на Указание за 
специален надзор в Прокуратурата на Република България. Извършените действия 
водят до извод за частично изпълнение на мярката, но отсъствието й в пътната 
карта се отразява негативно както върху изпълнението, така и върху неговото отчи-
тане. 

• Мярка 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 изслушване, 
включително чрез предвиждане на допълнителни възможности за общест-
вено участие. Шестмесечни доклади пред ВСС по делата за корупционни прес-
тъпления, организирана престъпност, засягащи лица, заемащи висши дър-
жавни длъжности (вкл. магистрати) 

Първата част от мярката касае по-скоро очакван резултат – укрепване на отчет-

ността и общественото доверие
84

. Предвиденото единствено действие по изпъл-

нението ѝ
85

 едва ли може да постигне обозрим ефект само по себе си – практиката 

показва, че законодателните промени не винаги предизвикват положителни или 

целените промени в обществото. Индикаторът
86

 категорично може да се определи 
като неадекватен, доколкото не чрез изготвянето, а чрез приемането може да се 
постави началото на положителни промени, но те зависят от това как точно са фор-
мулирани правните норми, от прилагането на законовите правила на практика и 
често, както в настоящия случай, следва да са съпровождани от организационни 
мерки, за да се обезпечи целеният резултат. Предвиденият индикатор не дава ни-
каква възможност за количествено и качествено измерване на резултата – иреле-
вантно е дали са въведени нови възможности за обществено участие и колко, дали 
са проведени социологически   проучвания на общественото мнение, съответно из-
готвен ли е анализ – повишаване или понижаване на доверието е настъпило, дали 
регулярно се приемат от ВСС 6-месечни доклади по делата за корупционни прес-
тъпления, организирана престъпност, засягащи лице, заемащи висши държавни 
длъжности (вкл. магистрати), дали са проведени обществени обсъждания на съ-
щите и колко и т.н. В отчета на СПАСПРСС мярката се приема като изпълнена, пред-

вид измененията през 2016 г. в ЗСВ
87

 (чл. 138 и чл. 138а). Въпреки приемането на 

изменение на ЗСВ, което е единствен предвиден индикатор за изпълнение, е 
спорно обаче дали общественото доверие в дейността на главния прокурор е по-
вишено, а нестихващото напрежение в обществото и последвалите предложения 

 
84 Като очакван резултат в Пътната карта е предвидено „Подобрена отчетност и повишено об-
ществено доверие в главния прокурор  по делата за корупционни престъпления, организи-
рана престъпност, засягащи лице, заемащи висши държавни длъжности (вкл. магистрати).“. 
85 Изменения в ЗСВ. 
86 Изготвен ЗИД на ЗСВ. 
87 Като период на приложение е предвидена 2016 г. 
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на двама министри на правосъдието за освобождаване на главния прокурор са по-
казателни за липсата на напредък в съдържателно отношение при изпълнението на 
тази мярка. Липсва публично достъпна информация относно 6-месечните доклади 
на главния прокурор (тук следва да се вземе предвид и липсата на пълно съответс-
твие между формулираната мярка по 4.3.4. и изменената разпоредба на чл. 138, т. 
11 (а понастоящем т. 12) от ЗСВ. За мярката не е предвидено финансиране по ОПДУ. 
Доколкото основната част от мярката е „въвеждане на допълнителен регламент за 
съдържанието на отчетните доклади пред парламента и ВСС и процедурата по изс-
лушване, включително чрез предвиждане на допълнителни възможности за общес-
твено участие“, правилно за водеща отговорна институция е определено МП, а като 
партньори – ВСС и ПРБ. 

• Мярка 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 съ-
ответствието им със закона и вътрешната им хармонизация. 

Въпреки известната неяснота, произтичаща от формулирането на тази мярка, не 
може да има съмнение, че не само систематизирането, а и публикуването на вът-
решноведомствените актове на прокуратурата се свързва с нейното изпълнение, 

който извод се потвърждава от предвидените действия
88

 и индикатори
89

. Друг из-
вод, който се налага, е че понятието „нормативна база“ не следва да се тълкува в 
обичайния смисъл, тъй като е ясно, че става въпрос за вътрешни актове. С оглед 
осигуряването на количественото измерване на постигнатите резултати, е удачно в 
индикаторите да се включи делът на публикуваните вътрешни актове от всички 
приети, заедно с мотивите им. Мярката се отчита като изпълнена в проекта на отчет 
на СПАСПРСС към 31.12.2021 г., но към момента на изтичане на периода на прило-
жението й, както и към крайния период на действие на АСПРСС е трудно да се съг-
ласим с подобен извод, доколкото от публично достъпните данни се установява 
обратното – няколко административни дела  за достъп до вътрешни актове на про-
куратурата (която е отговорна институция) са спечелени от Българския хелзинкски 

комитет в периода 2020 – 2021 г. (три години след периода на приложение
90

). Сле-

дователно тази мярка е само частично изпълнена в периода на действие на Стра-
тегията. За нея не се предвижда финансиране по ОПДУ. 

Предвид обстоятелството, че за постигането и на тази специфична цел финансиране 
по ОПДУ не се предвижда, следва да се оцени положително отчитането по по-пре-
цизните индикатори на 20,83 % изпълнение към края на 2020 г. Също както и за 
предходната специфична цел, може да се отбележи, че е силно подценена необхо-

 
88 1. Извършване на преглед на вътрешната нормативна база и при необходимост - извърш-
ване на промени в нея; 2.Осигуряване на публичен достъп до актовете с комплексен характер 
и имащи отношение към изпълнение на прокурорски правомощия, засягащи чужди права. 
89 Извършена оценка на вътрешната нормативна база; Осигурен публичен достъп до съответ-
ните актове. 
90 2016 - 2017 г. 
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димостта от финансиране на дейности, които изискват наличието на специално от-
делен кадрови ресурс, който да проведе необходимите изследвания. Това естест-
вено се отразява върху ефективността на дейностите по постигане на специфичната 
цел, а отчитането на напредък въпреки липсата на специално финансиране е пока-
зателно за наличието на определена степен на активност, насочена към постига-
нето на целта.  

II.5.4. Изпълнение на Специфична цел 4 Ефективност на специализираната 
прокуратура и съд  

• Мярка 4.4.1. Анализ на ефективността на специализираната прокуратура и 
специализиран наказателен съд в светлината на успешни международни мо-
дели за органи за борба с корупцията и организираната престъпност 

• Мярка 4.4.2. План за развитие на капацитета и ефективността на специа-
лизираната прокуратура за работа по случаи на корупция по високите 
етажи на властта и значими случаи на организирана престъпност, включи-
телно 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 работе-
щите в нея и надграждане на капацитета й за собствена аналитична и опе-
ративна дейности при съобразяване ограниченията, следващи от чл. 119, 
ал.3 от КРБ 

За тези мерки в пътната карта са предвидени общи действия
91

, период на прило-

жение
92

, финансиране
93

, очаквани резултати
94

, индикатори за изпълнение
95

 и от-

говорни институции. 

Съдбата на специализираните съдилища и прокуратури е ярък пример, който пот-
върждава извода за неточно определяне и формулиране на мерките. В тях се ак-
центира върху анализ и план за развитие, които биха могли да бъдат действия, на-
сочени към изпълнение на конкретни мерки. В случай, че анализите предхождаха 
приемането на Стратегията, а не го следваха, много по-точно биха могли да бъдат 
идентифицирани и правилните мерки за постигането на желания резултат и съот-
ветно да позволят адекватно стратегическо планиране, за да не се достигне до ре-
зултат, обратен на целта. Действието, предвидено за изпълнението на тези две 
мерки, далеч надхвърля тяхното съдържание, тъй като касае не само специализи-
раните съдилища и прокуратури. Планът за реформа на съдебната карта касае не 
само наказателното правораздаване, а и гражданското и административното и по 
никакъв начин така предвиденото действие не се съотнася към двете мерки. Тях-
ното изпълнение не би могло да бъде постигнато и чрез предвидения индикатор, 

 
91 План за реформа на съдебната карта. 
92 2016 – 2017 г. 
93 Държавния бюджет. 
94 Подобряване на ефективността на специализирана прокуратура и наказателен съд. 
95 Въведен план за реформа на съдебната карта. 
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дублиращ действието, което се доказва и впоследствие чрез закриването на специ-
ализираните магистратури. Тук се забелязва особено остро несъответствие на пред-
видените действие и индикатор с мярката, която няма как да бъде реализирана 
чрез въвеждане на план за реформа на съдебната карта – това не кореспондира с 
предвиденото засилване на гаранциите за независимостта на специализираната 
прокуратура и за отговорното ѝ ръководство, увеличаването на човешкия й ресурс, 
предвиждането на специални мерки за подбор, текуща проверка, атестиране и мо-
тивиране на работещите в нея и надграждане на капацитета й за собствена анали-
тична и оперативна дейности. В проекта на отчет на СПАСПРСС към 31.12.2021 г. 
мерките се отчитат като такива в процес на изпълнение. Като действия, предприети 
в изпълнение на мерките, се сочат: извършения през 2016 г. от ВКС анализ на ре-
зултатите от дейността на Специализирания наказателен съд (СпНС) и Апелативния 
специализиран наказателен съд (АСпНС) от създаването им през 2012 г. до края на 
2015 г.; участие на представители на Наказателната колегия на ВКС в обучение на 
специализираните структури за преодоляване на процесуални пропуски, допус-
кани при постановяване на съдебните актове на АСпНС и СпНС; приемане от Об-
щото събрание на Наказателната колегия на ВКС на становище, насочено към пре-
одоляване на противоречива практика в специализираните структури по въпро-
сите, свързани с прилагане на понятието „обосновано предположение” в контекста 
на чл. 64, чл. 65 и чл. 270 от НПК; участие на съдии от ВКС в междуведомствена 
работна група за изготвяне на анализ на Национална стратегия за превенция и про-
тиводействие на корупцията в Република България 2015 – 2020 и на стратегия с при-
оритети за превенция и противодействие на корупцията през следващия стратеги-
чески период 2021 – 2027 г.; извършени от ПРБ анализ и оценка на работата на спе-
циализираните прокуратури от създаването им до края на 2015 г.; изготвен Анализ-
доклад на дейността на военните съдилища за периода 2014-2015 г.; разширява-
нето на компетентността на Специализираните прокуратури и съдилища с приетите 
промени в ЗИД на НПК (обн., ДВ, бр. 63/2017 г., в сила от 05 ноември 2017 г.); изгот-
вено предложение за увеличаване на броя на прокурорите и следователите в Спе-
циализираната прокуратура; изготвен в изпълнение на решение по т. 1.4. по Прото-
кол № 8 от заседанието на Пленума на ВСС от 13.05.2021 г. от прокурори от ВКП, 
АСпП и СпП Анализ на дейността на Специализираната прокуратура, на Следстве-
ния отдел в Специализираната прокуратура и на Апелативната специализирана 
прокуратура за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2020 г. Въпреки посочването на тези 
мерки като такива в процес на изпълнение в проекта на отчет на СПАСПРСС, анали-
зът води до извод за започнало частично изпълнение в началото на периода на 
действие на Стратегията, но липса на цялостно изпълнение към края на периода, 
и съответно регресивно развитие в удължения от Пътната карта период, в 

който е приет закон за изменение и допълнение на ЗСВ
96

, предвиждащ закриване 
на специализираните съдилища и прокуратури. Общото определяне на три водещи 

отговорни институции
97

 също не благоприятства добрата организация на изпълне-

нието на мерките. По-удачно би било разграничаване на мерките, насочени към 

 
96 ДВ, бр. 32 от 26 април 2022 г. 
97 ВСС, ПРБ и ВКС. 
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подобряване на дейността на всяка една от структурите и ясното посочване на от-
говорната за съответната мярка институция. 

Предвид обстоятелството, че за постигането и на тази специфична цел финансиране 
по ОПДУ не се предвижда, тук също е логично и отчитането на 0 % изпълнение към 
края на 2020 г. Изцяло важи изводът за подценяване на необходимостта от финан-
сиране, също както и при Специфична цел 2.  

II.5.5. Изпълнение на Специфична цел 5 Експертизи 

• Мярка 4.5.1. Разработване на цялостен модел на експертизите, включи-
телно: 

o повишаване изискванията при подбор на експерти с оглед професио-

налната им квалификация и интегритет, 

o изисквания за поддържане и развитие на квалификацията им и пери-

одична професионална атестация, придружени с осигуряване на раз-

лични форми на обучение, 

o антикорупционни мерки, 

o гаранции за прозрачност и превенция на конфликта на интереси, 

o гаранции за адекватен избор по конкретните дела, 

o адекватно заплащане, 

o механизъм за планиране на бюджета за експертизи и адекватно фи-

нансиране 

• Мярка 4.5.2. Изграждане на институционален капацитет за осигуряване на 
особено сложни или скъпи експертизи 

• Мярка 4.5.3. Съответни мерки по отношение на експертизите в гражданс-
кия и административния процес 

За трите мерки в пътната карта са предвидени общи действия (1. Извършване на 
анализ на практиката и предложения за реформа на модела на екс-пертизите; 2. 
Изготвяне на оценка на нуждите от изграждане на специализиран инсти-туциона-
лен капацитет за организиране и възлагане на особено сложни, скъпи и/или изиск-
ващи редки специалности, вкл. сравнително проучване на добри практики; 3. Изг-
раждане на Регистър на вещите лица; 4. Оценка на ефективността на възлаганите 
експертизи; 5. Провеждане на дискусия; 6. Изготвяне на нормативна уредба), пе-

риод на приложение
98

, финансиране
99

, очаквани резултати (Модернизиране и 
усъвършенстване на уредбата и организация на експертизите. Повишаване на дос-
тъпа до специални знания и анализ на съда и органите на досъдебното производ 

 
98 2016-2017 г., изменен в 2016 – 2019 г. 
99 ОПДУ 350 000 лв., По т. 6 – от държавния бюджет. 
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ство при гаранции за ефективност и компетентност, превенция на корупцията и ра-

зумна цена), индикатори за изпълнение
100

 и отговорни институции
101

. 

Съветът по прилагане на АСПРСС отчита тези мерки като изпълнени, предвид реа-
лизирането на проект по ОПДУ „Усъвършенстване модела на съдебните експер-
тизи“ (продължил до 30.09.2020 г.), по който е изготвен аналитичен доклад, одоб-

рен от Пленума на ВСС на 30 май 2019 г.
102

. Предвидените дейности по проекта са: 
Дейност 1 Изграждане на автоматизирана информационна система "Единен регис-
тър на вещите лица" и  Дейност 2 Организиране и провеждане на обучение за ра-
бота с автоматизирана информационна система "Единен регистър на вещите лица". 
За съжаление, докладът не е публикуван, за да може да се направи преценка от-
носно степента на изпълнение на мерките, но ако се имат предвид включените в 
проекта дейности и обявените специфични цели (1. Подобряване на работата на 
вещите лица и качеството на експертизите чрез въвеждане на критерии и меха-
низми за избор и последващ подбор, промени в системата за заплащане на труда 
и контрол върху дейността им, доразвиване на етичните правила и др.; 2. Подобря-
ване на контрола и наблюдението върху дейността на вещите лица чрез внедря-
ване на единна централизирана и автоматизирана система), може да се предпо-
ложи, че проектът обхваща голяма част от съдържанието на мярката по 4.5.1. (не е 
ясно дали се предвижда механизъм за планиране на бюджета за експертизи и адек-
ватно финансиране), за разлика от мярката по 4.5.2., при изпълнението на която 
няма данни за напредък. Липсват каквито и да било данни за изграждането на ин-
ституционален капацитет за осигуряване на сложни и скъпи експертизи. Подценя-
ването на въпросите, свързани с изграждането на съвременни криминалистични 
лаборатории и въвеждането на механизъм за възлагане на експертизи при труд-
ности, свързани с намирането на вещи лица, няма как да не се отрази върху ефек-
тивността на наказателното разследване. Мерките се сочат като изпълнени в про-
екта на отчет на СПАСПРСС, който се позовава на изготвения аналитичен доклад за 
действащите модели на експертизите и организацията на работата на вещите лица 
в българската и европейска нормативна уредба (одобрен и от министъра на право-
съдието на 26.06.2019 г.). Въз основа на доклада е изготвено предложение за ЗИД 
на Закона за съдебната власт, разработена е и пусната в реална експлоатация АИС 
„Единен регистър на вещите лица“, макар и със закъснение (предвид определения 
в закона срок – до 1 юли 2021 г.), е изменена Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, 

квалификацията и възнагражденията на вещите лица
103

 във връзка с въвеждането 

на Информационната система „Единен регистър на вещите лица“. 

Относим към мярката по 4.5.3., която търпи критика във връзка с хоризонталната 
логика на Стратегията, доколкото е извън Стратегическа цел 4 и нейната 

 
100 Извършен  анализ, ведно с предложения; Изготвена оценка на капацитета; Извършена 
оценка на ефективността;  Изграден регистър на вещите лица;   Проведена дискусия;  Изгот-
вена нормативна уредба. 
101 Водеща – МП и партньор – ВСС. 
102 http://www.vss.justice.bg/page/view/9091 
103 ДВ, бр. 91 от 2 ноември 2021 г., в сила от 1 април 2022 г. 
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Специфична цел 5, е разработеният друг проект по ОПДУ – „Съдебната експертиза 
в България и в страните от ЕС /граждански процес/“, изпълнен от Сдружение 

„Сефита“
104

, в който са включени редица дейности: проучване на националната 
нормативна уредба, статистическа информация и публикации, касаещи съдебната 
експертиза - като елемент от съдебната система и като част от съдебния процес; 
проучване на източници за данни и регулация относно съдебната експертиза като 
елемент от съдебната система и като част от съдебния процес в страните от ЕС; 
статут и функция на лицата с отношение към възлагането и извършването на 
съдебни експертизи у нас – вещи лица, страни в процеса, органи на съдебната 
власт, институции и други; възникващи взаимоотношения в процеса на възлагане и 
изпълнение на съдебната експертиза; алтернативни способи и форми на участие на 
вещи лица при решаването на извънсъдебни спорове и в помирителни процеси. 

Спорно е доколко в пълнота са определени отговорните институции, сред които 
липсват МВР и МФ (Агенция „Митници“), които имат отношение към въпросите, 
свързани с експертизите по наказателни дела като структури, към които принадле-
жат по-голямата част от разследващите органи, при които проблемите с финанси-
рането на експертизи са традиционни. Същото се отнася и до ВКС и ВАС, предвид 
съдържанието на мярката по 4.5.3., макар и извън предметния обхват на стратеги-
ческата и специфичната цели. 

Предвид изложеното, ако се вземат предвид предложените по-точни индикатори 
за изпълнение, към края на периода на действие на АСПРСС (2020 г.) се отчита из-
пълнение 27,78 % на Специфична цел 5 и с оглед на осигурения финансов ресурс за 
постигане на целта, в която са заложени само три мерки (350 000 лв.), може да се 
направи извод за ниска ефикасност. 

II.5.6. Изпълнение на Специфична цел 6 Пенитенциарна реформа 

• Мярка 4.6.1. План за действие за пенитенциарна реформа, включваща: 

o мерки в отговор на негативните констатации на ЕКПИ и ЕСПЧ 

o изграждане на вътрешен за ГДИН механизъм за осигуряване 

спазването на правата на човека 

o антикорупционна политика 

o мерки за реинтеграция на затворниците, включително с разши-

ряване на социалната работа с всеки един от тях 

o изграждане на нов затвор и обновяване на затворните сгради 

o осигуряване на адекватни условия на труд на служителите на 

ГДИН 

Доколкото единствената мярка в тази специфична цел се състои в „План за дейст-
вие за пенитенциарна реформа“, може до известна степен да се сподели изводът в 

 
104 http://www.sefita.org/19402422.html 
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проекта на отчет на СПАСПРСС, че мярката е изпълнена чрез действията, реализи-
рани по проект „Модернизиране на пенитенциарната система в България“ по 
ОПДУ, в резултат на който е разработена и одобрена от Министъра на правосъди-
ето Стратегия за развитието на пенитенциарната система в България до 2025 г., при-
ета с Решение № 799 на Министерския съвет от 27.12.2019 г.: през месец април 2019 
е пусната в експлоатация Система за електронно наблюдение на правонарушители, 
а към края на 2021 г. са на разположение 200 електронни гривни с радиочестотно 
наблюдение и 50 електронни гривни с GPS наблюдение; към края на 2019 г. са пос-
тавени около 70 електронни гривни; за работа със системата са обучени приблизи-
телно 200 служители на ГДИН; с цел повишаване на нивото на контрол нивото на 
контрол са доставени и монтирани системи за електронно видеонаблюдение в 
службите по изпълнение на наказанията. Като част от изпълнението на мярката се 
сочи и изготвеният през 2016 г. от ПРБ анализ на решенията на Европейския съд по 
правата на човека, с който е било установено, че българските власти не са изпъл-
нили задължението си за провеждане на ефективно разследване, но същият е не-
относим към изпълнението на мярката. Напредък по изпълнението ѝ е постигнат с 
приетия през 2017 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на 

наказанията и задържането под стража
105

 във връзка с пилотното решене “Нешков 

и други срещу България”, с който се цели по-ясно дефиниране на лошите условия 
за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и задържането под стража; 
изменение на уредбата за първоначално разпределение на лишените от свобода и 
възлагане на повече правомощия на отговорните органи по изпълнение на наказа-
нията; защита срещу нарушения на забраната за изтезания, жестоко или нечовешко 
отношение; въвеждане на специфично съдебно средство за лишени от свобода и 
задържани под стража за компенсиране на вреди в резултат на нарушение на заб-
раната за изтезание, нечовешко или унизително отношение от страна на специали-
зираните органи. 

При съпоставка на мярката с действията
106

, очакваните резултати
107

 и индикато-

рите за изпълнение
108

, обаче, може да се направи логичен извод, че мярката не е 
изцяло изпълнена. Няма яснота осигурените технологични средства за какъв дял от 
лицата, които биха могли да бъдат контролирани чрез електронно наблюдение, са 
достатъчни, нито какъв е делът на обновените затворни сгради, няма данни за изг-
раден нов затвор, а нестихващите и през 2022 г. протести на служители на ГДИН са 

 
105 ДВ, бр. 13 от 7 февруари 2017 г. 
106 1. Анализ на състоянието на пенитенциарната система; 2. Разработване на Стратегия за раз-
витие на пенитенциарната система 2020; 3. Въвеждане на възможности за електронно наблю-
дение; 4. Осигуряване на технологични средства; 5. Обучение за прилагане на електронно 
наблюдение; 6. Провеждане на дискусии. 
107 Преодоляване на негативните констатации в пилотното решение на ЕСПЧ „Нешков и др. 
срещу България“; Преодоляване на негативни констатации от докладите на ЕК в рамките на 
МСО. 
108 Разработен анализ на състоянието; Разработена Стратегия; Въведено електронно наблю-
дение; Осигурени технологични средства; Проведено обучение; Проведени дискусии. 
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показателни за наличието на нерешени проблеми във връзка с условията на труд в 
системата. 

Водещата отговорна институция
109

 е правилно определена, но отсъствието като 
партньори на ВКС и ПРБ, които имат правомощия във връзка с изпълнението на на-
казанията, както и опит при осигуряване на спазването на правата на човека, е в 
състояние да допринесе за някои качествени дефицити в Плана за действие за пе-
нитенциарна реформа. 

Предвид изложеното, може да се направи извод, че в периода на приложение 
между 2016 и 2019 г. мярката е частично изпълнена. 

Ако се вземат предвид предложените по-точни индикатори за изпълнение, към 
края на периода на действие на АСПРСС (2020 г.) Се отчита изпълнение 50,00 % на 
Специфична цел 6 и с оглед на осигурения финансов ресурс за постигане на целта 
(1 880 000 лв.) Може да се направи извод за недостатъчна ефикасност. Положи-
телно трябва да се оцени, че продължава изпълнението на дейностите, насочени 
към постигането на целта, и има вероятност, макар със закъснение, да се постигне 
значителен напредък при изпълнението на предвидените мярка и действия. 

Изводи за изпълнението на Стратегическа цел 4 

Съгласно направените оценки в базата данни и разработения софтуер изпълнени-

ето на Стратегическа цел 4: Модерна и ефективна наказателна политика общо за 

периода 2015-2020 г. е 12,08% (вж. Графика 29 и таблица 7). По степен на изпълне-

ние тази СЦ заема последно място сред останалите стратегически цели.  

В Пътната карта е предвидено СЦ 4 да бъде постигната чрез изпъление на общо 20 

мерки. Общо за периода 2015-2020 г. нито една мярка не се счита за изпълнена, 5 

са частично изпълнени и 14 не са изпълнени (вж. Графика 30 и Таблица 6). 

Сред шестте специфични цели на СЦ 4, най-високо изпълнение има при СпЦ 6 за 

пенетенциарната реформа – тя е постигната на 50% през 2019 г. (вж. Таблица 8). 

СпЦ 5 е постигната на 27,78%, СпЦ 3 – на 20,83% и СпЦ – едва на 3,57%. Не е конста-

тиран никакъв напредък при изпълнението на СпЦ 2 и 4.  

Част от дейностите продължават да се изпълняват и след края на 2020 г., въпреки 

че в Актуализираната пътна карта не е предвидено продължаването на периода на 

приложение на действията по тази стратегическа цел, за разлика от някои други. 

Това трябва да се оцени положително, защото дава надежда за по-голям напредък 

в постигането на поставените цели, макар и със закъснение. Силно подценена е не-

обходимостта от финансово обезпечаване на част от дейностите, насочени към пос-

 
109 Министерството на правосъдието. 
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тигането на целта. Въпреки това, с оглед предвиденото финансиране за стратеги-

ческата цел в размер на 2 780 000 лв., се налага извод за ниска ефикасност на дей-

ностите, предвид съотношение между заложените и изпълнени дейности. 

Изводът за липсата на осезаем напредък се потвърждава и от данните във връзка с 

Индекса на върховенството на закона, като за периода 2015 – 2021 г. индексът по 

фактор 8. Наказателно правосъдие за България е между 0,41 и 0,45 (вж. част III от 

книгата), което го нарежда на предпоследно място по стойност в сравнение с оста-

налите 7 фактори, включени в индекса (след него остава само Фактор 2 Отсъствие 

на корупция). За 2021 г. индексът на България по този фактор е 0,44, което нарежда 

страната ни на 71 позиция по този фактор измежду 139 държави, на последно място 

сред страните членки на Европейския съюз (преди България се нареждат и други 

страни от региона, като Косово, Босна и Херцеговина, Северна Македония). Изво-

дът се потвърждава и от информацията, получена при интервюирането на юристи 

в рамките на този проект. Наказателната политика не се разпознава като модерна 

и ефективна. 

II.6. Стратегическа цел 5: Гаранции за върховенството на закона, защитата 
правата на човека, достъпа до правосъдие и хуманността на правосъдието 

Стратегическа цел 5 включва 7 специфични цели, за постигането на които са пред-
видени 22 мерки. Част от мерките не са включени в Пътната карта и за тях не е пред-
видено финансиране, очаквани резултати, индикатори за изпълнение и отговорни 
институции, което затруднява изпълнението и отчитането им. Стратегическата цел 
е постигната на минимално ниво (15.56%), което се дължи на неизпълнението на 
мерки по три от седемте специфични цели – 5, 6 и 7. Специфична цел 2 не е вклю-
чена в Пътната карта, а за Специфични цели 3 и 6 не се предвижда финансиране по 
ОПДУ. В Пътната карта е предвидено финансиране по ОПДУ за мерките по Специ-
фична цел 1 в размер на 750 000 лв., по Специфична цел 4 в размер на 200 000 лв., 
по Специфична цел 5 в размер на 200 000 лв. и по Специфична цел 7 в размер на 
200 000 лв., или общо финансиране за Стратегическа цел 5 в размер на 1 350 000 
лв. 

II.6.1. Изпълнение на Специфична цел 1 Ефективна съдебна защита на пра-
вата на човека 

• Мярка 5.1.1. Оценка на необходимостта от конституционно гарантиране 
на правото на гражданите на справедлив процес 

Налага се корективно тълкуване на съдържанието на мярката, която на пръв поглед 
навежда на мисълта за оценка на необходимостта от промени в Конституцията. При 

съпоставка на мярката с предвидените в Пътната карта действия
110

 и индикатори 

 
110 1. Повишаване гаранциите за справедлив процес при изпълнителното производство чрез 
изграждане на информационна система; 2. Разработване на методика за осъществяване на 
контролната дейност от страна на МП относно процедурите в изпълнителното производство; 
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за нейното изпълнение
111

, както и с оглед предвидения очакван резултат
112

, се на-
лага изводът, че мярката, на първо място, не е насочена към промени в Конститу-
цията, и на второ място, изпълнението ѝ не се гарантира от предвидените действия. 
Те са с по-ограничен обхват и са насочени само към изпълнителното производство, 
а съответните на тях индикатори не осигуряват възможност за количествено и ка-
чествено измерване на резултата. По-широкият обхват на мярката е съобразен и в 
отчета на СПАСПРСС, в който се отчитат и действия, насочени към гарантирането на 
справедлив процес не само в изпълнителните производства. В рамките на продъл-
жения с две години период на приложение на мярката (2016 – 2019 г.) е започнало 
изпълнението на предвидените действия, но резултат е налице едва през 2020 г., 
когато приключва изпълнението на проект по ОПДУ “Повишаване гаранциите за 
справедлив процес в изпълнителните производства чрез изграждане на информа-
ционна система”. В резултат на изпълнението на проекта е изградена и внедрена 
централизирана информационна система на съдебното изпълнение (ИССИ) и са 
създадени електронни услуги за извършване на справки. Разработени са Ръковод-
ство за потребителите и Правилник за работа със системата. За работа с ИССИ са 
обучени 13 служители на МП – инспектори от Инспектората и финансови инспек-
тори по ЗЧСИ, 12 представители на СКЧСИ и ДК на КЧСИ, 100 държавни и частни 
съдебни изпълнители от петте апелативни района. Проведен е форум за предста-
вяне на информационната система с 50 представители на МП, Асоциация на ДСИ, 
КЧСИ, адвокати и др. Изготвена е Процедура за гаранционно обслужване на разра-
ботената система и е реализирана интеграция с е-Автентификация. Със Закона за 
допълнение на Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 86 от 2020 г.) е създадена 
нормативна уредба на единната информационна система на съдебното изпълне-
ние (ИССИ). Макар да надхвърля отчетния период, е създадена и подзаконова 

уредба, която предстои да влезе в сила през есента на 2022 г.
113

. Правото на защита 
на основните права и гарантирането на справедлив съдебен процес не следва да се 
ограничава само до изпълнителния процес. В отчета се отбелязват като насочени 
към изпълнението на тази мярка и измененията в НПК от 2017 г., с които се  въвежда 
средство за ускоряване на наказателното производство, както и тълкувателната 
дейност на ВКС и на ВАС. Няма съмнение, че както се сочи в отчета, „Гарантирането 
на конституционното право на гражданите на справедлив процес изисква уеднак-
вяване на съдебната практика за постигане на предсказуемо и качествено правосъ-
дие“, но тези действия са относими към мярка 5.1.5. Отговорната институция, посо-
чена в Пътната карта, би била адекватна при стеснително тълкуване на мярката – 
ако е насочена само към изпълнителното производство, но с оглед по-широкия об-
хват на мярката, би следвало като партньори да се включат ВКС, ВАС и ПРБ. С оглед 

 
3. Обучение  на целевите групи за работа със системата и за прилагане на методиката; 4. Оси-
гуряване на технологично оборудване; 5. Провеждане на форуми за представяне на инфор-
мационната система. 
111 Изградена и въведена информационна система, обезпечена с необходимото технологично 
оборудване; Разработена методика; Проведено обучение; Проведени форуми. 
112 Повишени гаранции относно достъп до правосъдие и справедлив процес. 
113 Вж. Наредба № Н-1 от 17 януари 2022 г. за Информационната система на съдебното изпъл-
нение, издадена от министъра на правосъдието, в сила от 01.09.2022 г. 
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осигуряването на финансиране в размер на 400 000 лв. за изпълнението на тази 
мярка, се налага извод за задоволително ниво на изпълнение в рамките на периода 
на действие на Стратегията. 

• Мярка 5.1.2 Оценка на инстанционната структура на съдилищата и съдеб-
ната практиката от гледна точка на ефективната защита на правото на 
достъп до съд и създаването на действени гаранции за спазването на основ-
ните права по ЕКПЧ 

Мярката се отчита като изпълнена в проекта на отчет на Съвета на АСПРСС, но из-
водът категорично е неприемлив. Напълно неотносими към мярката са посочените 
действия, които са предприети. Отчетените дейности на ПРБ (анализ на осъдител-

ните решения на ЕСПЧ, свързани с неефективно разследване
114

, проведени обуче-

ния съобразно обучителен календар и Споразумение между министъра на право-
съдието и главния прокурор, уреждащо организацията на взаимодействието 
между Прокуратурата на Република България и Министерството на правосъдието 
във връзка с образувани и решени дела от Европейския съд за правата на човека) 
нямат за предмет оценка на инстанционната структура на съдилищата, а логично, 
ПРБ дори не е отговорна институция по тази мярка. Отношение към изпълнението 
на мярката няма и посоченото друго действие в отчета – изпълнението на проект 
„Укрепване на националните компенсаторни мерки за обезщетяване при твърдени 
нарушения на Конвенцията за правата на човека и основните свободи на Съвета на 
Европа и капацитета за изпълнение на решенията на Европейския съд за правата на 
човека”, финансиран от Норвежкия финансов механизъм (НФМ). Видно от отчета, в 
рамките на проекта са изготвени Анализ и препоръки относно ефективността на ад-
министративния механизъм за обезщетяване с оглед решенията на ЕСПЧ, като е из-
готвен доклад и е проведено обществено обсъждане. Същото се отнася за отбеля-
зания като изпълнение на мярката четвърти годишен доклад на министъра на пра-
восъдието по изпълнение на решенията на ЕСПЧ за 2016 г., одобрен от МС през 
септември 2017 г. и внесен в НС. Нито едно от тези действия не кореспондира с 
предвидените в Пътната карта действия за изпълнение на мярката: 1. Проучване на 
практиката и относими данни, сравнително-правно проучване; и 2. Обществено об-

съждане. Същото се отнася за предвидените индикатори
115

. Няма данни за напра-
вено проучване, проведено обсъждане и участници в него, изготвено предложение 
за оптимизиране на инстанционната структура на съдилищата. По тези причини, 
мярката следва да се отчете като неизпълнена, не само в периода на приложение 
на действията (2017 г.), но и в целия период на действие на АСПРСС. Вероятно това 
се дължи както на липсата на предвидено финансиране по ОПДУ, така и на липсата 

на ВКС и ВАС сред отговорните институции
116

. 

 
114 Публикуван на интернет страницата на ПРБ: https://prb.bg/bg/pub_info/dokladi-i-
analizi/analizi-i-izsledvaniya 
115 Извършено проучване; Проведено обществено обсъждане. 
116 Водеща отговорна институция е МП, а партньори – ВСС и ВАдвС. 
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• Мярка 5.1.3 Оценка на ефективност на съдебния контрол върху актовете на 
администрацията, и 

• Мярка 5.1.4 Анализ на делата, по които е констатирано, че съдът се е само-
ограничил в обхвата на предвиден по закон съдебен контрол на действията 
на администрацията или органите на досъдебното производство чрез изс-
ледване на причините за това и формулиране на конкретни мерки за преодо-
ляване на нарушеното право на справедлив процес 

За двете мерки в Пътната карта са предвидени общи действия, период на приложе-

ние
117

, финансиране
118

, очаквани резултати
119

, индикатори за изпълнение
120

 и 

отговорна институция в лицето на ВАС. Мерките се отчитат като изпълнени в про-
екта на отчет на СПАСПРСС, като се отбелязва, че през април 2016 г. е изпълнен 
проект „Укрепване на националните компенсаторни мерки за обезщетяване при 
твърдени нарушения на Конвенцията за правата на човека и основните свободи на 
Съвета на Европа и капацитета за изпълнение на решенията на Европейския съд за 
правата на човека”, финансиран от Норвежкия финансов механизъм (НФМ), който 
има за основна цел повишаване на възможностите на българската съдебна система 
в областта на правата на човека за изпълнение на решенията на ЕСПЧ, включително 
преодоляване на констатирани от Съда системни нарушения. В рамките на проекта 
са изготвени Анализ и препоръки относно ефективността на административния ме-
ханизъм за обезщетяване с оглед решенията на ЕСПЧ, като е изготвен доклад и е 
проведено обществено обсъждане. След препоръките на първите две пилотни ре-
шения на ЕСПЧ срещу България (Димитров и Хамънов срещу България и Фингър 
срещу България), е създаден административен механизъм за обезщетяване при на-
рушения на правото на справедлив процес в разумен срок. Тази бележка е неотно-
сима към конкретните мерки. По-нататък в отчета се сочи, че е подадена проектна 
идея от ВАС и са получени насоки за кандидатстване от ОПДУ. През месец декември 
2019 г. е подписан административен договор с ОПДУ и проектът по изпълнението 
на двете мерки е изпълнен в срок. Не са представени никакви конкретни данни за 
проекта и за резултатите от него. Не се откриват данни за изготвен анализ на об-
жалваните актове на изпълнителната власт, местната власт и общинската админис-
трация, за дела на отменените от съда актове на същите; за дела на изпълнените 
съдебни актове, постановени при контрол върху административните актове; за 
дела на представените в разяснителните мероприятия органи на местно самоуп-

 
117 Първоначално е предвиден 2017 г., впоследствие изменен в 2020 г. 
118 Първоначално предвиденото е в размер 200 000 лв., впоследствие увеличено на 280 000 
лв. 
119 Първоначално предвиденият е: Набелязване на мерки за повишаване ефективността на 
съдебния контрол върху актовете на администрацията и върховенството на закона (повторен 
два пъти), впоследствие е включен още един: Намаляване на броя на обжалваните актове на 
местното самоуправление и общинската администрация. 
120 Първоначално са предвидени: Извършено проучване; Изготвени предложения; Проведена 
дискусия. Впоследствие към тях са добавени: Извършено проучване; Провеждане на мероп-
риятия (семинари и дискусии); Изготвяне на обобщени материали за съответните органи. 
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равление и общинска администрация; за дела на участвалите в мероприятията слу-
жители от общия броя служители, които са ангажирани в процедурите по издаване 
на административни актове; за изготвени обобщени материали за всички оправо-
мощени да издават административни актове органи. Липсват данни за извършено 
проучване на делата, по които е констатирано, че съдът се е самоограничил в обх-
вата на предвиден по закон съдебен контрол на действията на администрацията 
или органите на досъдебното производство, за изследване на причините за това и 
формулиране на конкретни мерки за преодоляване на нарушеното право на спра-
ведлив процес; за изготвени предложения за нормативни, структурни и организа-
ционни промени, за проведени дискусии и участници в тях. От публикувания на ин-
тернет страницата на ВАС Доклад за дейността на Върховния административен съд 

през 2020 година
121

 е видно, че ВАС отчита изпълнение през 2020 г. на проект по 
ОПДУ на тема „Оценка на ефективността на съдебния контрол върху актове на ад-
министрацията. Мерки за преодоляване на нарушеното право на справедлив про-
цес” на стойност 279 642,36 лева. В рамките на двете дейности са проведени три 
броя кръгли маси, на които са обсъдени съществени проблеми и въпроси, касаещи 
причините за неизпълнение на влезлите в сила съдебни актове на административ-
ните съдилища и на Върховния административен съд, както и случаите на самоог-
раничаване на съда при функциите му по контрол на административните актове. 
През 2020 г. е започнала подготовката за кандидатстване с последния останал про-
ект на Върховния административен съд по Пътната карта към Актуализираната стра-
тегия за продължаване на реформата в съдебната система, на тема  „Практически 
аспекти в правораздавателната дейност на административните съдилища насочена 
към гарантиране върховенството на закона чрез унифицирано правоприлагане на 
правото на Европейския съюз посредством механизма на преюдициалното запит-
ване.“ (на стойност 140 000 лв.). Предвид липсата на достатъчно данни, от които 
може да се направи извод за пълно изпълнение на двете мерки, и при съобразя-
ване на индикаторите и очакваните резултати, се налага извод за тяхното частично 
изпълнение и следователно недостатъчна ефикасност.  

• Мярка 5.1.5 Въвеждане на механизъм за оценка на ефективността на ВКС и 
ВАС за уеднаквяване на практиката на съдилищата за постигане на предс-
казуемо и качествено правосъдие, синхронизирано с правото за правата на 
човека и правото на ЕС 

Мярката се отчита в проекта на отчет на СПАСПРСС като неизпълнена, но срокът за 
нейното изпълнение е променен в Актуализираната пътна карта от 2017 – 2018 г. в 
2019 – 2022 г. Посочват се данни относно тълкувателната дейност на ВКС и ВАС, но 
същите не могат да се приемат за относими към конкретната мярка. Този извод се 

 
121 http://www.sac.government.bg/pages/bg/progress-reports 
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налага категорично при съобразяване на предвидените в Пътната карта дейст-

вия
122

 и индикатори за изпълнение на мярката, както и очаквани резултати
123

. Към 

края на 2021 г. ВАС отчита, че по мярката е подадена проектна идея през 2020 г. и 
предстои подаване на коригиран вариант на проектната идея, съобразно комен-
тари от ОПДУ през януари 2022 г. С оглед на предвидените в Актуализираната пътна 
карта средства за осъществяване на дейностите (150 000 лв. за първите три дейст-
вия и 140 000 лв. за последните две), може да се направи извод за липса на ефи-
касност, поне в периода на действие на Стратегията. Доколкото първият предвиден 
очакван резултат включва външен мониторинг на ефективността на уеднаквяване 
на практиката от върховните инстанции, се поставя под въпрос доколко правилно 
са определени отговорните институции – ВКС и ВАС. 

• Мярка 5.1.6 Въвеждане на механизъм за подобряване спазването на задълже-
нието на Общото събрание на съдиите по ЗСВ за обобщаване и анализ на съ-
дебната практика по актуални правни въпроси, разрешавани противоре-
чиво 

В Отчета за изпълнение на Пътната карта се сочи, че мярката е в процес на изпъл-
нение. Предприети са действия, насочени към изпълнение на мярката. Със Заповед 
№ 1384 от 29.07.2016 г. на председателя на ВКС е създадено Аналитично звено в 
НК на ВКС, което има за задача да се занимава с аналитична дейност, участие в ра-
ботни групи и даване на становища по проектозакони, както и с цел проучване на 
старата съдебна практика и преценка на необходимостта от обявяване на загубили 
сила постановления на Пленума на Върховния съд (ВС) и тълкувателни решения на 
ОСНК на ВС. Няма данни да има такова аналитично звено в другите две колегии на 
ВКС. През месец ноември 2018 г. е създадено Звено за анализи и тълкувателна дей-
ност към председателя на ВАС. С приетия през 2019 г. Правилник за администраци-

ята на ВАС
124

 функциите и задачите на Звеното са нормативно уредени. Анали-
тично-консултативните функции на звеното включват изготвянето на становища по 
проекти на закони, внесени за разглеждане в Народното събрание, Министерския 
съвет, по проекти на подзаконови нормативни актове относно административното 

 
122 Първоначално са предвидени: 1. Анализ на съдебната практика; 2. Разработване на мето-
дология за мониторинг и оценка; 3. Провеждане на дискусии, а при актуализирането на Път-
ната карта са добавени: 4. Разработване на практически насоки за отправяне на преюдици-
ални запитвания, както и провеждане на мероприятия за по-детайлно запознаване на адми-
нистративните съдии с решенията на ЕСПЧ и СЕС; 5. Провеждане на дискусии, като в актуали-
зирана карта първите действия се отнасят към ВКС, а новите – към ВАС.  
123 Първоначално е предвиден „Външен мониторинг на ефективността на уеднаквяване на 
практиката от върховните инстанции“, а впоследствие е добавен „Повишена информираност 
на съдиите от системата на административното правосъдие относно решенията по дела на 
ЕСПЧ, СЕС и такива по преюдициални запитвания; Подобряване на процеса по идентифици-
ране на случаите, в които следва да се отправи преюдициално запитване чрез подобряване 
на квалификацията и уменията на съдиите от системата на административното правосъдие 
относно отправянето на преюдициални запитвания“. 
124 http://www.sac.government.bg/pages/bg/rules-VAS  
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правораздаване, по конституционни дела и анализ на приетите тълкувателни ре-
шения на ВАС, както и на предложенията до председателя на ВАС за образуване на 

тълкувателни дела
125

. Тези действия обаче не могат да доведат до извод за изпъл-
нение на мярката, с оглед предвидените действия (1. Разработване на методология 
за мониторинг и оценка на съдебната практика; 2. Провеждане на дискусии), инди-
катори (Разработена методология; Проведени дискусии;) и очакван резултат (Раз-
работена методология; Проведени дискусии). 

Предвид изложите аргументи, към края на периода на действие на АСПРСС (2020 
г.) се отчита изпълнение от 8,00% на Специфична цел 1 и с оглед на осигурения фи-
нансов ресурс за постигане на целта (970 000 лв.) може да се направи извод за 
много ниско ниво на ефикасност. 

II.6.2. Изпълнение на Специфична цел 3 Преодоляване на причините за осъ-
дителните решения пред ЕСПЧ и спазване на международните стан-
дарти в областта на правата на човека 

• 5.3.1. Оценка на причините за поддържане на висок процент осъдителни ре-
шения на ЕСПЧ по дела срещу България 

Мярката се отчита като изпълнена от СПАСПРСС. С промени в ЗНА (в сила от 
04.11.2016 г.) е въведено изискването администрацията на изпълнителната власт 
да осъществява предварителен, задължителен преглед на проектите на закони за 

тяхното съответствие с ЕКПЧ
126

. Не може да се подкрепи отчетеното, обаче, че е 
извършена оценка на причините за поддържане на висок процент осъдителни 
решения на ЕСПЧ по дела срещу България (мярка 5.3.1), защото дейността, която е 
отчетена по мярката е по-скоро занапред „анализ – механизъм за съответствието 
на разработваните проекти на нормативни актове с правото и стандартите по пра-
вата на човека“. Започнала е инициатива за създаване в рамките на държавната 
администрация на мрежа от експерти в различните министерства, които да преми-
нат начално обучение в областта на правата на човека. Очакванията са, че мрежата 
от експерти ще продължи да функционира и след края на проекта. По-нататъшното 
обучение на експертите от тази мрежа в централната администрация би могло да 
бъде предмет на бъдещи проектни дейности. Няма пряко отношение към изпълне-
нието на мярката и въвеждането на обучение по права на човека в университетите. 

 
125 http://www.sac.government.bg/pages/bg/interpretative%20decisions%20SAC  
126 Закон за нормативните актове, чл. 28 (3) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 
г.) Проектът на закон или кодекс, който подлежи на разглеждане от Министерския съвет, се 
придружава и от справка за съответствието с Конвенцията за защита на правата на човека и 
основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека, която се изготвя 
от Министерството на правосъдието. 
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С оглед на конкретните действия
127

 и индикатори
128

 за изпълнение на мярката, 

както и на очаквания резултат
129

, предвидени в Пътната карта, мярка 5.3.1 остава 
неизпълнена не само към края на периода на приложение (2016), но и към момента 
на изтичане на действието на Стратегията. Поради липса на данни относно размера 
на финансирането (в Пътната карта се сочи само източникът – НФМ), не може да се 
направи оценка относно ефикасността. 

• 5.3.2. Въвеждане на оценка за съответствието на разработваните проекти 
на нормативни актове с правото и стандартите по правата на човека 

Мярката също се отчита от СПАСПРСС като изпълнена, но внимателният анализ 
води до заключение за частично изпълнение (не само в периода на приложение – 
2016 г., но и към края на 2020 г.), защото изменението на чл. 28, ал. 3 от ЗНА касае 
само проекти на закони, чийто вносител е правителството. За проектите на народ-
ните представители Правилникът за организацията и дейността на Народното съб-

рание не е предвидил такова изискване
130

. В бъдеще е необходимо да бъдат уед-
наквени изискванията, на които трябва да отговарят проектозаконите, които двата 
субекта на законодателна инициатива внасят. Не са представени данни, които са 

относими към предвидените действия
131

 и индикатори
132

. С оглед на посочения 
източник на финансиране (НФМ) и отговорни институции (водещ – МП и партньор 
ВАдвС), се налага извод за подценяване на дейността, доколкото наличието на 
ефективен механизъм за предварителен преглед за съответствието на нормативни 
актове с ЕКПЧ би трябвало да включи поне МС като отговорна институция. 

• 5.3.3. Осигуряване на превод на всички относими към България решения на 
ЕСПЧ 

 
127 1. Изработване на експертен анализ за съответствието на българското законодателство с 
ЕКПЧ; 2. Провеждане на кръгли маси и обобщаване на резултатите; 3. Изготвяне на предло-
жения за законодателни промени. 
128 Изготвен и подложен на обсъждане анализ; Проведени кръгли маси; Изработени предло-
жения за промени. 
129 Повишаване на националния капацитет за изпълнение на решенията на ЕСПЧ и превенция 
и предотвратяване на потенциалните нарушения, които биха довели до осъдителни решения. 
130 Правилник за организацията и дейността на Народното събрание, чл. 70 (2) Когато зако-
нопроектите се внасят от Министерския съвет, към тях се прилагат:… т. 3. справка за съответ-
ствието с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на 
Европейския съд по правата на човека. 
(3) Когато законопроектите се внасят от народни представители, предварителната оценка на 
въздействието e съгласно методологията, приложение към правилника, като се прилага чл. 
26, ал. 1 от Закона за нормативните актове. Вж. Методологията за извършване на предвари-
телна оценка на въздействието на законопроектите като приложение към чл. 70, ал. 3 ПОДНС 
достъпна на: https://www.parliament.bg/bg/podns  
131 1. Изработване на механизъм за предварителен преглед на съответствието на норматив-
ните актове с ЕКПЧ; 2. Провеждане на кръгли маси и обобщаване на резултатите. 
132 Изготвен и подложен на обсъждане механизъм; Проведени кръгли маси. 
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Мярката не е включена в Пътната карта, но е отчетена от СПАСПРСС като изпълнена. 
На сайта на Министерство на правосъдието и на специализирания портал по пра-
вата на човека – humanrights.bg се публикуват решения на ЕСПЧ, които са относими 
към Република България, електронни бюлетини с резюмета на решения на ЕСПЧ. 
Преводите на решенията на ЕСПЧ и изготвянето на бюлетините и разпространени-
ето им са устойчиви практики, които продължават и след края на изпълнението на 
предефиниран проект, финансиран от НФМ. Тъй като първоначално за мярка 5.3.3 
не е имало предвидено финансиране и тя не е била заложена в Пътната карта. Няма 
данни каква част от решенията на ЕСПЧ срещу България са преведени. 

• 5.3.4. Ежегодни доклади за развитието на практиката на ЕСПЧ, относима 
към България, изготвени с участието на ВСС, обсъждане в Министерския съ-
вет на необходимите мерки и внасяне на доклада в Народното събрание с 
обсъждане в правна комисия 

Мярката не е предвидена в Пътната карта, но се отчита като такава в процес на из-
пълнение – тя се изпълнява ежегодно, макар в Отчета на СПАСПРСС да няма допъл-

нена информация след 2018 г. На сайта на Министерство на правосъдието
133

 и на 

специализирания портал за правата на човека
134

 са достъпни всички доклади, като 

последният публикуван е Годишния доклад за 2020 г.
135

. 

• 5.3.5. Механизъм за планиране на необходимите задължителни обучения, 
свързани с практиката на ЕСПЧ и с други приложими международни стан-
дарти, в различните клонове на публичната администрация, свързани с пос-
тановени решения срещу България, и в 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 институ-
ции. Липсата на предвидено финансиране и определянето на отговорни институ-
ции следва да бъде сериозно критикувано, защото незадълбоченото познаване на 
материята на правата на човека сред правоприлагащите в изпълнителната и в съ-
дебната власт, от една страна, и сравнително устойчивата крива на постановявани 

осъдителни актове срещу Република България
136

 следва да бъдат преодолявани с 

последователни усилия от студентската скамейка през целия професионален път 
на магистратите и служителите в публичната администрация. 

 
133 Вж. https://www.justice.government.bg/home/index/1228e52f-b6d8-42f3-9eee-
39d0ba163701 
134 Вж. https://humanrights.bg/bg/documents/reports?page=2  
135 Към началото на м. юни 2022 г. все още не е оповестен Годишния доклад за 2021 г. 
136 Доклад от 2019 г. относно резултатите от проучване на решения на Европейския съд по 
правата на човека, постановени след 2016 г., свързани с провеждането на ефективно разслед-
ване, достъпен на: 
https://humanrights.bg/Media/Default/Documents/Reports/%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%9B%
D0%90%D0%94%20%D0%A0%D0%93%20%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A7%20%D1%81%D0%B
B%D0%B5%D0%B4%202016%20%D0%B3.pdf 
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В Отчета на СПАСПРСС мярката е посочена като изпълнена изцяло, но следва да се 
отчете като частично изпълнена. Създадена е консолидирана интернет база данни 
в областта на защитата на човешките права и електронна платформа за права на 
човека. Също така НИП има устойчивост в провеждане на обучения на младши съ-
дии и младши прокурори, както и отделни инициативи за провеждане на обучения 
за магистрати и съдебни служители, свързани с правата на човека и практиката на 
ЕСПЧ.  

През 2017 г. за нуждите на Прокуратурата на Република България е изготвен Доклад 
относно резултатите от проучването и анализа на решенията на Европейския съд 
по правата на човека, с които е установено, че българските власти не са изпълнили 
задължението си за провеждане на ефективно разследване, както и на делата, по 
които са постановени, и необходимите мерки за преодоляването на установените 

пропуски
137

. В Отчета няма други данни за дейност по анализираната мярка от 

страна на Прокуратурата. 

Обучението на служителите в държавната администрация е посочено, че ще про-
дължи и през новия програмен период (след 2021 г.) с оглед ефективното изпълне-
ние на решенията на ЕСПЧ. Институтът по публична администрация към Министер-
ския съвет на Република България е структурата, която осъществява обучения на 
служители в държавната администрация. ИПИ прави Анализ на потребностите от 
обучение в публичната администрация в България на всеки три години и прави впе-

чатление, че обучения относно правата на човека не се предлагат
138

. В бъдеще е 

необходимо да се предлагат периодично както специализирани обучения за слу-
жители в публичната администрация от ИПИ, така и профилирани за служители на 
МВР за провеждане на ефективно разследване от Академията на МВР. 

Предвид обстоятелството, че за постигането на тази специфична цел финансиране 
по ОПДУ не се предвижда, трябва да се оцени положително предприемането все 
пак на действия, насочени към постигането на целта – към края на 2020 г. се отчита 
16,67% изпълнение на предвидените мерки и действия. Силно подценена е необ-
ходимостта от финансиране на тези дейности. 

II.6.3. Изпълнение на Специфична цел 4 Развитие на системата на правната 
помощ 

• 5.4.1. Усъвършенстване на системите за наблюдение и оценка на качест-
вото на предлаганата правна помощ – подобряване на подбора на вписва-
ните адвокати, специализация, квалификация,  

• 5.4.2. Облекчаване на достъпа до първична правна помощ, и 

 
137 Докладът и приложенията към него са достъпни на: https://prb.bg/bg/pub_info/dokladi-i-
analizi/361-dokladrezultatiprouchvaneianaliz  
138 Вж. Анализ на потребностите от обучение в държавната администрация на Република Бъл-
гария за периода 2022- 2024 г., достъпен на: 
https://www.ipa.government.bg/sites/default/files/apo_2022_2024_ipa.pdf  
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• 5.4.3. Популяризиране на системата за правна помощ сред гражданите 

Отчита се, че мерките са в процес на изпълнение. Осъществяването на дейностите 
и отчитането на първите две мерки е обединено. За тях в Пътната карта са предви-
дени общи действия, период, очаквани резултати, индикатории отговорни институ-

ции
139

. Формално начало на изпълнението на трите изведени мерки е поставено 
със съществени промени чрез ЗИД на Закона за правната помощ (ДВ бр. 13/2017 г.), 

като този Закон е изменян и допълван още няколко пъти в периода 2017-2019 г.
140

  

Правото на защита е основно човешко право, но и право, което подпомага реали-
зацията на други основни права. Житейски не винаги носителите на правото на за-
щита пред съд могат да го реализират чрез адвокат поради липса на средства. Раз-
бирането, че липсата на средства не трябва да препятства защитата на лицата, мо-
тивира да има специфична цел в Стратегията и във Пътната карта за правната по-
мощ, като възможност за подпомагане на нуждаещи се. С измененията, обнарод-
вани в бр. 13 от 2017 г. се цели да се усъвършенства системата за правна помощ, да 
се гарантира достъп до правна помощ на по-широк кръг лица от уязвими социални 
групи, чрез създаване на нови форми и предоставяне на правни съвети и консулта-
ции при облекчени условия. Измененията предвиждат създаване на Регионални 
центрове за консултация към съответните адвокатски съвети. При облекчени усло-
вия да бъдат консултирани лица, чиито доходи не надвишават определената за 
страната линия на бедност. Консултациите следва да се осъществяват от адвокати, 
вписани в Националния регистър за правна помощ и определени от съответния ад-
вокатски съвет.  

С последващ ЗИД на Закона за правната помощ (ДВ, бр. 92 от 2018 г.) се създадат 
предпоставки за по-пълна защита на интересите на гражданите чрез по-бързо и по-
лесно получаване на правна помощ и по-голяма ефективност на процедурата по 
предоставянето й, както и служебното събиране на информация по електронен път 
за лицата, кандидатстващи за правна помощ, нормативно уредено е правото на 
НБПП да извършва преценка относно финансовите възможности на кандидата за 
правна помощ и правото да предоставя такава не само за подготовка на документи 
но и за процесуално представителство по образувано дело на лица, консултирани 
в Регионален център за консултиране, и пожелали това. 

Към 2018 г. Държавна агенция „Електронно управление“ получава реален достъп 
до регистри и справки от Regix на НОИ относно кандидатите за правна помощ (раз-
мер на пенсия, целеви помощи за отопление, месечни социални помощи, наста-
нени лица в специализирани институции за предоставяне на социални услуги). 

 
139 НБПП и МП. 
140 Вж. изм. ДВ, бр. 63 от 4 Август 2017 г., изм. ДВ, бр. 7 от 19 Януари 2018 г., изм. и доп. ДВ, бр. 
56 от 6 Юли 2018 г., доп. ДВ, бр. 77 от 18 Септември 2018 г., изм. и доп. ДВ, бр. 92 от 6 Ноември 
2018 г., изм. ДВ, бр. 24 от 22 Март 2019 г., изм. ДВ, бр. 101 от 27 Декември 2019 г. 
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Националното бюро за правна помощ изпълнява проект по ОПДУ, чрез който ук-
репва капацитета си - „Стратегически реформи в Националното бюро за правна по-
мощ“ (2017-2018).  

След промените в законодателството е реализирана, преди всичко чрез проактив-
ната роля на НБПП, и мярката за популяризиране на правната помощ сред гражда-
ните (мярка 5.4.3) посредством различни инициативи със съдействието на адвокат-
ски колегии, медии, общини, НПО и др.  

Макар периодът на изпълнение на Специфична цел да е 2016-2020 г., прави впечат-
ление, че отчитането на дейности по трите мерки продължава и през 2021 г. Уста-
новява се значителен напредък при изпълнението на мерките, което продължава и 
след изтичане на периода на приложение. 

Предвид обстоятелството, че за постигането на тази специфична цел е предвидено 
финансиране по ОПДУ в размер 200 000 лв., се установява сравнително високо ниво 
на ефикасност. 

II.6.4. Изпълнение на Специфична цел 5 Съдебни такси  

• 5.5.1 Оценка на системата от съдебни такси и анализ на възможните про-
мени в нея 

В тази цел е включена само една мярка. Към края на 2021 г. (има осъществена дей-
ност едва тогава) се отчита, че е в процес на изпълнение, като част от дейностите се 
осъществяват и през 2022 г. Тъй като функционирането на съдебната власт е скъпа 
дейност при ограничените публични средства е необходимо да се подобри систе-
мата на съдебните такси, които се основават на реалната стойност на предоставя-
ните услуги. Мярката е свързана със сериозна задача – постигане на баланс между 
остойностяване на правосъдието от гледна точка на фиска (въвеждане на прог-
рамно бюджетиране на съдебната власт и мерки 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3) и избягване на 
положение, при което правосъдието се свежда до скъпо платена и труднодостъпна 
услуга от гледна точка на гражданите и юридическите лица (правосъдие за богати 
или отказ от правосъдие). На 16.12.2021 г. са предоставени от изпълнителя по про-
ект „Оценка на системата на съдебните такси“ два броя доклади: Доклад по дей-
ност 3.1 „Оценка на частта от бюджета на съдебната власт, която се формира от 
такси“ и Доклад по дейност 3.2 „Анализ на стойността на предоставяната услуга, 
включително и при медиация, и адекватното й отразяване в системата на съдеб-
ните такси“. През 2022 г. предстои Пленумът на ВСС да предостави на МП и на МФ 
предложение за изменение на нормативната уредба по отношение на системата на 
съдебните такси за предприемане на действия за усъвършенстване на законода-
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телството съгласно ЗНА. С оглед на предвидените за изпълнението на мярката дейс-

твия
141

, финансиране
142

, очаквани резултати
143

 и индикатори
144

, може да се нап-

рави извод за сравнително високо ниво на ефикасност, но резултатите са налице 
със закъснение – невъзможността да бъдат изпълнени дейностите в първоначално 
определения период (2017 – 2018 г.) е довела до промяна в периода при актуали-
зирането на Пътната карта през 2019 г. (променен на  2019 – 2022 г.). 

II.6.5. Изпълнение на Специфична цел 6 Възстановително правосъдие  

• 5.6.1 План за въвеждане и популяризиране на подходите на възстановително 
правосъдие, включително създаване на Национален съвет по възстанови-
телно правосъдие, обучение в НИП, пилотни проекти и предложения за зако-
нодателни промени 

Към края на 2021 г. се отчита, че мярката все още е в процес на изпълнение.  

МП е представило концепция и законопроект за въвеждане на възстановително  
правосъдие при отклоняване на непълнолетни от наказателно производство, така 
че да се постигне отстраняването на вредите, причинени от противоправното им 
поведение и доколкото е възможно, възстановяване на взаимоотношенията между 
нарушителя, пострадалия и обществото.  

Във връзка с изпълнението на мярката са провеждани работни групи в търсене на 
верния подход относно възстановително правосъдие за непълнолетни лица. Като 
позитив от тези работни групи с водещата роля на МП през 2018 и 2019 г. могат да 
бъдат изведени основните положения, около които би могла да се изгради систе-
мата от мерки за защита на най-добрия интерес на непълнолетния правонарушител 
при зачитане на неговото достойнство, както и достойнството на пострадалия от 
нарушението чрез: индивидуализация на мерките за възпитателно въздействие 
при съобразяване на физическото, интелектуалното, нравственото и социалното 
развитие на непълнолетния правонарушител, както и на правото му на образова-
ние; прилагане на най-малко ограничаващата мярка, чрез която може да се пос-
тигне целта на закона; специални познания на участниците във възпитателната дей-
ност за правата на детето и международните стандарти за работата с непълнолетни 
и лица в младежка възраст; взаимодействие с родителите, попечителите и другите 
лица, които по закон полагат грижи за непълнолетния правонарушител, освен ако 
това противоречи на неговия най-добър интерес или би възпрепятствало същест-
вено хода на производството; достъп до съдебен контрол върху ограниченията на 
правата на лицето, насочено към възпитателни мерки; задължителна адвокатска 

 
141 1. Изготвяне на оценка за частта от бюджета на съдебната власт, която се формира от такси; 
2. Изготвяне на анализ за стойността на предоставяната услуга , включително и при медиация, 
и адекватното й отразяване в системата на съдебните такси; 3. Провеждане на дискусии. 
142 200 000 лв. по ОПДУ. 
143 Подобрена система на съдебните такси, основана на реалната стойност на предоставяните 
услуги. 
144 Изготвена независима оценка; Изготвен анализ; Проведени дискусии. 
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защита за непълнолетните при осигурена възможност за получаване на правна по-
мощ по реда и при условията на Закона за правната помощ; бързина на производ-
ството. 

Поради липса на съгласие кое от ведомствата в сферата на изпълнителната власт 
да е водещо (предлага се да е МТСП), не е внесен в Министерски съвет проект на 
закон, който да въведе възстановително правосъдие за непълнолетни лица, извър-
шили деяния, които имат признаците на престъпления.  

С оглед на предвидените в Пътната карта действия, индикатори
145

 и очакван ре-

зултат
146

, може да се приеме, че макар и със закъснение, се забелязва известен 

напредък в изпълнението на мярката
147

. 

• 5.6.2 Пилотни проекти за въвеждане на модели на междусекторна интегра-
ция между съдебния процес и други социални услуги и програми с цел пости-
гане ефектите от правосъдието без прилагане на санкции, включително и 
чрез съответните промени в Закона за социално подпомагане 

В отчета на СПАСПРСС не се съдържа никаква информация за изпълнението на тази 
мярка. В действителност сроковете, поставени в Пътната карта са били доста амби-
циозни (2016 – 2017 г.-). Липсата на напредък по първата мярка е довела до липса 
на дейност по втората. С оглед предвидените в Пътната карта действия, индикатори 

и очакван резултат
148

, мярката остава неизпълнена дори и след периода на прило-
жение. Силно подценена е дейността за въвеждане на възстановителното правосъ-
дие и от анализа остава впечатлението, че напредък в тази насока се реализира 
предимно поради действия на неправителствения сектор. Подценена е и нуждата 
от финансиране на дейностите по специфичната цел, като в Пътната карта се пред-
вижда да бъдат финансирани от държавния бюджет, НФМ „или други източници на 
финансиране“. 

Подценяването на необходимостта от финансиране на дейностите по изпълнение 
на Специфична цел 6 довежда до неизпълнение на предвидените дейности. 

 
145 Изготвен план за внедряване и популяризиране на подходите на възстановителното пра-
восъдие; Изготвени законодателни промени, свързани с въвеждането на подходи на възста-
новително правосъдие. 
146 Въведени подходи на възстановителното правосъдие в нормативната база  и организаци-
онна система на съдебната власт. 
147 Независимо от дейността на отговорните институции, положително следва да се оцени 
дейността на редица организации, насочена към популяризиране на възстановителното пра-
восъдие: https://restorativejusticebg.com/. В тази насока е и дейността на ВСС по един от реа-
лизираните проекти с включена дейност „Подобряване на прилагането на механизмите на 
възстановително правосъдие“ – виж http://www.vss.justice.bg/page/view/107974 
148 Утвърден подход за междусекторно взаимодействие при провеждане на политика за въз-
становително правосъдие. 
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II.6.6. Изпълнение на Специфична цел 7: Система на детското правосъдие, 
насочена към превенция, осигуряване на ефективна защита и ху-
манни корективни мерки 

• 5.7.1. Ориентирана към правата на детето и съобразена с международните 
стандарти нормативна уредба 

По отношение на тази мярка, както и за останалите три от специфичната цел, към 
края на 2021 г. се отчита, че е в процес на изпълнение. Формалното отчитане на 
идентични причини за забавеното изпълнение дава основание да се направи из-
вод, че макар да има извършени отделни дейности, като цяло може да се под-
държа, че има пълно неизпълнение на целта по Стратегията и на мерките, зало-
жени в Пътната карта.  

При отчитането се смесва съдържанието на Специфична цел 6 и настоящата цел, 
които имат различен предмет. Възстановителното правосъдие не касае разглежда-
нето само на правни спорове с участието на деца. Децата като субекти и жертви на 
престъпления се нуждаят от специален подход като особени субекти на закрила. 
Българското правосъдие е длъжник на българските деца, независимо от тяхното 
процесуално качество, защото не децата, а обществото носи вина за децата – на-
силници и още по-голяма вина за децата, които са жертви на насилие и престъпле-
ния. 

При отчитането на изпълнението на мярката буквално се възпроизвеждат аргумен-
тите за неуспеха на проекта на закон за въвеждане на възстановителното правосъ-
дие за непълнолетни. Несполуките при опитите за приемане на проекта на Закон за 
отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на 
непълнолетни лица/проект на Закон за възпитателните мерки спрямо лицата, из-
вършили като непълнолетни престъпление или административно нарушение, са 
показателни, че е необходима по-голяма активност и по-добра организация на дей-
ностите, свързани с изготвянето на законопроект, който може да осигури стабил-
ност и ефективност на правната уредба. Липсата на резултат при прилагането на 
мярката (като очакван резултат е предвидено „Подобряване и актуализация на 
правната рамка“ води до извод, че подценяването на нуждата от финансиране на 
тази дейност и тук е оказало въздействие върху изпълнението. С оглед на предви-
дения период на изпълнение на мярката (2016 г) може да се предположи, че е 
имало очакване да се приеме изготвеният проект на закон, но след критиката, на-
сочена към него, е пропуснат значителен период от време за предприемане на не-
обходимите действия, вкл. осигуряване на финансиране.  

• 5.7.2. Специализирани съдебни състави и специализирани звена в прокурату-
рата и органите по разследването 

Мярката също е в процес на изпълнение (по-голяма активност се забелязва след 
предвидения период на приложение – 2016 г.) и могат да бъдат отчетени позитивни 
дейности, които обаче имат косвено значение. Сред тях на първо място е създаване 
на „сини стаи“ (изградени и оборудвани 12 специализирани помещения за щадящо 
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изслушване и разпит на малолетни и непълнолетни в контакт със закона, в градо-
вете: Варна, Плевен, Козлодуй, Враца, Хасково, Смолян, Добрич, Разград, Ловеч, 
Търговище, Силистра и Кърджали). 

През 2018 г. е реализиран проект „Укрепване на правния и институционалния капа-
цитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие” по Тематичен 
фонд „Сигурност” на Българо-швейцарска програма за сътрудничество, в рамките, 
на който са сформирани и специализирани съдебни състави, които да разглеждат 
дела, с участието на деца в 5 пилотни съдилища – Окръжен и Районен съд Варна, 
Окръжен и Районен съд Пловдив, Районен съд Козлодуй. Изработено е ръководс-
тво за работа на специализираните съдебни състави, както и вътрешни правила за 
използване на специализирано помещение „синя стая“ за изслушване на деца. 
Общо в рамките на проектната Специфична цел 2, ориентирана към подобряване 
на капацитета на специалистите, 107 съдии, прокурори, полицейски служители и 
социални работници от България са обучени от швейцарски експерти за работа с 
деца. Обучителните модули са разработени и проведени съвместно с Международ-
ния институт за правата на детето в Сион, Швейцария и Националния институт на 
правосъдието. 

С оглед на предвидените действия
149

, индикатор
150

 и очаквани резултати
151

, мяр-

ката остава неизпълнена към крайния период от действието на Стратегията. 

• 5.7.3. Междуинституционална координация под съдебен контрол на систе-
мата на детското правосъдие при реакцията по всеки казус 

При осъществяване на мярката освен повтаряне на неуспеха на проекта на Закон за 
отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на 
непълнолетни лица, дейности са отчели Прокуратурата, ДАЗД и МВР. Така Проку-
ратурата отчита, че за повишаване капацитета на прокурорите и следователите за 
работа с деца, пострадали от престъпления и деца, в конфликт със закона, регу-
лярно са провеждани обучения, вкл. Меморандум за разбирателство и сътрудни-
чество между ПРБ и Уницеф-България (2016). 

След измененията (чл. 36 „Координационен механизъм при насилие“) на Закона за 
закрила на детето от 01.07.2020 г. се цели регламентирането и подобряването на 
междусекторния подход и сътрудничество при случаи на насилие над деца, който 
действа от 2010 г. под формата на Координационен механизъм за взаимодействие 
при работа по случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие 
при кризисна интервенция и работата на мултидисциплинарните екипи на местно 

 
149 1. Създаване на специализация в органите на съдебна власт, вкл. чрез обособяване на спе-
циализирани детски състави в съдилищата и определяне на специализирани прокурори; 2. 
Изграждане на вътрешни правила и стандарти за тяхната работа; 3. Повишаване капацитета 
на магистрати и съдебни служители, работещи по въпросите на детското правосъдие. 
150 Сформирани специализирани състави за разглеждане на дела с деца в конфликт със за-
кона. 
151 Специализация на органите на съдебната власт относно правосъдието за деца; Магистрати 
и съдебни служители да бъдат подготвени и обучени за работа с деца в конфликт със закона. 
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ниво. Мултидисциплинарният екип следва да работи заедно до приключване на 
случая и разработва план за действие за защита на детето или за предотвратяване 
на насилието. Основният фокус е оказването на навременна и целенасочена подк-
репа на децата и техните родители от компетентните за това органи. ДАЗД разчита 
на ускоряване на реформата в областта на детското правосъдие, която е изключи-
телно наложителна, с оглед гарантиране на правата и на най-добрия интерес на 
децата, участващи в правни процедури, и осигуряване на необходимата координа-
ция със системата за закрила. Завършването на реформата би отговорило на насо-
ките и препоръките на Комитета на ООН за правата на детето, Съвета на Европа и 
ангажиментите, поети от Република България по международни договори. 

През 2020 г. от ГДБОП – МВР са предприети редица мерки за повишаване на общес-
твената осведоменост чрез голям брой превантивни и информационни кампании, 
активно участие в различни форми и обучения на деца, създаване на сайтове, с ко-
ито се информира обществеността за заплахите в Интернет, разработване и разп-
ространение на информационни материали за безопасността на децата в Интернет 
и др. Целта е да се въздейства основно на непълнолетните лица като рискова група, 
както в ролята на извършители, така и на жертви, които често не осъзнават пълните 
последици от действията си в онлайн средата. 

През 2020 г. са проведени 48 лекции от служители на МВР, онлайн срещи и обучи-
телни беседи с ученици с цел посочване на опасностите и мерките за безопасно 
поведение в Интернет по теми „Как да се предпазим от киберпрестъпления“, „За-
щита от зловреден код и пробиви в мрежовата сигурност“, „Правилно използване 
и създаване на пароли и защита от тяхното разбиване“, обучения по киберсигур-
ност на ученици от различни класове и др.  

При изпълнението на мярката, макара и със значително закъснение след предви-
дения период на приложение (2016 – 2017 г.), се забелязва известен напредък. С 

оглед предвидените действия, индикатори и очакван резултат
152

, е необходима 

по-голяма активност при изпълнението на мярката. 

• 5.7.4. Прилагане мерките, предвидени в Концепцията за държавната поли-
тика в областта на детското правосъдие с цел гарантиране на ефективна 
система за детско правосъдие в условията на междуинституционално сът-
рудничество  

При отчитане на последната мярка в тази цел се забелязва повторение на цели па-
сажи от предишните три мерки. Причините за това са поне две – неизпълнение на 
заложената цел за реализация на осъществяване на концепцията за детско право-
съдие (специализирани съдебни състави и специализирани разследващи) и липса 
на проектно предложение, за което е предвидена подкрепа по ОПДУ. Становището 
на МП, представено на УО на ОПДУ, е, че пакетът от законодателни изменения 

 
152 Ефективно институционално и междусекторно взаимодействие на национално и местно 
ниво в работата по случай на деца, жертва или свидетел на престъпление/насилие и деца в 
конфликт със закона. 



118 

 

следва задължително да предхожда и определя съдържанието на съпътстващите 
методически документи, разработването на които е предвидено с подкрепата на 
ОПДУ. Това е посочено като причина да не бъде подадено проектно предложение 
по ОПДУ, въпреки предвиденото финансиране в размер 200 000 лв. за последните 

три действия
153

, насочени към изпълнение на мярката. 

Отчитайки обстоятелството, че за постигането на тази специфична цел е предвиден 
минимален размер на финансиране по ОПДУ – 200 000 лв., е логично неизпълне-
нието на дейностите по постигане на специфичната цел. Силно подценена е необ-
ходимостта от финансиране. 

II.6.7. Изводи за изпълнението на Стратегическа цел 5 

В обобщение може да се посочи, че към края на периода на действие на АСПРСС, 
са изпълнени 15,56 % от дейностите, необходими за постигането на Стратегическа 
цел 5 и предвидените в нея специфични цели.  

Част от дейностите продължават да се изпълняват и след края на 2020 г. Това трябва 
да се оцени положително, защото при анализа се налага извод за необходимост от 
продължаване на усилията за засилване на гаранциите за върховенството на пра-
вото, защитата на правата на човека чрез съдебни и извънсъдебни способи за за-
щита, гарантиран достъп до правосъдие въз основа на неговата демократичност и 
хуманност, за да не се превърне правосъдието в луксозна и недостъпна услуга. Не-
обходимо е да продължат усилията за създаване на ефективно детско правосъдие 
(специализирани съдебни състави, специализирани разследващи органи); да се 
проведе широка обществена дискусия за възприемане на възстановителното пра-
восъдие; да продължи провеждането на периодични обучения за магистрати 
(както съдии, така прокурори и следователи) с цел намаляване не само на осъди-
телните решения срещу България, но и на образувани производства пред ЕСПЧ; те-
матиката на правата на човека да залегне в базовото и последващо обучение не 
само на магистратите, но и на адвокати, служители в публичната администрация, 
служители на МВР; да се положат усилия за по-голяма активност на висшите учи-
лища и научните организации при организиране на специализации и следдип-
ломни квалификации в сферата на правата на човека; да се разшири достъпа до 
конституционно правосъдие; да се осигури по-голяма публичност на бюджета на 

 
153 Предвидените в Пътната карта действия са: 1.Изготвяне на пакет от законодателни изме-
нения, с които се предвиждат изменения в НК и свързаните с тяхното прилагане закони, както 
и приемането на специални закони за детско правосъдие – уреждащи възможностите за отк-
лоняване на непълнолетни от наказателно производство, уреждащи и възпитателните мерки 
при освобождаване от наказателна отговорност за непълнолетните; 2. Повишаване капаци-
тета на социалните работници по отношение на работа с малолетните и непълнолетните, ко-
ито не попадат в системата за детско правосъдие; 3. Повишаване на капацитета на разслед-
ващите полицаи и инспекторите в ДПСПП; 4. Създаване на стандарти за качество на услугите 
при отклоняване на непълнолетни деца в конфликт със закона; 5. Разработване на методика 
за изготвяне на индивидуална оценка на непълнолетния в наказателното производство; 6. 
Разработване на методика за наблюдение и контрол за спазване правата на непълнолетните 
в наказателното производство. 
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съдебната власт; и да се установи баланс между публичните разходи за правосъдие 
и достъпа до правосъдие при определяне на размера на съдебните такси. 

С оглед предвиденото финансиране за стратегическата цел в размер на 1 570 000 
лв., се налага извод за ниска ефикасност на дейностите, предвид процентното съ-
отношение между заложените и изпълнени дейности, съответно между очакваните 
и постигнатите резултати. 

Съгласно направените оценки в базата данни и разработения софтуер изпълнени-

ето на Стратегическа цел 5: Гаранции за върховенството на закона, защитата пра-

вата на човека, достъпа до правосъдие и хуманността на правосъдието общо за пе-

риода 2015-2020 г. е 15,56% (вж. Графика 29 и таблица 7). Най-голям напредък има 

регистриран през 2020 г. По степен на изпълнение тази СЦ заема предпоследно 

място сред останалите стратегически цели. 

В Пътната карта е предвидено СЦ 5 да бъде постигната чрез изпъление на общо 18 

мерки. Общо за периода 2015-2020 г. нито една мярка не се счита за изпълнена, 5 

са частично изпълнени и 13 не са неизпълнени (вж. Графика 30 и Таблица 6). 

Сред шестте специфични цели на СЦ 5, най-високо изпълнение има при СпЦ 3 за 

развитие на системата на правната помощ – тя е постигната на 66,24% през 2020 г. 

(вж. Таблица 8). СпЦ 2 е постигната на 16,67%, СпЦ 1 – на 8%. Не е констатиран ни-

какъв напредък при изпълнението на СпЦ 5, 6 и 7.  

II.7. Стратегическа цел 6: Повишаване на доверието към съдебната власт 
чрез обществено участие и прозрачност 

Стратегическа цел 6 е от съществено значение за ефективността на правораздава-
телната дейност. Общественото доверие в съдебната система е важна предпос-
тавка за върховенство на закона и за поддържане на ниво на правосъзнание, което 
е в състояние да ограничи закононарушенията. А както се сочи в Доклад на Евро-
пейската мрежа на съдебните съвети 2017 – 2018 г., „отворената и прозрачна съ-
дебна система е още една предпоставка за установяване и поддържане на общес-
твеното доверие в правосъдието, което е основен елемент на легитимността на съ-

дебната власт“
154

. В същия доклад се отбелязва и че ниското обществено доверие 

в съдебната власт, което се забелязва от Информационното табло на ЕС в областта 
на правосъдието все още е проблем. Ниската степен на обществено доверие в съ-
дебната власт може да се дължи на различни фактори, поради което може да се 
оцени положително стремежът на авторите на АСПРСС да предприемат мерки, на-
сочени към повече прозрачност, която да доведе до по-обективно оценяване на 
съдебната дейност от страна на гражданите. 

Стратегическа цел 6 на АСПРСС включва четири специфични цели, за постигането 
на които са предвидени 16 мерки. Част от мерките не са включени в Пътната 
карта и за тях не са предвидени финансиране, очаквани резултати, индикатори 

 
154 http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/20/Final-Report-Project-2-2017-2018-ENCJ.pdf 
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за изпълнение и отговорни институции, което затруднява както изпълнението, 
така и отчитането им – това са мерки 6.1.1 Мерки за прозрачност на процеса по 
излъчване на номинации за членове на ВСС от страна на партиите; 6.1.2 Засилено 
обществено участие в процедурата по избор на парламентарна квота във ВСС; 6.1.3 
Прозрачност и отчетност на работата на членовете на парламентарната квота във 
ВСС; 6.3.1. Въвеждане на програмно и ориентирано към резултата бюджетиране за 
всяка структура на съдебната власт; 6.4.4 Публикуване онлайн на актовете на орга-
ните на съдебната власт в единен формат, позволяващ машинна обработка на дан-
ните; 6.4.5 Повишаване комуникативността на актовете на органите на съдебната 
власт; 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 и 6.4.7 Механизми за 
насърчаване на алтернативни средства за решаване на делата, като средство за по-
вишаване на доверието и отговорността на гражданите и изграждането на правна 
култура. 

За Специфични цели 1 Засилване на обществената отговорност на парламен-
тарната квота във ВСС и 3 Превръщане на бюджетната процедура в инстру-
мент за прозрачност и обществен контрол не се предвижда финансиране по 
ОПДУ. В Пътната карта е предвидено финансиране по ОПДУ за мерките по Специ-
фична цел 2 (Осигуряване на реално обществено участие в правораздаването чрез 
института на съдебните заседатели) в размер на 220 000 лв., а по Специфична цел 
4 (Засилване на прозрачността на СВ и на диалога с гражданите) в размер на 200 000 
лв., или общо финансиране за Стратегическа цел 6 в размер на 420 000 лв. 

II.7.1. Изпълнение на Специфична цел 1 Засилване на обществената отговор-
ност на парламентарната квота във ВСС 

• Мярка 6.1.1. Мерки за прозрачност на процеса по излъчване на номинации за 
членове на ВСС от страна на партиите 

Мярката не е предвидена в Пътната карта със съответни действия, период на при-
ложение, финансиране, очаквани резултати, индикатори за изпълнение и отго-
ворни институции. Трудно е да се приеме и че това е конкретно определена мярка, 
защото е недопустимо мярката да се състои в „мерки“, без яснота какви точно 
следва да бъдат тези мерки. Липсата на предвидени действия, очаквани резултати 
и индикатори, прави невъзможно оценяването на степента на изпълнение на така 

определената „мярка“
155

. 

 
155 В проекта на Пътна карта по Стратегическа цел 6, публикуван на интернет страницата на 
Министерството на правосъдието, са предвидени следните действия за изпълнение на мяр-
ката: 1. Изработване на изменения в ЗСВ, предвиждащи номинациите да бъдат придружени 
с подробен доклад относно: • критериите на които е бил подчинен подбора на кандидатури, 
как са били определени тези критерии и как е установено, че кандидатите отговарят на тях; 
•процеса на предварителни консултации и поисканите становища от професионални, общес-
твени, академични и други групи от страна на вносителите; 2. Обсъждане и оценка на въз-
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По всяка вероятност, авторите на Пътната карта са изхождали от разбирането, че 
тази „мярка“ е вече реализирана, доколкото към момента на приемането на Път-

ната карта (на 22 април 2016 г.) вече са били приети измененията в ЗСВ
156

, чрез 
които в проекта на отчет на СПАСПРСС се отчита изпълнението на тази мярка. Мяр-
ката се отчита като изпълнена със следните аргументи: „Народното събрание из-
бира единадесет членове на Висшия съдебен съвет, от които шестима – за съдийс-
ката колегия, и петима – за прокурорската колегия. В чл. 16 ЗСВ (ДВ, бр. 28 от 2016 
г.) се съдържат нормативни гаранции за прозрачност на процеса на номиниране и 
избор на парламентарната квота във ВСС и нейния обществен характер – посредст-
вом гарантиране на публичност на номинираните и номиниращите, информация за 
изразени становища от професионални, академични и други организации и др. Но-
миниращите, концепциите на кандидатите, становища и въпроси на НПО, висши 
училища и научни организации, се публикуват на интернет страницата на Народ-
ното събрание. Публикуват се и името и мотивите на народния представител, из-
дигнал съответната кандидатура. Предложенията за кандидати за изборни членове 
на Висшия съдебен съвет се разглеждат от специализирана комисия на Народното 
събрание. Тя изслушва всеки кандидат, който представя пред нея концепцията си. 
За изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на 
интернет страницата на Народното събрание.“. Дали обаче тези „нормативни га-
ранции“ са довели до по-голяма прозрачност или само до повече публичност, ос-
тава под въпрос. Тъй като в Пътната карта мярката не е предвидена, поради което 
не са посочени действията, очакваните резултати и индикаторите, под въпрос е и 
дали заложената в АСПРСС мярка включва само нормативни промени или изисква 
и организационни и практически мерки, както и постигането като резултат на по-
вече прозрачност, вкл. за причините, които мотивират издигането на една или 
друга номинация, защо е предпочетен конкретен юрист пред други, измежду кои е 
правен подбора и как е определен техния кръг и т.н. 

Обстоятелството, че дори и през 2017 г. (след приемането на промените в ЗСВ) Ко-
мисията за демокрация чрез право при Съвета на Европа (Венецианска комисия) 
препоръчва членовете на ВСС, избирани от парламента, да бъдат номинирани от 
професионалните организации, граждански организации и академичните среди, е 
показателно, че проблемът с липсата на достатъчно прозрачност все още остава не-
решен. Изводи за наличието на практически проблеми се съдържат и в изследва-
нето на Института за пазарна икономика на тема „Публичност, прозрачност и отчет-

ност на съдебната власт в България“, публикувано през 2018 г.
157

: „Проблем се 
явява и процесът по проверката на качествата на кандидатите. В България законът 
въвежда изискване към кандидатите за членове да имат задължителен юриди-
чески стаж и „високи професионални и нравствени качества”. Професионализмът 

 
действието; 3. Внасяне в парламента. Като индикатори за изпълнение са предвидени: Изгот-
вени, подложени на публично обсъждане внесени в парламента  изменения в ЗСВ; Оценка в 
Докладите за независимостта на ВСС и корупцията в СВ (1.1.6, 1.3.9); Оценка от Венецианската 
комисия. 
156 ДВ, бр. 28 от 8 април 2016 г. 
157 https://ime.bg/var/images/7_Transparency_Judicial-System_2018.pdf 
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само се предполага, а високите нравствени качества се „изследват” от НС в рамките 
на изслушване, което по-скоро е формално и изключва задълбочената дискусия. 
Изслушването се провежда след като е изтекъл срокът за номинация. Дори да има 
партийна съпротива, няма как да се подмени кандидатура. Възможно решение при 
множество кандидати е стартирането на процедурата на сравнително ранен етап 
преди изтичане мандата на действащия състав на съдебния съвет. Публична про-
верка на качествата няма. Има публична симулация, от която не зависи нищо, тъй 
като номинираните от парламентарните партии кандидати изчитат набързо кон-
цепциите си и с това всичко приключва. На практика се провежда тест дали канди-
датите могат да четат изразително.“. 

В същата насока е и Препоръка № 1 по показател „Независимост на съдебната 
власт“ на Европейската комисия в Доклада на Комисията до Европейския парла-
мент и до Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество 
и проверка от 13.11.2018 г.: „да се гарантира прозрачен избор на членовете на бъ-
дещия Висш съдебен съвет, като преди избора на членовете от парламентарната 
квота следва да се проведе публично изслушване в Народното събрание и да се 
даде възможност на представителите на гражданското общество да коментират 
кандидатите.“. 

С оглед изложеното, въпреки отбелязването в проекта на отчет на СПАСПРСС, че 
мярката е изпълнена, е трудно да се приеме, че това е така, тъй като изпълнението 
ѝ предполага не само приемане на нормативна уредба, но и нейното правилно при-
лагане. 

• Мярка 6.1.2. Засилено обществено участие в процедурата по избор на парла-
ментарна квота във ВСС 

Мярката не е предвидена в Пътната карта със съответни действия, период на при-
ложение, финансиране, очаквани резултати, индикатори за изпълнение и отго-

ворни институции
158

. Също както за предходната мярка, и по отношение на тази в 
проекта на отчета на СПАСПРСС се сочи, че тя е изпълнена, със следните аргументи: 
„Във връзка с чл. 19 и 19а от ЗСВ (изм. ДВ, бр. 28 от 2016 г.), на 31 май 2017 г. НС 
прие Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предла-
гане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслуш-

 
158 В проекта на Пътна карта по Стратегическа цел 6, публикуван на интернет страницата на 
Министерството на правосъдието, са предвидени следните действия за изпълнение на мяр-
ката: 1. Изменения в ЗСВ, предвиждащи: •Поемане на конкретни ангажименти в обществен 
интерес като част от концепциите на кандидатите по чл. 19а (1) ЗСВ; • Народното събрание 
да организира изслушване на кандидатите от страна на ГС към ВСС и други представители на 
гражданското общество и академични групи; 2. Обсъждане и оценка на въздействието; 3. Вна-
сяне в парламента. 4. Обсъждане на възможността за промени, допускащи членуването на не 
юристи във парламентарната квота на ВСС. Предвидените индикатори са: 1. Изготвени, под-
ложени на публично обсъждане  внесени в парламента  изменения в ЗСВ; 2. Оценка в Докла-
дите за независимостта на ВСС и корупцията в СВ (1.1.6, 1.3.9); Оценка от Венецианската ко-
мисия. 
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ване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската коле-

гия на ВСС от квотата на НС
159

. Изслушването на кандидатите се провежда на отк-

рито заседание на Комисията по правни въпроси, което се излъчва в реално време 
чрез интернет страницата на НС. Въпроси и становища за кандидатите могат да из-
пращат и юридически лица с нестопанска цел, висши училища, научни организа-
ции. Те се публикуват на страницата на НС. Комисията по правни въпроси представя 
доклад за проведеното изслушване на кандидатите на заседанието на НС, на което 
се гласуват кандидатурите за членове на ВСС. Заседанието, на което се избират чле-
новете на ВСС от квотата на НС, ще се излъчва в реално време чрез интернет стра-
ницата на НС.“. Липсва анализ и обобщаване на данните относно това, след прие-
мането на измененията в ЗСВ и на решението на НС, с което се приемат процедур-
ните правила за провеждането на избора, под каква форма е реализирано общест-
веното участие и постигната ли е реално целта за засилено обществено участие. От 
справка, направена чрез интернет страницата на НС, може да се направи извод, че 
е пресилено да се твърди, че такъв резултат е постигнат – при последният избор на 
членове на ВСС от парламентарната квота (2017 г.) са поставени въпроси към кан-

дидатите за членове на ВСС от 6 граждански организации
160

 и са изразени стано-
вища в подкрепа на конкретни кандидатури от 16 субекти, част от които органи на 
съдебната власт (ръководствата на Окръжна прокуратура - гр. Кюстендил и на Ок-
ръжен съд - гр. Кюстендил; Главния инспектор на Инспектора към Висшия съдебен 
съвет; Софийска градска прокуратура), друга част – съсловни организации или 
структури на адвокатурата (Камарата на следователите в България; Асоциация на 
прокурорите в България; Софийски адвокатски съвет, Асоциация на жените адво-
кати; Адвокатски съвет на Адвокатска колегия – Сливен), а останалите – представи-
тели на училища и граждански организации (Ректора на Варненски свободен уни-
верситет; Декана на ЮФ на Варненски свободен университет; Висше училище по 
сигурност и икономика – Пловдив; Частно висше училище - Колеж по туризъм Бла-
гоевград; Българско училище за политика „Димитър Паница“; Институт по Евро-
пейско право; Национална асоциация за обществена защита и СНЦ „Асоциация Де-
метра“). Липсата на становища на юристи от водещите университети, обучаващи 
магистри по право, както и на основните правозащитни организации, предизвиква 
известно съмнение доколко разпознаваеми са предложените кандидатури и дали 
са подбрани най-опитните юристи, които биха се справили със задачите, с чието 
решаване е натоварен ВСС.  

• Мярка 6.1.3. Прозрачност и отчетност на работата на членовете на пар-
ламентарната квота във ВСС 

 
159 Правила за осигуряване на публичност при избора на всички органи, избирани от НС се 
съдържат в чл. 89 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, ДВ, 
бр. 97 от 25.11.2014 г., съответно в чл. 93 от ПОДНС, ДВ, бр. 35 от 2.05.2017 г.; в чл. 89 от ПОДНС, 
ДВ, бр. 65 от 6.08.2021 г. и в чл. 89 от ПОДНС, ДВ, бр. 109 от 21.12.2021 г. 
160 Сдружението на администрацията в органите на съдебна власт; Сдружението „Обществен 
съвет за правосъдие”; Съюза на одиторите от Сметната палата; Института за пазарна иконо-
мика; Съюза на съдиите в България; Българския институт за правни инициативи. 
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Мярката не е предвидена в Пътната карта със съответни действия, период на при-
ложение, финансиране, очаквани резултати, индикатори за изпълнение и отго-
ворни институции. За разлика от предходните две мерки, по отношение на тази 
липсва каквато и да било информация за изпълнение в проекта на отчет на СПАСП-
РСС. Няма и публикувани данни относно действия, насочени към установяването на 
гаранции или реализирането на актове, осигуряващи публичност и отчетност на ра-

ботата на членовете на ВСС, избрани от парламентарната квота
161

. 

Предвид изложеното, се налага изводът за подценяване на цялостната дейност, 
свързана с изпълнение на първата специфична цел от Стратегическа цел 6, вкл. във 
връзка с осигуряване на необходимото финансиране. От анализа на данните се на-
лага извод, че първите две мерки са изпълнени само формално, но не и съдържа-
телно, а третата не е изпълнена, поради което липсва напредък в постигането на 
специфичната цел. 

II.7.2. Изпълнение на Специфична цел 2 Осигуряване на реално обществено 
участие в правораздаването чрез института на съдебните заседатели 

• Мярка 6.2.1. Прозрачност и обществено участие в избора на съдебни заседа-
тели от общинските съвети 

• Мярка 6.2.2. Прозрачност на съдебните заседатели и гаранции срещу кон-
фликт на интереси 

• Мярка 6.2.3. Дебат за възможностите за допълнително повишаване на об-
щественото участие чрез института на съдебните заседатели 

За изпълнение на трите мерки в пътната карта са предвидени общи действия (1. 
Разработване и въвеждане на декларации за конфликт на интерес на съдебните за-
седатели; 2. Създаване на електронен регистър на съдебните заседатели, който да 
се използва във всеки съд; 3. Създаване на етични правила на съдебните заседа-
тели; 4. Провеждане на дискусии.), период на приложение162, финансиране163, 

 
161 От публикуван проект на Пътна карта по стратегическа цел 6 на интернет страницата на 
Министерството на правосъдието е видно, че заложените в проекта действия за изпълнение 
на мярката са: 1. Изменения в ЗСВ, предвиждащи ежегодни доклади за обществено-полез-
ната дейност на членовете на ВСС от парламентарната квота , които да бъдат подлагани на 
обсъждане на организирани от парламента изслушвания с участие на депутати, членове на ГС 
към ВСС и други представители на гражданското общество и академични групи; 2. Обсъждане 
и оценка на въздействието; 3. Внасяне в парламента. Като индикатори са предвидени: •Из-
готвени, подложени на публично обсъждане  внесени в парламента  изменения в ЗСВ; Оценка 
в Докладите за независимостта на ВСС и корупцията в СВ (1.1.6, 1.3.9); Оценка от Венецианс-
ката комисия; Оценка в Доклад на ЕК по МСП. 
 
162 2017-2018 г., изменен в 2019-2023 г. 
163 ОПДУ: 220 000 лв. 
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очаквани резултати164, индикатори (Разработени декларации; Създаден електро-
нен регистър; Създадени етични правила; Проведени дискусии.) и отговорни инс-
титуции165. 

В проекта на отчет на СПАСПРСС се сочи, че мерките са в процес на изпълнение. 
Към края на 2020 г. са предприети действия по изпълнение: открита е процедура 
по ОПДУ (септември 2020 г.), внесено е проектно предложение от ВСС в определе-
ния срок за кандидатстване (30.11.2020 г.), на 16.04.2021 г. между УО на ОПДУ и ВСС 
е сключен договор за БФП BG05SFOP001-3.007-0001-С01/16.04.2021 г. за изпълне-
ние на проект с наименование „Осигуряване на реално обществено участие в пра-
вораздаването чрез института на съдебните заседатели“, с период за изпълнение 
от 01.04.2021 до 30.06.2022 г. и бюджет в размер на 219 457,00 лв. По проекта е 
предвидено изпълнението на две дейности: Дейност 1 „Оценка на института на съ-

дебните заседатели и изготвяне на предложения за усъвършенстването му“
166

 и 
Дейност 2 „Разработване и внедряване на Единен регистър на съдебните заседа-

тели“
167

. 

В периода на действие на Стратегията липсва значим напредък във връзка с изпъл-
нението на дейностите, но то продължава след това, а предвид удължения в Актуа-
лизираната Пътна карта периода на приложение до 2023 г., има голяма вероятност 
в този срок мерките да бъдат изпълнени: към 31.12.2021 г. по Дейност 1 са изгот-
вени и публикувани на интернет страницата на ВСС Доклад-оценка на действащата 
нормативна уредба, касаеща съдебните заседатели и Доклад-оценка на практиката 

 
164 Въведени гаранции за обществено участие в избора на съдебни заседатели от общинските 
съвети. 
165 Водещ: ВСС, партньор: ВСС (вероятно е техническа грешка). 
166 Заложени са следните резултати: 1. Изготвена оценка на действащата нормативна уредба; 
2. Изготвена оценка на практиката на минимум 4 страни членки на ЕС по отношение на осигу-
ряване на реално обществено участие, етичните правила, съблюдавани от съдебните заседа-
тели и декларирането на наличие/липса на конфликт на интереси; 3. Доклад за относимостта 
на получените становища и предложения от проведените обществени обсъждания на изгот-
вените предложения; 4. Проведени обществени дискусии – 3 броя; 5. Одобрени от Пленума 
на ВСС предложения за осигуряване на реално 
обществено участие в правораздаването чрез института на СЗ, въведени с изменения на ЗСВ 
и Наредба 7 за съдебните заседатели, където е приложимо и 6. Приети, одобрени и въведени 
от Пленума на ВСС изменения в Наредба 7 за съдебните заседатели, касаещи актуализирани 
Етични принципи и правила за поведение на съдебните заседатели и унифицирана Деклара-
ция за наличие/липса на конфликт на интереси на съдебните заседатели. 
167 Заложени са следните резултати: 1. Изготвен бизнес анализ и произтичащите от него изис-
квания към ЕРСЗ; 2. Формулирани изисквания към ЕРСЗ и логически последователности, про-
цеси и операции; 3. Изготвен системен проект и софтуерно решение за ЕРСЗ; 4. Разработено 
Ръководство на потребителя и Ръководство на администратора; 5. Обучени магистрати, съ-
дебни служители, служители на разследващи органи съгласно НПК - 150 лица; 6. Обучени ма-
гистрати, съдебни служители, служители на разследващи органи съгласно НПК със сертификат 
– 150 лица и 7. Внедрен ЕРСЗ в работна среда с Решение на ПВСС след извършена съгласува-
телна процедура с министъра на правосъдието. 
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на страни членки на ЕС по отношение на осигуряване на реално обществено учас-
тие, етичните правила, съблюдавани от съдебните заседатели и декларирането на 
наличие/липса на конфликт на интереси. В резултат на изготвените анализи са нап-
равени предложения за подобряване на правната уредба, свързани с критериите и 
необходимите документи за кандидатстване, с процедурата за избор на съдебни 
заседатели, с продължителността на мандата и ограничението в броя на мандатите 
им, с правата и задълженията, квалификацията и възнагражденията на съдебните 
заседатели, с етичните правила и други аспекти от дейността им. В периода 06-
17.12.2021 г.  е проведена обществена дискусия за обсъждане на резултатите. В из-
пълнение на Дейност 2 „Разработване и внедряване на Единен регистър на съдеб-
ните заседатели“ на 18.11.2021 г. е сключен договор за „Разработване и внедряване 
на Единен регистър на съдебните заседатели“. Срокът за изпълнение на договора 
е 9 месеца от подписването му, но не по-късно от 30.06.2022 г. В периода от 20 сеп-
тември до 8 октомври 2021 г. е проведено онлайн анкетно проучване сред съдеб-
ните заседатели, административните ръководители на съдилищата, общинските 
съвети и комисиите, участващи в подбора и избора на съдебни заседатели с цел 
оценка на действащата нормативна уредба, касаеща института на съдебните засе-
датели.  

Въпреки късното започване на изпълнението на проектите, при проверка на интер-
нет страниците на редица общини, подбрани на произволен принцип, се устано-
вява, че в съответствие с правилата на чл. 66 и сл. от ЗСВ, се публикува информаци-
ята за откриване на процедурите за избор на съдебни заседатели. От интернет стра-
ниците на съдилищата се установява, че значителна част от тях публикуват списъци 
на съдебните заседатели. Независимо от липсата на пълно изпълнение към края на 
2020 г., е поставено началото на изпълнение на мерките, което се развива с бързи 
темпове. 

Въпреки отлагането на периода на приложение на мерките 6.2.1. – 6.2.3. до 2023 г., 
може да се установи видим напредък по тяхното изпълнение. Към края на 2020 г. е 
отчетено 11,11% изпълнение, но изпълнението на основните дейности започва 
през 2021 г. С оглед на предвиденото финансиране по ОПДУ в размер на 220 000 
лв., може да се направи извод за високо ниво на ефикасност, но основните резул-
тати са постигнати след периода на действие на Стратегията.  

II.7.3. Изпълнение на Специфична цел 3 Превръщане на бюджетната проце-
дура в инструмент за прозрачност и обществен контрол 

• Мярка 6.3.1. Въвеждане на програмно и ориентирано към резултата бюдже-
тиране за всяка структура на съдебната власт 

Мярката не е предвидена в Пътната карта със съответни действия, период на при-
ложение, финансиране, очаквани резултати, индикатори за изпълнение и отго-
ворни институции (В публикувания проект на Пътна карта по стратегическа цел 6 на интер-
нет страницата на Министерството на правосъдието се сочи, че мярката е разработена в Стра-

тегическа цел 3, Специфична цел 3, мярка 3.3.1.). В проекта на отчет на СПАСПРСС се от-
чита, че мярката е в процес на изпълнение, предвид започналото изпълнение от 
ВСС на проект „Въвеждане на програмното бюджетиране в ОСВ“, финансиран по 
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ОПДУ, срокът за приключване на който е 01.12.2022 г. Необходимо е да се отбележи 
припокриването на тази мярка с мярка 3.3.1. Въвеждане на програмно бюджети-
ране за всяка структура от институциите на съдебната власт и ориентиране на бю-
джета към постигане на резултати и обвързване на финансирането със заложените 
цели, дейности, натовареност и обективна оценка на разходите по видове пре-
писки и дела така, че да се постигне адекватно финансиране на правораздаването 

като основна държавна функция. Независимо от важността
168

 на тази мярка за пос-
тигането на по-ефективно управление на съдебната система, е удачно да се избяг-
ват повторения в съдържанието на Стратегията. От гл.т. на вертикалната логика на 
Стратегията, трябва да бъде подкрепено включването на тази мярка именно в Стра-
тегическа цел 3. Ефективно администриране на съдебната власт, вместо в Стратеги-
ческа цел 6 Повишаване на доверието към съдебната власт чрез обществено учас-
тие и прозрачност. 

• Мярка 6.3.2. Обществени обсъждания с участие на специализирани и профе-
сионални неправителствени организации на проекта за бюджет на съдеб-
ната власт и отчета за изпълнение на бюджета 

Мярката е формулирана по-скоро като действие, и логично, действието по нейното 
изпълнение е с идентично съдържание – „Обсъждане на проекта на бюджета на 
съдебната власт с Гражданския съвет към ВСС, вкл. и отчета по изпълнението му“, 
както и индикаторът за изпълнение – „Проведени обсъждания“. Очакваният резул-
тат е засилена прозрачност и отчетност на бюджета на съдебната власт. В Пътната 
карта не е предвидено финансиране по ОПДУ, което се е отразило и върху изпъл-
нението на мярката. В проекта на отчет на СПАСПРСС се сочи, че мярката е в процес 
на изпълнение, като се отбелязва проблемът с финансирането: „Гражданският съ-
вет към ВСС с Акт № 105/07.12.2018 г. декларира своята готовност да изпълни вме-
нените му задължения по изпълнението на Мярка 6.4.2 (като водеща институция) 
и Мярка 6.3.2 (като партньор на ВСС) от Пътната карта за изпълнение на Актуализи-
раната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. С посочения 
акт е отправено предложение до работната група към Министерство на правосъди-
ето за изработка на предложения за промени в Пътната карта, източникът на фи-
нансиране по Мярка 6.4.2 и Мярка 6.3.2 да бъде променен от ДБ на ОПДУ. В моти-
вите към акта е посочено, че в продължение на повече от две календарни години 
са търсени възможности за финансиране от различни източници на ДБ, вкл. от бю-
джета на ВСС, но поради бюджетен дефицит такова не е било одобрено. Уточнено 
е, че неусвоените средства по ОПДУ (програмен бюджетен излишък) по опреде-
лени мерки на Пътната карта могат да бъдат прехвърлени по мерки, по които има 
готовност да бъдат реализирани.“. Налага се извод, че при изготвянето на Пътната 
карта и тази мярка е подценена, с оглед липсата на предвидено финансиране за 
реализиране на действия за изпълнението ѝ. 

 
168 Повече за подценяването на дейността по изготвянето на бюджета на съдебната власт виж 
в анализа на Института за пазарна политика, публикуван на неговата интернет страница:  
https://ime.bg/bg/articles/kak-se-pravi-byudjet-za-900-mln-lv-bez-viziya-i-analiz-primeryt-na-vss/ 
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• Мярка 6.3.3. Обсъждане на бюджета на съдебната власт и отчета за изпъл-
нението му в парламента на отделни заседания 

Мярка 6.3.3. също е идентична с предвиденото в Пътната карта действие за изпъл-
нението ѝ (Обсъждане на бюджета на СВ в НС) и с индикатора за изпълнение (про-
ведени обсъждания). В индикатора липсват насоки за количествено и качествено 
измерване на постигнатите резултати, предвид набелязаните в Пътната карта очак-
вани резултати – повишени гаранции за ефективен парламентарен дебат по ефек-
тивността на бюджета на съдебната власт. Очевидно е, че предвид включването в 
съдържанието на мярката на изискването бюджетът на съдебната власт и отчетът 
за изпълнението му да се обсъждат на отделни заседания, то е необходимо да има 
поне две заседания всяка година от периода на приложение (2016-2020 г.), на които 
Народното събрание да провежда обсъжданията. Що се отнася обаче до измерва-
нето на качеството на обсъжданията, доколкото липсва съответен индикатор, ос-
тава риска от формално отчитане на проведените обсъждания. В проекта на отчет 
на СПАСПРСС се сочи, че мярката е в процес на изпълнение, тъй като „С промените 
в ЗСВ през 2016 г. се въвежда изискването при приемането на държавния бюджет, 
Народното събрание да изслушва доклад на Пленума на Висшия съдебен съвет, 
представен от негов представител. Министерският съвет всяка година с отчета за 
изпълнението на държавния бюджет внася в Народното събрание и отчета за из-
пълнението на бюджета на съдебната власт, приет от Пленума на Висшия съдебен 
съвет, с подробна обосновка.“. Сами по себе си обаче, нито промените в закона, 
нито внасянето от Министерския съвет на проект на бюджет и на отчет за изпълне-
нието на бюджета, не могат да постигнат задълбочено обсъждане, необходими са 
и практически действия. Доколкото мярката е част от стратегически акт, би могла 
да се изведе информацията, свързана с бюджета и с отчета за изпълнение на бю-
джета (вкл. постъпилите становища и стенограмите от обсъжданията) в отделни 
рубрики на интернет страниците на ВСС и НС, за да се осигури възможност за пос-
тигането на специфичната цел – превръщане на бюджетната процедура в инстру-
мент за прозрачност и обществен контрол. 

Предвид обстоятелството, че за постигането и на тази специфична цел финансиране 
по ОПДУ не се предвижда, следва да се оцени положително отчитането на 50,00% 
изпълнение към края на 2020 г. Също както и за предходната специфична цел, може 
да се отбележи, че е силно подценена необходимостта от финансиране на дей-
ности, които изискват осигуряването на кадрови ресурс за изпълнението на мер-
ките. 

II.7.4. Изпълнение на Специфична цел 4 Засилване на прозрачността на съ-
дебната власт и на диалога с гражданите  

• Мярка 6.4.1. Периодични проучвания на общественото мнение за съдебната 
власт и удовлетвореността на гражданите, които са се обръщали към 
нейни структури 

Трудностите, свързани с преценката за изпълнението на тази мярка, произтичат от 
непълното съответствие между нея и предвидените действия и индикатори за из-
пълнение. В заложените в Пътната карта действия не са включени периодичните 
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проучвания, а обхващат само: 1. Разработване на методология за извършване на 
ежегодно национално представително проучване на общественото мнение от-
носно удовлетвореността от съдебната власт; 2. Извършване на тестово проучване 
съобразно новата методология; 3. Провеждане на обучение за прилагане на новата 
методология; 4. Провеждане на обществено обсъждане за обявяване на резулта-
тите от тестовото проучване; 5. Извършване на оценка на тестовото проучване по 
новата методология и предложения за промени при необходимост; 6. Извършване 
на пилотно проучване по новата методология. Същото се отнася и за индикаторите 
за изпълнение, сред които липсват проведени периодични проучвания: Израбо-
тена методология за ежегодно национално представително проучване за общест-
веното мнение относно удовлетвореността на гражданите от съдебната власт; Из-
вършени тестово и пилотно проучване; Проведено обучение; Проведено общест-
вено обсъждане. Така, дори и при стриктно изпълнение на действията, не може да 
се стигне до извод, че мярката е изпълнена изцяло, доколкото не са налице данни 

за ежегодни проучвания
169

. Поради това не може да се приеме, че е постигнат 

очаквания резултат – „въведени ефективни механизми за отчитане общественото 
мнение от работата на съдебната власт“. В проекта на отчет на СПАСПРСС се сочи, 
че мярката е изпълнена във връзка с изпълнението на проект по ОПДУ „Ефективен 
достъп до правосъдие“ с краен срок 30.09.2020 г. Проектът е изпълнен от двете от-
говорни за изпълнението на мярката институции – МП (водеща) и ВСС (партньор). 
В резултат на изпълнението на Дейност 1 по проекта „Оценка на удовлетвореността 
от съдебната власт“ е разработена методология за проучване на общественото 
мнение относно удовлетвореността от съдебната власт и същата е приложена пи-
лотно, в резултат на което е извършена оценка на удовлетвореността от съдебната 
власт. Проведени са двудневно обучение за прилагане на новата методология за 
22 служители от органите на изпълнителната и съдебната власт и публична диску-
сия през м. май 2019 г. Методологията за проучване на общественото мнение от-
носно удовлетвореността на съдебната власт е разгледана на редовно заседание 
на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на рефор-
мата в съдебната система, проведено на 30.07.2019 г. и е утвърдена със Заповед 
ЛС-04-228/30.06.2020 г. на министъра на правосъдието с която са определени отго-
ворните звена за организиране на ежегодни национално представителни проучва-
ния. Според публикуваната информация проектът е изпълнен в срок и на 27 август 
2020 г. е проведена заключителна пресконференция. 

Висока положителна оценка заслужава обстоятелството, че Методологията за про-
учване на общественото мнение относно удовлетвореността от съдебната власт и 
Докладът от пилотно проучване на тема удовлетвореност от съдебната власт са 

 
169 Важността на периодичните проучвания се отбелязва от Европейската комисия за ефектив-
ност на правосъдието: „CEPEJ подчертава, че е от съществено значение тези проучвания да се 
провеждат периодично, за да може да се наблюдава развитието на удовлетвореността от спе-
цифични аспекти на съдебните услуги и да се планират конкретни стъпки за подобряване, въз 
основа на анализите на резултатите“ – виж Доклад на CEPEJ за оценка на европейските съ-
дебни системи, публикуван на интернет страницата на Съвета на Европа: 
https://rm.coe.int/report-bulgarian-part-1/1680a07747 
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публикувани на интернет страницата на Министерството на правосъдието
170

. За 
по-нататъшната дейност при изпълнението на мярката могат да се ползват и разра-
ботената Методология за провеждане на изследване на потребителската удовлет-
вореност от предоставянето на съдебни услуги в България, публикувана на интер-

нет страницата на Българския институт за правни инициативи
171

, както и Проекта 

на наръчник за провеждане на проучване на удовлетворението от използването на 

съда, разработен от Европейската комисия за ефективност на правосъдието
172

. 

От данните в отчета и публикуваната на интернет страницата на МП информация за 
представянето на резултатите от проучването на общественото мнение относно 
удовлетвореността от съдебната власт може да се направи извод, че заложените 
индикатори са постигнати, но липсват периодични проучвания, каквито би тряб-
вало също да фигурират в индикаторите. Няма данни за броя на лицата, участвали 
в общественото обсъждане, а предвид липсата на количествен индикатор в Пътната 
карта, е трудно да се прецени достатъчни ли са обучените 22 служители от изпъл-
нителната и съдебната власт за обезпечаване на устойчивост и по-нататъшно при-
лагане на методологията. Поради това, при прилагането на по-точните индикатори, 
изводът за изпълнение на мярката не се потвърждава. Дори и след продължава-

нето на периода на приложение с Актуализираната пътна карта
173

, изпълнението 

остава частично – не се откриват данни за периодични проучвания, както и данни 
за дела на обучените лица от всички, които ще прилагат методологията, съответно 
за броя участвали в обсъжданията лица и организации. С оглед на изпълнените дей-
ности, вкл. очакваното развитие във връзка с изготвянето на периодични доклади, 
предвид заповедта на министъра на правосъдието, и предвиденото финансиране 
по ОПДУ в размер 200 000 лв., може да се направи извод за задоволително ниво на 
ефикасност. 

• Мярка 6.4.2. Годишен доклад за прозрачността на съдебната власт 

Проблемите в хоризонталната логика на Пътната карта при тази мярка възпрепятс-
тват нейното изпълнение. Проблем се явява на само това, че предвидените дейст-
вие по изпълнението (изработване на годишна информация) и индикатор (израбо-
тена информация) не съответстват на мярката, която изисква и изготвянето на док-
лад, а с оглед периода на приложение, се налага корективно тълкуване – ежегодни 
доклади, а не само един. Липсата на забележим напредък се дължи на първо място 
на това, че не е предвидено финансиране по ОПДУ и на второ място, на това, че 
като водеща отговорна институция е определен Гражданският съвет към ВСС (пар-
тньори за изпълнение на мярката не са предвидени).  

Гражданският съвет е създаден с решение по протокол № 53 от заседание на Вис-
шия съдебен съвет, проведено на 13 декември 2012 г., а съставът му е допълнен с 

 
170 https://www.justice.government.bg/home/index/bf79b562-fcb8-43a3-a6f4-0d09d8af2661 
171 http://www.bili-bg.org/cdir/bili-bg.org/files/Survey_Publish.pdf 
172 https://rm.coe.int/1680748265 
173 Първоначално определеният период 2017 – 2018 г. е променен в 2017 – 2019 г. 
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решение по протокол № 1 от заседание на Висшия съдебен съвет, проведено на 10 
януари 2013 г. На заседание, проведено на 11.02.2013 г. по протокол № 2 са приети 
Правила за действие на Гражданския съвет от професионални и неправителствени 
организации към Висшия съдебен съвет на Република България, многократно из-
менени и допълнени впоследствие. Видно от публикуваните на интернет страни-
цата на ВСС Правила и Процедура за участие на членове на Гражданския съвет към 
ВСС в заседания на Пленума, колегиите на ВСС и комисиите към тях, Гражданският 
съвет не разполага със собствена администрация, което поставя под въпрос въз-
можността да изпълни дейностите, които са му възложени. Може би по-подходящи 
отговорни институции биха били МП като водеща и ВСС, ИВСС и ГС към ВСС като 
партньори. С оглед на това са логични описаните в проекта на отчет на СПАСПРСС 
причини за неизпълнението на мярката към края на периода на действие на мяр-
ката (2017 – 2020 г.): „Според Годишния отчет за дейността на Гражданския съвет 
към ВСС за периода 01.10.2018 г. – 30.09.2019 г. не е осигурено финансово обезпе-
чение по вменените му от Министерски съвет задачи в изпълнение на т. 6.4.2, Спе-
цифична цел 4, от Пътната карта на Актуализираната стратегия за продължаване на 
реформата в съдебната система на България, въпреки направените многократни 
опити за решаване на този проблем. Във връзка с изпълнение на дейността по мяр-
ката са проведени обсъждания на заседания на ГС и е разработена ресурсно обез-
печена програма за реализация на възложеното му, отразено в негов Акт № 
56/08.07.2016 г, като с последващи Актове № 62/28.10.2016, № 71/24.03.2017 г. и 
№ 79/21.04.2017 г. са информирали ВСС и МП в потвърждение на готовността им за 
разработването на годишни доклади. В обосновката към Акт № 105/07.12.2018 г. 
на Гражданския съвет е уточнено, че Изготвянето на годишни доклади за прозрач-
ността на съдебната власт по Мярка 6.4.2 не е част от целите и задълженията на 
Гражданския съвет, заложени в неговите правила за работа, които се реализират 
изцяло на безвъзмезден принцип (Акт № 105/07.12.2018 г. на Гражданския съвет 
към ВСС).“. По-нататък в отчета като изпълнение на мярката се сочат годишните 
доклади за прилагането на закона и за дейността на съдилищата, годишните док-
лади за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища, го-
дишните доклади за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на 
разследващите органи, годишните доклади за дейността на Висшия съдебен съвет 
и за дейността на ИВСС, които обаче имат само косвено значение за изпълнението 
на тази мярка. 

На интернет страницата на ВСС е публикуван „Модел на пилотен доклад по чл. 30, 
ал. 2, т.12 от Закона за съдебната власт. Годишен доклад за независимостта и проз-

рачността на дейността на органите на съдебната власт и на дейността на ВСС“
174

, 

който не е отразен в дейностите по изпълнение на мярката в проекта на отчет на 
СПАСПРСС. Моделът е разработен в рамките на проект BG05SFOP001-3.001-0022 с 
наименование „Ефективен достъп до правосъдие“, финансиран по ОПДУ и е одоб-

рен с решение на Пленума на ВСС по протокол № 2/30.01.2020 г.
175

. Не се откриват 

 
174 http://www.vss.justice.bg/page/view/5250 
175 http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/26/pr-2-30-01-2020-PL.pdf 
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данни за изготвяне на доклад за прозрачността на съдебната власт за следващите 
години. С оглед изложеното, правилно в проекта на отчет се сочи, че мярката е в 
процес на изпълнение. 

• Мярка 6.4.3. Въвеждане на модели за активен диалог между органите на съ-
дебната власт и различните общности 

При формулирането на тази мярка и действията, необходими за изпълнението ѝ, е 
налице известна неяснота. Мярката изисква въвеждането на модели за активен ди-
алог, докато действието и индикаторът са свързани с прилагането на вече въведени 
модели, и то конкретизирани – срещи и дискусии. Правилното определяне на отго-
ворната институция (ВСС) дава възможност за постигането на напредък, но мярката 
все още е в процес на изпълнение, както се отчита и от СПАСПРСС. Видно от отчета, 
като модели за активен диалог се отчитат създаването и функционирането на Граж-
дански съвет и на Съвет за партньорство към ВСС. 

Като действия в изпълнение на мярката се сочи: „Продължава дейността на сфор-
мирания през 2012 г. Граждански съвет към ВСС, който към 30.06.2021 г. включва 
21 професионални и неправителствени организации Асоциация „Форум“, Асоциа-
ция на българските административни съдии, Асоциация на държавните съдебни из-
пълнители, Асоциация на прокурорите в България, Българска асоциация на вещите 
лица и експертите (БАВЛЕК), Българска асоциация на съдиите по вписванията, Бъл-
гарска съдийска асоциация, Камара на независимите оценители в България, Ка-
мара на следователите в България, Клуб – Журналисти срещу корупцията, Сдруже-
ние „Академия за изследвания в сигурността и отбраната“, Сдружение на админис-
трацията в органите на съдебната власт, Сдружение „Камара на арбитражните и на 
съдебните експерти в България“, Сдружение „Сефита“, Съюз на съдебните заседа-
тели в България, Съюз на младите юристи, Съюз на юристите в България, Център за 
приложно-правни изследвания и практики и Център за превенция и противодейст-
вие на изпирането на пари, Сдружение „Обединение на свободните адвокати“. Асо-
циация на оценителите, вещите лица и експертите и Национално сдружение Нед-
вижими имоти. Основната цел на дейността на Гражданския съвет е участие на 
гражданските и професионални организации за подобряване работата на право-
съдната система в Република България, осигуряване на обективен граждански мо-
ниторинг на нейната работа и приложението на нормативната уредба, което е един 
от гарантите за зачитане на принципите на правовата държава и върховенството на 
закона в Република България. По този начин той се явява към момента най-дълго 
работещата без прекъсване обществена структура (съвет) в областта на правосъд-
ната система в страната, под формата на гражданското участие в процеса на фор-
миране и контрол на изпълнението на политики.“. Изброени са множество конк-
ретни актове, които са приети от Гражданския съвет. 

Като втора форма на сътрудничество се отчита дейността на Съвета за партньорство 
към ВСС, който има за цел да осъществява диалог по всички въпроси, свързани с 
професионалните интереси на съдиите, прокурорите и следователите, и да прео-
долее капсулирането на ВСС като административен орган към редовите магист-
рати. С решение по протокол № 28/08.11.2018 г. Пленумът на ВСС приема Наредба 
№ 8 от 8.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към 
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ВСС
176

, а с решение по протокол № 31/13.12.2018 г. определя трима членове на 
ВСС, които да участват в състава му. След двукратно изменение на Наредбата в рам-
ките на периода на действие на мярката, Съветът започва да функционира. В про-
екта на отчет се сочат множество негови актове като част от изпълнението на мяр-
ката.  

Посочените след това действия, насочени към защитата на независимостта на съ-
дебната власт, са неотносими към тази мярка. Относими към мярката са предпри-
етите от ВСС действия, насочени към кадрово укрепване на експертния капацитет 
на съдилищата в областта на публичната комуникация: с решение по протокол № 
40/11.12.2018 г. са разкрити 18 щатни бройки за длъжност „връзки с обществе-
ността“ в окръжни съдилища и са определени съответните районни съдилища, ко-
ито ще обслужват, както и 4 щатни бройки за длъжност „връзки с обществеността“ 
в административни съдилища. В изпълнение на Комуникационната стратегия на съ-

дебната власт 2014-2020 г.
177

 е укрепен кадровия капацитет на съдебната власт в 

областта на публичната комуникация, като в съдилищата са назначени общо 37 слу-
жители на длъжност „връзки с обществеността“ при утвърдена щатна численост – 
46 щ. бр. Постигнато е кадрово обезпечаване на апелативните, окръжните и адми-
нистративните съдилища, вкл. специализираните наказателни съдилища, Со-
фийски градски съд и Софийски районен съд. Като цяло, насочени към постигането 
на Специфична цел 4 са и отчетените публични събития, които са организирани от 
ВСС, но те нямат пряко отношение към реализирането на конкретната мярка. 

Ако се съпостави мярката с действието по изпълнение и индикаторът за изпълне-
ние, следва извод, че мярката е изпълнена частично. Отчитат се два модела за диа-
лог – Гражданския съвет и Съвета за партньорство към ВСС, но на първо място,  
включването на мярката в специфична цел 4 на Стратегическа цел 6 (Засилване на 
прозрачността на СВ и на диалога с гражданите) навежда на мисълта, че тази мярка 
е насочена към диалог с общностите на гражданите, а не с професионалните общ-
ности (този диалог попада по-скоро в Стратегическа цел 3 Ефективно администри-
ране на съдебната власт) и на второ място, Пътната карта предвижда и провежда-
нето на регулярни срещи и дискусии. Налага се извод за необходимост от продъл-
жаване на дейностите по изпълнение на тази мярка. Вероятно затруднение за из-
пълнението ѝ ще бъде липсата на предвидено финансиране по ОПДУ. 

• Мярка 6.4.4. Публикуване онлайн на актовете на органите на съдебната 
власт в единен формат, позволяващ машинна обработка на данните 

• Мярка 6.4.5. Повишаване комуникативността на актовете на органите на 
съдебната власт 

• Мярка 6.4.6. Периодично проучване на оценката на бизнеса за работата на 
органите на съдебната власт като елемент от инвестиционния климат в 

 
176 Издадена от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 97 от 23.11.2018 г., изм. и доп., бр. 37 от 
7.05.2019 г., доп., бр. 79 от 8.10.2019 г., изм. и доп., бр. 14 от 18.02.2022 г. 
177 Публикувана на интернет страницата на ВСС: http://www.vss.justice.bg/page/view/2938 
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страната и обсъждане на възможни мерки с представителните бизнес-ор-
ганизации. 

• Мярка 6.4.7. Механизми за насърчаване на алтернативни средства за реша-
ване на делата, като средство за повишаване на доверието и отговор-
ността на гражданите и изграждането на правна култура 

Мерки 6.4.4.-6.4.7. не са предвидени в Пътната карта със съответни действия, срок, 
финансиране, очаквани резултати, индикатори и отговорни институции. За тяхната 
насоченост може да се прави извод от предвидените действия и съответни инди-
катори в публикувания на интернет страницата на МП проект на съдържание на 
Пътната карта по Стратегическа цел 6.  

Като действие за изпълнение на мярка 6.4.4. е предвидено „Продължаване рабо-
тата по разработване и прилагане на единен формат за публикуване в интернет на 
всички релевантни съдебни актове и документите към тях, който да позволява 
удобство при търсене и ползване и машинна обработка на данните“, а индикато-
рите са „Разработен и приложен единен формат; Оценен положително в рамките 
на Доклада за прозрачността на СВ.“. Видно е, че с изпълнението на тези действия 
не може да се реализира мярката, която изисква като краен резултат „Публикуване 
онлайн на актовете на органите на съдебната власт в единен формат, позволяващ 
машинна обработка на данните“.  

В проекта на Пътна карта липсва период на приложение на действията. Във връзка 
с изпълнението на тази мярка, предвид посоченият в проекта на Пътна карта очак-
ван резултат – достъпност на съдебните актове, трябва да се отбележи значителен 
напредък, доколкото видно от информацията от Европейския семестър, България 
наред с Естония, Латвия, Унгария и Словакия е лидер в ЕС по онлайн достъп на об-

ществеността до публикувани съдебни решения
178

. Прегледът на интернет страни-
цата на ВСС в частта на Единен портал за електронно правосъдие и на Съдебни ак-
тове, както и на интернет страниците на съдилищата и прокуратурите, потвърждава 
извода за значителен напредък по изпълнение на мярката, вкл. унифициране на 
съдържанието на страниците. В проекта на отчет на СПАСПРСС се отчита, че същата 
е в процес на изпълнение, като част от което се сочат следните действия на Проку-
ратурата на Република България: „На 3.01.2017 г. между ПРБ и УО на ОПДУ е склю-
чен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на 
проект „Въвеждане на електронно правосъдие в ПРБ чрез електронен документо-
оборот, предоставяне на отворени данни и електронни услуги на КАО на гражда-
ните и бизнеса“. Мярката кореспондира с мерките 4.1. Г) и 4.1. Д) от Пътната карта 
за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно 
правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020.“. Предприети са и действия на ВСС, 
Пленумът на който с решение по протокол № 14/18.06.2020 г. приема резултатите 

 
178 Подробни данни са включени и в публикувания на 15 февруари 2017 г. On-line Publication 
of Court Decisions in the EU Report of the Policy Group of the Project ‘Building on the European 
Case Law Identifier’ (Marc van Opijnen, Ginevra Peruginelli, Eleni Kefali, Monica Palmirani): 
https://bo-ecli.eu/uploads/deliverables/Deliverable%20WS0-D1.pdf 
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от изпълнението на Дейност 3.1. „Разработване на Единната информационна сис-
тема на съдилищата“ – софтуерна разработка на системата и съпътстващата я доку-
ментация, по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта 
на българските съдилища и прокуратури и разработване на ЕИСС“, финансиран 
по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. с договор за предоста-
вяне на безвъзмездна финансова. От Пленума на ВСС е одобрена ЕИСС за използ-
ване във всички съдилища, с изключение на административните съдилища и Вър-
ховния административен съд. Отчита се, че за Единната информационна система са 
изразени положителни съгласувателни становища от Държавна агенция „Елект-
ронно управление“ и от Министерство на правосъдието и тя трябва да заработи по 
одобрен график, като с цел гарантиране на приложимостта ѝ и в изпълнение на 
дейност 3.2. „Пилотно внедряване на ЕИСС“, използването ѝ в реална работна 
среда стартира в 17 пилотни съдилища. В изпълнение на Дейност 1 по проекта през 
месец юли 2020 г. са организирани 10 публични обсъждания в петте съдебни райо-
ни, съответно по 5 за съдилищата и 5 за прокуратурите. На заседания на 04.06.2020 
г. и 18.04.2020 г. Пленумът на ВСС обсъжда предложение за доразвитие и надграж-
дане на Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), за да предоставя елект-
ронните услуги, включени във функционалностите на Единната информационна 
система на съдилищата (ЕИСС). С решение на Пленума на ВСС по протокол № 
14/18.06.2020 г. са одобрени предложените от главния прокурор унифицирана 
структура и общ шаблон на дизайна на интернет страниците на Прокуратура на Ре-
публика България, я видно от страниците на отделните структури, единният дизайн 
е приложен. 

Като действия за изпълнение на мярка 6.4.5. са предвидени „1. Оценка на практи-
ките при форматиране, аргументация и изложение на мотивите в актовете на орга-
ните на СВ; 2. Разработване на примерни формати за различните актове на органите 
на СВ, които да ги правят по- ясни и разбираеми от гражданите и удобни за полз-
ване от професионалистите; 3. Разработване и въвеждане на съответни обучителни 
модули в НИП; 4. Отчитане на примерните формати в рамките на проверките на 
ИВСС и в процеса на атестиране“, а индикаторите са „Разработени примерни фор-
мати за актовете на органите на СВ с указания как тяхното оформяне, мотивиране 
и изложение да бъде по-ясно, разбираемо за неспециалистите и удобно за профе-
сионалистите; Разработени и въведени обучителни модули; Въведени като част от 
проверките на ИВСС и процеса по атестиране“. Във връзка с изпълнението на тази 
мярка, в проекта на отчет на СПАСПРСС се сочи, че тя е в процес на изпълнение, 
като се препраща към информацията по предходната мярка. С оглед предвидения 
очакван резултат (въвеждане на стандарти за яснота и достъпност на съдържанието 
на актовете на СВ), не се откриват конкретни данни във връзка с изпълнението в 
периода на приложение, предвиден в проекта на Пътната карта (2016 – 2020 г.). 

В проекта на Пътна карта са предвидени 5 действия за изпълнение на мярка 6.4.6.: 
„Проучване на международни добри практики; Изработване на проект за формат 
на периодични консултации с бизнеса; Методология за проучване; Периодично 
проучване на гледната точка на бизнеса; Обсъждане на резултатите с бизнес орга-
низациите и институциите на СВ“, а индикаторите са „Изработен формат на консул-
тации; Изработена методология на проучване мнението на бизнеса; Периодично 
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проучване; Обсъждане на резултатите; Резултати от проучване на мнението на биз-
неса; Инструменти за оценка на бизнесклимата в България“. Във връзка с изпълне-
нието на тази мярка, в проекта на отчет на СПАСПРСС се сочи, че мярката е в процес 
на изпълнение, и отново се препраща към информацията за изпълнението на мярка 
6.4.4. С оглед на предвидения в проекта на Пътна карта очакван резултат – „Въвеж-
дане на формат за консултиране мнението на бизнеса при планиране на развитието 
и работата на СВ и свързаните с нея държавни институции“, не се установяват данни 
относно постигането му. 

Относно мярка 6.4.7. в проекта на Пътна карта се сочи, че „Мярката е развита в  
3.2.4“ и не се предвиждат действия, финансиране, очаквани резултати, индикатори 
и отговорни институции. В проекта на отчет на СПАСПРСС се сочи, че тя е изпълнена, 
изводът за което е аргументиран с изпълнението на дейностите по приключилия на 
31.08.2020 г. проект с бенефициент МП „Насърчаване използването на медиацията 
като алтернативен способ за решаване на спорове“, финансиран от ОПДУ. В резул-
тат на изпълнението на проекта е разработен и внедрен Централизиран електронен 
портал за медиация, одобрен със заповед № ЛС-04-201/12.06.2020 г. на министъра 

на правосъдието
179

. В ДВ, бр. 15 от 21.02.2020 г. е обнародвана Наредба за изме-

нение и допълнение на Наредба № 2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одоб-
ряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение 
на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Един-
ния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на 
медиатора. В проекта на отчет се отбелязва, че измененията в областта на института 
на медиацията са резултат от анализ на текущото състояние и добрите практики в 
областта на медиацията като способ за алтернативно решаване на спорове, извър-
шен от работен група. При изпълнението на проекта са разработени 4 видеоклипа 
за популяризиране на медиацията и ползване на функционалностите на портала от 

всяка от таргет групите
180

; обучени са 5-ма администратори от МП, 27 служители 

от 22 регистрирани обучителни организации на медиатори и 1 център за медиация 

за ползване функционалностите на портала; закупени са 5 работни станции
181

; про-

ведени са 5 публични събития за популяризиране на медиацията
182

; разкрити са 5 

бр. пилотни центрове по медиация
183

; организирани са и са предо-ставени 5 безп-
латни процедури по медиация в Пловдив, Сливен, Велико Търново, Добрич и 
Враца. 

В МП е създадена работна група за изменение на нормативната уредба на медиа-
цията с предмет „Проучване необходимостта от изменение и допълнение на нор-

 
179 Достъпен на адрес: https://mediation.mjs.bg/ 
180 Достъпни на адрес: https://mediation.mjs.bg/Informations/docsInfo 
181 Компютърна конфигурация от компютър и монитор и 5 мултифункционални устройства – 
принтери по eдин за всеки център. 
182 В следните градиве: Пловдив с 57 участници; Сливен с 55 участници; Велико Търново с 55 
участници; Добрич с 53 участници и Враца с 59 участници. 
183 По 1 във всеки апелативен район – Враца, Сливен, Добрич, Пловдив и Велико Търново 
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мативната уредба на медиацията като алтернативна форма за извънсъдебно реша-
ване на спорове и при установена необходимост-подготовка на проекти за измене-
ние и допълнение на нормативни актове, свързани с института на медиацията“. 
Постъпили са предложения за въвеждане на задължителна медиационна проце-
дура по отделни категории семейни, търговски, облигационни, и административни 
спорове, както и предложение за въвеждане на задължителна първа информаци-
онна среща. Предвидено е разглеждане на Концепция за въвеждане на задължи-
телна съдебна медиация по граждански и търговски дела в съдилищата и напра-
вени предложения за законодателни изменения, изпратени от ВСС. 

ВСС е участвал като партньор по Проект „Насърчаване използването на медиацията 
като алтернативен способ за решаване на спорове“, приключил успешно в опреде-
ления за неговото изпълнение срок - 31.08.2020 г., при изпълнението на Дейност 4 
от който, са предприети: 1) Създаване и обзавеждане на 5 пилотни центъра по ме-
диация (по един във всеки апелативен район); 2) Закупуване на 5 работни станции 
- компютърни конфигурации от компютър и монитор и 5 мултифункционални уст-
ройства - принтери; 3) Провеждане на 5 публични събития за популяризиране на 
културата за разрешаване на спорове по доброволен начин; 4) Предоставяне на 5 
безплатни процедури по медиация. 

В периода юли-август 2020 г., с цел популяризиране на културата за разрешаване 
на спорове по доброволен начин, на средствата на медиацията и възможностите 
на разработения по проекта Централизиран електронен портал за медиация и пол-
зите за гражданите, магистратите и адвокатите от него, са организирани и прове-
дени 5 публични събития - по едно във всеки от създадените по проекта центрове. 
На публичните събития са проведени обсъждания между магистрати, медиатори и 
адвокати, както и граждани - представители на широката общественост.  

Част от отчетените дейности са предприети след периода на действие на Стратеги-
ята (а с оглед това, че тези мерки не са включени в Пътната карта, за тях не е про-
дължен периодът на изпълнение при нейното актуализиране). На интернет страни-
цата на ВСС е публикувана информация за проведеното на 19.11.2021 г. първо встъ-
пително заседание на Работната група към ВСС по проект „Въвеждане на способи 
за алтернативно разрешаване на спорове в съдебната система в България - пилотно 
въвеждане на задължителна съдебна медиация; доизграждане на мрежата от съ-
дебни центрове във всички окръжни райони на страната; разработване на страте-
гия за пълноценно използване на други алтернативни способи за разрешаване на 
спорове“. Задачата на Работната група, която е с мандат 6 месеца, е въз основа на 
приетата от Съдийската колегия на ВСС през м. февруари 2021 г. „Концепция за въ-
веждане на задължителна съдебна медиация по граждански и търговски дела“ да 
бъде изготвен план за необходимите промени в работата на съда и на съдебните 
центрове по медиация, включително законодателни промени, свързани с въвеж-
дането на задължителна първа среща по медиация. 

За първите три мерки (6.4.4. – 6.4.6.) в проекта на Пътна карта е предвидено финан-
сиране по ОПДУ, но без посочен размер, а за последната липсва предвиждане на 
финансиране, но предвид отпадането им в приетата Пътна карта, не може да се 
направи извод за нивото на ефикасност. 
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Предвид обстоятелството, че за постигането на тази специфична цел финансиране 
по ОПДУ е предвидено само за мярка 6.4.1. в размер 200 000 лв., и с оглед отчита-
нето на 31,94% изпълнение въз основа на по-прецизно набелязани индикатори, 
може да се направи извод за високо ниво на ефикасност. Изцяло важи изводът за 
подценяване на необходимостта от финансиране на голяма част от предвидените 
мерки.  

II.7.5. Изводи за изпълнението на Стратегическа цел 6 

Забелязва се напредък, но са необходими много повече усилия за постигането на 
тези дейности, които се оценяват като необходими и актуални за ефективността на 
правосъдието през следващите периоди. Изводът се потвърждава и от данните на 
Евробарометър и изследванията на Алфа рисърч за оценката на обществото на ра-
ботата на съда и на главния прокурор. Според анализираните данни от Евробаро-
метър, в периода 2015 – 2020 г. в България се забелязва лек ръст на общественото 
доверие в правосъдната система, като през някои периоди (например 2019 и 2021 
г.) се отчита намаляване на дела на гражданите, които по-скоро нямат доверие в 
съдебната власт и увеличаване на дела на тези, които по-скоро имат доверие. За 
разлика от флуктуациите, които се забелязват в годините при ръста на доверие в 
България, прави впечатление, че в ЕС като цяло не се забелязват толкова драстични 
различия, а доверието в правосъдието в България е повече от два пъти по-ниско в 
сравнение със средното ниво, измерено сред гражданите на ЕС. В периода 2015 – 
2020 г. България трайно е на последно място по обществено доверие в Европа, с 
изключение само на 2019 г., когато е известена от Република Северна Македо-

ния
184

. Ниската степен на доверие към съдебната власт е един от основните проб-

леми в България и според анкетираните респонденти в рамките на този проект. 

Голяма част от дейностите продължават да се изпълняват и след края на 2020 г., 
въпреки че в Актуализираната пътна карта е предвидено продължаването на пери-
ода на приложение на действията само по мерки 6.2.1. – 6.2.3. (до 2023 г.). Това 
трябва да се оцени положително, защото дава надежда за по-голям напредък в пос-
тигането на поставените цели, макар и със закъснение. Силно подценена е необхо-
димостта от финансово обезпечаване на част от дейностите, насочени към постига-
нето на целта. С оглед предвиденото финансиране за стратегическата цел в размер 
на 420 000 лв. (според актуализираната Пътна карта, с леко увеличение в сравнение 
с първоначално предвидени в Пътната карта 400 000 лв. и силно намалени в срав-
нение с предвидените в проекта на Пътна карта – 730 000 лв.) и липсата на финан-
сиране за голяма част от дейностите, се налага извод за сравнително висока ефи-
касност на дейностите, предвид процентното съотношение между заложените и 
изпълнени дейности, съответно между очакваните и постигнатите резултати с на-
личните средства. 

Съгласно оценките в базата данни и разработения софтуер изпълнението на Стра-

тегическа цел 6: Повишаване на доверието към съдебната власт чрез обществено 

участие и прозрачност общо за периода 2015-2020 г. е 28,65% (вж. Графика 29 и 

 
184 https://data.europa.eu/data/datasets/s2355_94_1_std94_eng?locale=en 
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таблица 7). Най-голям напредък има регистриран през 2019 г. По степен на изпъл-

нение тази СЦ заема четвърто място сред останалите стратегически цели.  

В Пътната карта е предвидено СЦ 6 да бъде постигната чрез изпъление на общо 8 

мерки. Общо за периода 2015-2020 г. 1 мярка се счита за изпълнена, 2 за частично 

изпълнени и 5 за неизпълнени (вж. Графика 30 и Таблица 6). 

Сред трите специфични цели на СЦ 6, най-високо изпълнение има при СпЦ 3 за 

превръщане на бюджетната процедура в инструмент за прозрачност и обществен 

контрол – тя е постигната на 50,00% в периода до 2018 г. (вж. Таблица 8). СпЦ 4 е 

постигната на 31,94% и СпЦ 2 – на 11,11%.  

II.8. Обобщение и заключение 

От анализа на относимите данни, свързани с изпълнението на АСПРСС, може да се 
направи извод, че е извършена значителна по обем работа, но въпреки това се ус-
тановява изпълнение на сравнително ниско ниво – 33,59 %. Сред основните при-
чини за непълното изпълнение е липсата на политическа воля в част от случаите, а 
в други случаи – липсата на административен капацитет и финансов ресурс, които 
са необходими за изпълнение на предвидените дейности. Понякога непълното из-
пълнение се дължи на несъответствия във вертикалната и в хоризонталната логика 
на АСПРСС и на Пътната карта за изпълнението ѝ (неточно подбрани действия за 
изпълнение на мерките и срокове за тях, непрецизно формулирани индикатори за 
изпълнение, които не дават възможност за количествено и качествено измерване 
на постигнатите резултати, липса на финансиране за част от мерките, недобре под-
брани отговорни институции). Тези несъвършенства биха могли да бъдат кориги-
рани при условие, че стратегията и пътната карта се изготвят на базата на цялостна 
информация и нейния задълбочен анализ. Голяма част от предвидените дейности 
продължават да се изпълняват и към момента, поради забавяне при изпълнението 
на редица действия, както и с оглед продължаването на периода на действие на 
част от мерките в Актуализираната пътна карта. Макар и със закъснение, се очаква 
нивото на изпълнение на АСПРСС да се повиши след приключването на изпълнени-
ето на тези дейности. 

В резултат на анализа се установява, че някои мерки са реализирани изцяло, други 
частично, а при трета група е налице пълно неизпълнение. Забелязва се и липса на 
ритмичност при изпълнение на мерките, като периодите на бездействие варират 
при различните спицифични цели и мерките за тяхното постигане. Липсата на ак-
тивност във връзка с изпълнението на част от мерките, както и отпадането на 42 
мерки от Пътната карта, може да се тълкува като преосмисляне на необходимостта 
от прилагането на тези мерки за постигане на по-добро правосъдие. Вероятно това 
е така по отношение на част от мерките, но с оглед наличието на напредък и по 
отношение на редица мерки, които не са включени в Пътната карта, е необходимо 
промяната на политическата воля да бъде еднозначно обективирана, чрез измене-
ние в АСПРСС. Изводите за нивото на изпълнение на Стратегията се базират на тези 
мерки, които са включени в Пътната карта, доколкото за останалите не са предви-



140 

 

дени необходимите действия, индикатори, очаквани резултати и отговорни инсти-
туции. Желателно е, след ясно артикулиране на политическата воля относно нали-
чието или липсата на актуалност и значимост на мерките, които не са включени в 
Пътната карта, да се проследи и нивото на тяхното изпълнение. 

Не може да бъде направен прецизен анализ на ефикасността на разходваните сред-
ства на АСПРСС, поради липсата на достатъчно информация, въз основа на която да 
се съотнесат изразходваните средства към конкретните резултати. Остава неясно, 
освен предвидените 10 000 000 лв. по ОПДУ, какъв размер средства са израходвани 
по НФМ и от държавния бюджет, тъй като в Пътната карта при тях се сочи само из-
точникът, но не и размерът им. Няма данни и колко от планираните средства по 
ОПДУ са изразходвани, предвид забавянето при започването и реализирането на 
част от предвидените проекти. 

Налага се извод за необходимост от изготвянето на нов стратегически документ, в 
който да се набележат ясно стратегическите и специфичните цели и да се включат 
тези мерки и действия, чиято актуалност и значимост са извън съмнение. Промен-
ливите разбирания през последните години за актуалността и значимостта на раз-
лични мерки поставят въпроса за съотношението между реформата, от една 
страна, и от друга – стабилността и устойчивостта в развитието на съдебната власт. 
Перманентното състояние на реформиране се отразява негативно и върху тези еле-
менти на системата, които се нуждаят от устойчивост, за да се осигури ефективно 
правосъдие. Затова е необходимо ясно да се разграничат положителните и отрица-
телните явления в съдебната власт, и съответно реформаторските мерки да вклю-
чат възможности за поощряване на първите и отстраняване на вторите. Не на пос-
ледно място, за да има успех една реформа, е задължително тя да бъде финансово 
обезпечена. 
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III. ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ И ОЦЕНКИТЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ 
СТРАНИ 

III.1. Резултати от индивидуалните интервюта 

Значителен брой представители от различните професионални общности и от със-
ловните организации в страната бяха поканени за участие в интервютата. Отзоваха 
се много по-малък брой, отколкото бяха поканени – общо 8 д., сред които предста-
вители на адвокати и съдии от апелативно, окръжно и районно ниво от София и 
страната и журналисти, отразяващи съдебна и правна тематика. Интервютата се 
проведоха през януари-март 2022 г., като поради епидемичната обстановка част от 
тях се случиха онлайн, а други присъствено по метода лица в лице. 

Акценти от проведените интервюта 

Процесът по създаване на стратегията не е особено популяризиран сред участ-
ниците в интервютата и се характеризира с известна политическа припря-
ност. Според изказаните мнения: 

• действащ адвокат, който през периода на приемане на Стратегията е заемал 
ръководни позиции в адвокатска колегия, по въпроса дали са включвани от-
делните юридически съсловия в процеса по изработване на АСПРСС, споделя, 
че не му се е случвало да бъде питан за целите и мерките за изпълнението ѝ, 
нито са я коментирали с колеги. 

• журналист, който се определя като страничен наблюдател на изготвянето на 
стратегията, споделя, че двигател при разработване на стратегията е било Ми-
нистерството на правосъдието. Това е основната институция, която работи по 
създаването на стратегията и на пътната карта. Втората най-активна замесена 
институция е ВСС. След това по негово мнение се включват всичките съсловни 
организации на магистратите. Спомня си, че има отделни предложения от 
различни съдилища и прокуратури. Скелетът, твърдата основа на стратегията, 
е изградена от министерството. 

• адвокат изтъква, че според него при изготвянето на стратегията участие е 
трябвало да вземат всички заинтересовани страни, например адвокатурата, 
която е имала само декоративно участие. 

• съдия посочва, че има участие със становища, писма, обръщения в създава-
нето на стратегията. Споделя, че тази дейност се е оказала небезобидна за 
активно участващите магистрати. Заради нея е станало необходимо включи-
телно да се създаде и допълнителна съдийска организация, като на част от 
събитията ѝ присъстват високопоставени политици от управляващото мнозин-
ство. Действията на първата представителна съдийска съсловна организация 
по защита на независимостта на съда се оценяват като основна причина за 
усилия за дискредитация на магистрати с публична позиция. Становища при 
изготвяне на стратегията може би не са искани от магистратските организа-
ции, но част от тях са проявили активност и са изпращали писма, проекти на 
стратегии, правили са конференции и изводите им са изпращани към МП и 
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ВСС. Прокурорите също са участвали в процеса на изготвяне на проекта на 
Стратегията. Интервюираният споделя мнението, че някои от тях са чувствали 
опасения от разделянето на ВСС на съдийска и прокуроска стратегия, защото 
може да послужи като довод, че не са съвсем част от съдебната власт. Другото 
им опасение било кариерното и дисциплинарното им бъдеще, което може 
по-адекватно да бъде решавано с участие на съдиите в състава на ВСС, а не да 
бъде зависимо изцяло от главния прокурор. 

Отчетена е различна активност в процеса на изготвяне на стратегията от 
заинтересованите страни. Причината е „липсата на лидери”, „отношението 
на ВСС” и наличието на „рефлективен механизъм при съставяне на документа”, 
както следва: 

• според журналист при изготвяне и изпълнение на Стратегията има свръх ак-
тивни и пасивни участници. Пасивни от съдебната власт. Интервюираният е 
очаквал по-голяма активност от съдиите и от отделни прокурори, а е проявена 
незаинтересованост от магистратите по глобални въпроси за системата. Спо-
ред респондента системата страда от липса на лидери. Има проблем с излъч-
ването на лидери, тъй като не е уместно да се очаква от 2000 съдии или още 
толкова прокурори всеки да бъде активен и да изпраща мнения. Основната 
причина за липсата на лидери, според журналиста, е отношението на ВСС, ко-
ето той демонстрира към съсловните организации и към техните лидери. 
Проблемът е в отношението на властите към редовия магистрат. През послед-
ните 10 години се забелязвало изключително неглижиране на становищата на 
всякакви магистрати. Когато законодателят игнорира становище на ВКС, ти си 
казваш „защо пък аз да пиша?”. Има няколко активни в това отношение, а ос-
таналите смятали, че няма смисъл. Затова и много от магистратите не члену-
вали в нито една съсловна организация, тъй като те не отразяват тяхното мне-
ние по дадените въпроси. 

• Според мнение, споделено от съдия, изготвянето на стратегията е било реф-
лективен процес, вземало се е мнението на достатъчно активните, но някои 
от субектите, които са важни, са останали извън нея. Самата Стратегия е пре-
дизвикала реакция, реплики, участия по конференции, но е и била рефлек-
тивна, отразявайки процеси, събудени още 6-8 години назад. 

Установени са различни проблеми и причини в процеса на стратегическото пла-
ниране. Политическата воля е водеща при изготвянето на Стратегията, но не 
е имало достатъчно време и не са отчетени мненията на съсловията, за да се 
направи подходящо и балансирано планиране и финансиране на мерките и це-
лите в нея, като: 

• според адвокат много от дейностите, които трябва да се извършват, не се из-
вършват, защото няма конкретно предвиден финансов ресурс за тях. Смята, 
че е необходимо да се осигури финансиране от системата, вместо да се търси 
външно финансиране, за да се извършат всички дейности, а не само тези, за 
които се намира външното финансиране. Трябва да бъде точно обратното. 
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Първо, трябва да се дефинират нуждите. Да се разпишат мерките и да се оси-
гури вътрешно финансиране за тях. Ако случайно има възможност да се пол-
зва външно, такова да се включи, а не да се бави въвеждането на една или 
друга мярка или да не се предвижда изобщо поради липса на финансиране. 

• според мнението на съдия стратегията е добре написана, но по някои от стра-
тегическите цели има регрес – командироването, съдийското самоуправле-
ние, атестиране и др. първо ЗСВ е орязан, а ЗИДЗСВ от 2015-2016 г. също няма 
дълъг живот.  

• Съдия отчита, че тематичните области, които обхваща стратегията, са иденти-
фицирани правилно и пълно, защото съдържа съдоустройствени теми, докол-
кото конституционнният модел не гарантира независимост, има функцио-
нални въпроси, но е важно, че дава ценностен хоризонт – и за образованието, 
и за правосъдието. 

Удължаването на сроковете за изпълнение на мерките след периода на дейст-
вие на Стратегията не се приема като добра практика, особено когато се от-
нася до мярка, чието изпълнение не е започвано: 

• според адвокат, индикаторите, предвидени в Пътната карта, са ненадеждни, 
дават възможност да се отчетат формални, а не реални реформи. Индикато-
рите за проверка на това, което е осъществено, не дават обективни представи, 
за да може да се прецени доколко нещо се е осъществило и осъществило ли 
се е съгласно предвиденото. 

• според съдия, ако приоритетът е този документ – Стратегията, който в значи-
телна част отразява правилни демократични ценности, ако целта е да се реа-
лизира, не е проблем тогава да се удължават сроковете, стига да се случват 
реформите. А всъщност нещата се връщат назад, получава се реставрация. 
Приема се добра промяна, но после се отменя законът за изменението, с ко-
ето е въведена. 

Разминаването на постигнатите резултати с поставените цели в стратеги-
ята се дължи на недостатъчно добро планиране при дефинирането им и „неже-
лание целите да бъдат проведени до край”, като: 

• според адковат не всички мерки са обективно годни да доведат до постигане 
на целите. Част от мерките създават едно привидно усещане, че се работи за 
постигане на целите. Тяхното установяване е доста формално като подход. 
Няма разработени механизми, които да доведат до коректна преценка до-
колко една или друга цел реално е постигната. Като цяло, малка част от пос-
тавените цели може да се приемат за постигнати. Това, обаче не означава, че 
не са прилагани определени мерки. Прилагани са определени мерки, но те 
като че ли не са дали очакваните резултати, или не са проведени до край, или 
не са били планирани до край коректно. Може да се отчете много малък нап-
редък като ефект от реализираните мерки. 
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Ефектът от проведената съдебна реформа в периода 2014-2020 г. се приема 
като „минимален, а понякога и противоречив”. Като важна причина за това се 
посочва „политическата намеса в съдебната система”: 

• според адвокат, дори при точен подбор на мерки, с които е планирано да се 
реализират стратегически цели, липсва воля за реализацията на тези мерки. 
Процесите по изпълнението никога не се довеждат докрай.  

• съдия споделя, че Министерство на правосъдието в онзи период от време е 
активният автор и този, който по същество е направил равносметка за вътреш-
ната динамика на процесите в съдебната власт. Правилно е един орган да от-
говаря за общата координация и за изпълнението на мерките и това трябва 
да е Министерството на правосъдието, защото няма кой друг да бъде. Пра-
вилното изпълнение на стратегията, освен че влияе в най-общ план за хума-
низиране на средата, още влияе и върху качеството на борбата с престъп-
ността и за превенция срещу нея, както и съдебната власт да бъде ефективен 
жизнеспособен коректив, гаранция за разделението на властите. Има усе-
щане, че политиците не искат разделение на властите. Властимащите се стра-
хуват от независим съд. Според интервюирания едно от постиженията на 
стратегията е, че отразява вътрешната динамика на реформаторските иници-
ативи от години назад. Друг е въпросът, че като декларация е добре обосно-
ван текст, има основания, които са защитими, но големият проблем е, че не е 
изпълнена тази декларация. И тук Министерството на правосъдието трябва да 
има много по-голяма активност. Трябва да има публични форуми, в които 
всички активни агенти да се сблъскват, да се обсъждат въпроси, до къде е 
стигнало изпълнението. 

Процесът по изпълнение на стратегията може да се приеме за неравномерен, 
формален и с ниска ефективност. Като причина се посочва липсата на админис-
тративен карацитет, системност и последователност: 

• Според адвокат, в целия период на изпълнение на стратегията като че ли се 
цели да се създаде едно усещане, че се работи. За реални резултати не може 
да се сети. Не вижда ясно изразено намерение да се следват стъпките, които 
да доведат до спазване на препоръките, получавани по линия на Съвета на 
Европа и на Венецианската комисия, които са доста ясни, включително и по 
отношение на ВСС. Не са проведени до край мерки, които да доведат до спаз-
ване на тези препоръки и проблемите са налице. 

• Според журналист много често се залагат дейности, които не са в съответствие 
с реалния капацитет на администрацията. Например, формирането на път-
ната карта, процес с неособено качествен резултат заради липсата на задъл-
боченост. В същото време проблемите по изпълнението допълнително се за-
дълбочават не просто от липсата на желание за изпълнение, а от липсата на 
административен капацитет. ВСС използва и неправителствени организации, 
на които възлага извършването на анализи. Изпълнението на заложените 
мерки изисква огромен ресурс – персонален и финансов, заради необходи-
мостта да се правят проверки по места, региони, да се установяват различни 



145 

 

факти. Липсата на възможност у ВСС да направят такова нещо налага да рабо-
тят с обобщена статистика, която също не е актуална. И резултатите са неадек-
ватни мерки и действия.  

• Съдия споделя, че проблеми в изпълнението са резултат и от непоследова-
телните законодателни инициативи на самите екипи на Министерството на 
правосъдието. Това се отнася и до ВСС - вместо да ограничават командиро-
ване, реално то се разширява, защото и самият ВСС не е достатъчно успешен 
в провеждането на конкурс. 

• Журналист споделя мнението си, че непрекъснатите промени в конкурсните 
процедури водят до негативен резултат. В каквато и посока да се тръгне, кон-
курсите се блокират. При атестирането е по същия начин. Има връщане назад 
към помощни атестационни комисии и не се вижда някакво отпушване. Проб-
лемът се корени в хората, а не в механизмите. В същото време отчита нега-
тивно хегемонията на ВАС, който има последната дума при обжалването на 
конкурсите. 

• Съдия изразява мнението си, че по отношение на съдоустройствените въп-
роси като част от Стратегията, нищо не е постигнато – за възстановителото, за 
детското правосъдие – отчитат се мерки, постигнати според практики, въве-
дени преди стратегията. Има прогрес, но не е ясно дали той е устойчив. Ако 
се премахнат, няма да има институционална памет какво е било. По отноше-
ние на въвеждане на социалните услуги в правосъдието, за да виждат хората, 
че правосъдието се случва пред тях – почти нищо не е направено. 

Като положителен резултат от изпълнението на Стратегията се отчитат 
въвеждането на електронно правосъдие и подобрението в срочното решаване 
на дела и преписки: 

• адвокат отбелязва като положителен фактът, че се прави опит за напредък с 
въвеждането на електронно правосъдие, но не е достатъчно добре плани-
рано и изпълнено. Това е нещо, което би довело до прозрачност и подобря-
ване работата на съдебната система. 

• според друг адвокат има подобрение в срочността за разглеждане на делата. 
Самите съдебни заседания се насрочват по-бързо и решенията се издават по-
бързо. Самите съдилища ставата изрично стриктни в сроковете. Има повече 
бързина в правосъдието. 

Позитивните ефекти се отбелязват при разделянето на ВСС, атестацията и 
конкурсите, извеждане на позитивизма като водеща ценност в стратегията: 

• реален резултат на стратегията е разделението на ВСС, според съдия. За него 
обаче то не е удовлетворително, защото не постига стандарта и е палиативно. 
Избираните членове на ВСС от действащите съдии не са мнозинство спрямо 
членовете от политическата квота на ВСС плюс двамата големи, но все пак 
чрез отделянето на самостоятелен състав във ВСС се постига обособяване на 
съдебната като специфична професия, а това е постижение. От това започват 
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множество полезни процеси. Също така, се заговаря за съдийското самоуп-
равление – след като вече е заложено в Стратегията, то е припознато като цен-
ност. По същия начин полезни резултати има при атестирането и при конкур-
сите. Полезни са и нещата относно образованието – хуманизирането на обра-
зованието е важно. Според интервюирния една част от съдебната практика е 
въз основа на позитивизма – каквото е написано в закона, е водещото. То по-
някога води до деформации заради буквализма. Развитието на всяка правна 
система изисква позитивното право да се разбира, да се тълкува с едно много 
грамотно разбиране на Обща теория на правото, правата на човека и право 
на Европейския съюз. 

Въпреки предприетите действия в изпълнение на стратегическите цели са пос-
тигнати и недостатъчно ефективни резултати, като например: 

• Съдия споделя, че една част от промените, например въвеждащи съдийско 
самоуправление и ограничаващи функциите на председателите, на команди-
роването в ЗСВ, всъщност са усложнили процеса. Съдийското самоупавление 
е времеемко и понякога е възможно при определяне правомощията на об-
щото събрание на съдилищата, което определя кой съдия в кое отделение да 
работи, ако то не формира мнозинство, това може да пречи на практиката – 
да създаде практически проблеми. Но това така или иначе са неприсъщи дей-
ности за съдията и няма достатъчна практика, за да се прецени. Не е неочак-
ван резултат, че ограничаването на командироването създава проблеми, а по-
ради това, че умишлено се бавят конкурси, за да има кадрови липси и се на-
лага да се командироват за повече време. Въвеждането, а после - ликвидира-
нето на специализираните съдилища също може да се определи като непос-
ледователно нормативно решение, резултат от изпълнение на Стратегия-та. 

Причините Стратегията да не бъде изпълнена се свеждат до: 

• липсва политическа воля и приемственост при изпълнението й: 

o според адвокат липсва искрена воля и желание стратегията да се случи. 
Прозира желанието да се създаде усещането, че се случва. Прилагат се 
мерки, които не водят до нищо, а мерки, които биха могли да дадат ре-
зултат не се прилагат. Внимателно се подбират мерките, така че да се пос-
тигне неутрален ефект. Цели се да се създаде усещане за положителен 
ефект в духа на препоръките които получаваме. 

o според съдия политическата класа е безкрайно непоследователна – няма 
устойчивост в изпълнение на стратегията. 

• злоупотребява се с вътрешносистемни връзки 

o според журналист в стратегията ясно са описани заплахите от неизпълне-
ние на Стратегията, които са се осъществили в пълна степен. Налице са 
вътрешносистемни връзки на отделни магистрати, които влияят върху 
функционирането на цялата съдебна система. Извършват се дейности, от-
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въд предначертаните. Например при определяне на размерите на допъл-
нителното възнаграждение, при командироването (някои магистрати са 
командировани с години). Реално се постига повишаването им, без да са 
държали конкурс.  

• Липсата на последователност и целево финансиране 

o според адвокат финансовите средства, които са отделяни от държавата, 
са недостатъчни. Отделяни са и необосновано много средства за дадени 
дейности, както и случаи на липса на средства за належащи нужди. В съ-
щото време през годините са правени разходи за електронни системи и 
впоследствие те са изоставени. Няма надграждане, няма търсене на ре-
зултат, а просто се цели реализиране на някакъв тип проекти. Изразходват 
се средства за демонстриране на желание за реформа, но не и за реали-
зиране на цялостни проекти. 

• Неефективно управление 

o Според съдия, самата Стратегия няма механизми, които да преодолеят не-
ефективното управление. Липсват достатъчно гаранции за изпълнение 
при промяна на политическото ръковдство на МП. При настоящата поли-
тическа нестабилност това е много важно. В същото време в отделните 
съсловия все по-малко хора са мотивирани да се занимават с усилия за 
създаване и изпълняване на стратегически документи.  

Направените предложения за реформи от проведените интервюта се свеждат до: 

• Създаване на единен координационен център към МП и ясна законодателна 
програма: адвокат споделя мнението си, че трябва да има една отговорна ин-
ституция. Важно е създаването на ясна законодателна програма за постигане 
на стратегическите цели. Тя обхваща законопроекти, които обезпечават зало-
жената цел и самата реформа в съдебната система да бъдат разписани, но и 
като поредност на приемане с изчислено парламентарно време за тях. Хао-
тично се раждат различни идеи, които без ясен план не могат да бъдат реали-
зирани достатъчно ефективно като време и достатъчно прецизно като офор-
мление. 

• Повишаване на експертизата на служителите в МП, заети с изпълнение на 
Стратегията. 

• Инвестиции в образованието и по-тясно сътрудничество на академичната об-
щност и със законодателната власт при писане на законопроектите. Според 
съдия има много голяма нужда да влезе и академичната общност като акти-
вен фактор. 

• Разширяване и стимулиране на участието на заинтересованите страни в про-
цеса на стратегическото планиране и изпълнение – според журналист, заин-
тересованите страни трябва да си изпратят предложенията, а политическото 
ръководство да вземе решение и да носи отговорност. При „слаб” министър 
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всичко се решава от парламента. При „силен” министър, той сам си прокарва 
идеите и си носи отговорност. Властта е и отговорност. 

• Ускоряване на електронизацията. 

• По-висока отчетност на изразходваните средства – според съдия е необходим 
подробен отчет, особено по целите, по които има значително финансиране. 
Иначе паразитно се увеличават с тези средства служителите в администра-
тивни структури, които са напълно неефективни. 

• Разширяване обхвата на анализа в стратегията и процеса на нейното изпъл-
нение – съдия споделя, че за съдебната карта още преди обсъждането на въп-
роса, се изискват повече от заложените средства, за да се направи социоло-
гически анализ на всички, а не само на някои съдебни райони, да се направи 
анализ на социално, демографско, икономическо и политическо развитие на 
целия район. 

• Акцентиране върху последователните реформите в кариерното развитие. 

III.2. Резултати от проведените фокус групи 

В рамките на проекта са проведени 3 групови дискусии (фокус групи) – във Велико 
Търново, в Пловдив и в София през март-април 2022 г. На участниците във фокус 
групите в трите града бяха поставени въпроси, свързани с познаване на процеса на 
създаване на Стратегията, нейния обхват, участници в процеса – институции, със-
ловни организации, отделни заинтересовани лица и други, начин на формулиране 
и съгласуване на стратегическите цели, процедури по приемане и даване на пред-
ложения. 

Участниците и в трите фокус групи споделиха, че са запознати частично с процеса 
на изготвяне на Стратегията. Изведени бяха следните проблеми: 

• Усещане за формалност на процеса. Стратегията се приема, защото е необ-
ходима част от отчитането на дейности, насочени към съдебна реформа по 
Механизма за сътрудничество и оценка. 

• Липса на прозрачност - липсва конкретна информация по отношение на из-
пълнението на отделните мерки по Стратегията и по отношение на изразход-
ваните средства за реализацията на всяка от предвидените стратегически 
цели. 

• Съществено влияние на „политическия фактор“ и липса на приемственост 
и последователност в планирането и в изпълнението. Основен фактор за 
това е промените в политическото ръководство на МП. 

• Липса на отразяване на становищата на съсловните общности при изпъл-
нение стратегически цели. Направените предложения на заинтересоване 
страни и общности не се вземат под внимание и няма яснота защо други се 
приемат.  
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• Липса на ефективен механизъм за последващ мониторинг. Отбелязва се, че 
е необходимо всеки стратегически документ да има по-концентрирано съ-
държание и съответен механизъм за проследяване на изпълнението, като се 
отчитат и взаимодействията с други актове (в конкретния случай например да 
се отчете връзката със стратегията за развитие на електронното управление и 
стратегията за национална сигурност) за да се види „коефициента на полезно 
действие“ на съответния документ. 

Втората група въпроси е фокусирана върху изследване на връзката между първо-
начално заложените цели и постигнатите резултати. Причините за несъответствия 
участниците сведоха до следното: 

• Фрагментация на мненията вътре в гилдиите. Мнозинството от интервюи-
раните споделят за невъзможност за излъчване на единно становище по кон-
кретна мярка за изпълнение на Стратегията.  

• Липса на ефективна антикорупционна дейност, което поражда общест-
вено недоверие в системата. Според мнозинството от интервюирани недо-
верието в системата пречи за предприемането на ефективни мерки за огра-
ничаване на негативните явления в системата. 

• Ниска степен на доверие към магистратите и съдебната система. Мно-
зинството от интервюираните споделят, че се натъкват на огромно недоверие 
и неуважение към съдебната система, магистратите.  

• Системни кадрови проблеми – Мнозинството от интервюираните споделят, 
че основните проблеми са в командированите – което така и не е ограничено 
като предпоставки и срок и практически представлява повишение без кон-
курс. Забавянето на конкурсните процедури и забавянето в назначаването на 
спечелилите конкурси. Третият нерешен въпрос е в избора на административ-
ните ръководители, които никога не са работили в съответния съдебен орган.  

• Липсата на административен капацитет в законодателната власт. 

• Липса на логическа взаимовръзка. Някои промени, преследващи изпълнение 
на целите на Стратегията, следва да бъдат съобразени и с проблеми, извън 
съдебната система като например реформата в юридическото образование и 
в пенитенциарната дейност според интервюираните групи. 

• Проблеми с внедряването на електронното правосъдие. То се възприема 
като цяло като положителен акт, но се свързва от интервюираните и с някои 
чисто „технически” проблеми. Хората, които поддържат системата, не са 
юристи, а програмисти, а юристите не са подготвени и не са положени усилия 
да бъдат обучени как да работят. Така нивото на усвояване на уменията за 
боравене с информационна техника и системи е нееднакво, а при някои е въз-
препястващо изпълнението. Друг проблем е и че ВКС отказва да работи с въ-
ведената система. Електронизацията се възприема в различна степен от учас-
тниците в процеса. Като причина за „нежеланието” на някои от участниците 
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да се въведе като по-широка практика, се посочват софтуерни проблеми с ин-
терфейса на продуктите, ползването на различни продукти, липсата на квали-
фикация и умения за боравене със софтуера. Нежеланието на администраци-
ята да използва софтуерни продукти поради евентуалното им заместване с 
компютъра също се посочва като причина за забавяне на пълното навлизане 
на електронизацията. 

• Промените се налагат бързо и несинхронизирано. Според част от интервю-
ираните това се свързва или с изтичането на някакви срокове за реализация 
на промяната, или с необходимоста от „усвояване на бюджета”. Има мерки, 
за внедряването на които е бил необходим по-голям срок, например са въ-
веждане на Единната информационна система, а са дадени няколко дни за 
обучение. Тестовата програма не е била достатъчна и не е показала пробле-
мите в прилагането на системата. Липсват механизми за синхронизация на 
процесите. 

• Проблемни остават качеството на юридическото образование и провеж-
дането на стажовете по време на следването 

• Наказателната политика не се разпознава като модерна и ефективна. За 
да се предприемат съществени промени, е необходимо да има ясна цялостна 
концепция, а такава няма. Няма ясна картина на състоянието на престъп-
ността, нито има яснота по въпроса за необходимостта от декриминализация 
на някои деяния, съответно депенализация и отстраняване на проблема с 
дублиране на състави на престъпления и административни нарушения. Липс-
ват активни действия, насочени към изграждане на правосъзнание от най-
ранна детска възраст. Изграждането на образа на съдебната система чрез фо-
кусиране върху отделни личности, както и концентрирането на общественото 
мнение върху принципа на талиона („око за око и зъб за зъб”) пречат на осъв-
ременяването на наказателната политика. 

• Върховенството на закона се свързва със свръхнормативизма. Част от рес-
пондентите споделят, че свръхразвитието на нормативната уредба води до 
приемане на взаимно противоречащи си нормативни разрешения и дори до 
значителни затруднения и забавяния в работата на колегията. Освен свръхре-
гулация, се изтъква и това, че законите са твърде сложни (за разлика от зако-
ните в предходни периоди, които са ясни, прости и лесни за приложение), ко-
ето ги прави неразбираеми за техните адресати. 

Третата група въпроси беше фокусирана върху възможностите за развитие и 
бъдещи действия. Акцентите са следните: 

• Участниците и в трите дискусии се обединиха около тезата, че е необходимо 
провеждането на широк дебат и включване на „практикуващи” специа-
листи в процеса на изготвяне на актовете по изпълнение на Стратегията. 

• Повишаване на прозрачността в процеса на изпълнение на Стратегията.  
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• Наличие на приемственост между стратегиите, техните етапи и осигуряване 
на последователност в изпълнението от страна на политическото ръководство 
на отговорните за Стратегията институции. 

• Стратегиите трябва да са в тясна връзка с други сфери на обществения 
живот. Например образованието и националната сигурност. 

• Извършваните промени е необходимо да се правят последователно и пред-
видимо. 

• Усилия да се подобри публичния имидж на органите на съдебната система. 

• Необходими са регулярни доклади за оценка на въздействието от изпълне-
нието на реформите. 

• Необходимо е уеднаквяването на използваните софтуери и изисквания 
към визията на електронните документи. 

• Свръхнормативизацията трябва да се ограничи. 

• Акцентът на реформата да се постави върху „удовлетвореността на общес-
твото от системата на  правосъдието. 

III.3. Обобщение и заключение 

Според участниците в социологическите изследвания в процеса на стратегическото 
планиране при разработване на АСПРСС се наблюдава съсредоточаване на взема-
нето на решения в един орган, без да е имало достатъчно време и проучване на 
становищата на отделните професионални общности. В същото време при целепо-
лагането не са комуникирани изцяло и достатъчно с магистратите, не е направен 
анализ на завареното състояние на нормативната уредба, на проблемите в прав-
ната рамка на администрирането на съдебната власт и пр. 

Втората задача на изследването се фокусира върху търсенето на причини за разми-
наването на заложените цели и постигнатите резултати. Надценен е капацитетът и 
реалното желание за реформа в системата и е нарушена  връзката между изпълни-
телите на мерките и стратегическите цели. Причините за нарушенията се свеждат 
до: 

• Честа смяна на политическото ръководство на Министерството на правосъди-
ето, от което следва непоследователност в действията му. Установява се и 
липса на политическа воля за постигане на целите; 

• Вътрешна съпротива при внедряване на нови практики, например от ВКС, за-
ради липсата на адекватни законодателни и технически разрешения, от адми-
нистрацията на съдилищата по отношение на електронното правосъдие; 

• Липсата на двигател на изпълнението на стратегията и на административен 
капацитет; 

• Неадекватна финансова обезпеченост и ниска степен на текуща отчетност, 
създаващи  предпоставка за частична реализация на поставените цели; 
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• Слабо медийно представяне на положителните промени; 

• Нисък системен капацитет за реформа поради недостатъчен кадрови потен-
циал. 

Респондентите регистрират слаба обща оценка за трайните ефекти и въздействия 
върху съдебната система от проведената реформа в периода 2014-2020 г. Въпреки 
това, въвеждането на електронно правосъдие се възприема като положителен нап-
редък, заедно с подобренията в срочното решаване на дела и преписки. Като пози-
тивни ефекти се определят разделянето на ВСС, усъвършенстването на уредбата за 
провеждане на атестациите и конкурсите и други. 

От гледна точка на ефективността, реализацията на Стратегията не постига значи-
телни успехи. В оценките и нагласите на заинтересованите страни се наблюдава се-
риозно разминаване между обема на планираните реформи и постигнатите резул-
тати. Това предопределя и ниската степен на ефикасност, тъй като слабото изпъл-
нение на Стратегията не съответства на изразходвания сериозен финансов ресурс. 
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IV. РЕФОРМАТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ВЪНШНИ ИЗ-
ТОЧНИЦИ 

Оценката на изпълнението на АСПРСС-2014-2020 освен с данни от извършения спе-
циализиран мониторинг и оценка от нашия екип, може да бъде допълнена с данни 
от външни за проекта източници като специални доклади и проучвания на евро-
пейски структури, неправителствени организации, социологически изследвания и 
сравнителни изследвания с други страни. 

В качеството си на такива източници за периода на изпълнение на стратегията изс-
ледователският екип успя да идентифицира следните: 

• Доклади на Евробарометър 

• Табло за оценка на правосъдието на ЕС, 2015-2022 г. 

• ЕС. 2021. Study on the functioning of judicial systems in the EU Member 

States. Facts and figures from the CEPEJ questionnaires 2012 to 2019 

• Доклади на Европейския семестър 

• Доклади и анализи за състоянието на корупцията на международната 

организация Прозрачност без граници 

• Резултати от социологически анализи на Алфа рисърч. 

От тези източници е извлечена информация, която съответства напълно или час-
тично на шестте стратегически цели. С изключение на цел 4, която се отнася за на-
казателната политика, за всички останали стратегически цели е идентифицирана 
такава количествена информация. В някои случаи тя обхваща целия период на стра-
тегията  - от 2014 до 2020 г., но в повечето случаи, данните се отнасят за част от този 
период. 

Поради непълнота на данните за целия период, изводите за ефектите от постигане 
на целите са валидни предимно тогава когато има съществени промени в края 
спрямо началото на периода. Мащабът на стратегическите цели е такъв, че трудно 
могат да се установят промени на годишна основа. 

Стратегическа цел 1: Гарантиране независимостта на съда и на другите органи на 
съдебната власт чрез ефективни мерки срещу корупция, политически и икономи-
чески натиск и други зависимости 

За изпълнението на тази цел е събрана информация, която се отнася до индекса за 
възприятие на корупция, измерван от Прозрачност без граници (Transparency 
International), продължителността на съдебните производства, свързани с прането 
на пари, нагласите за независимост на съда и съдиите сред населението и бизнеса, 
както и причините за това според населението и бизнеса.  

Индексите за възприятието на корупция (ИВК) са сред най-известните и често сре-
щани в международните социологически изследвания. Изборът на индекса, измер-
ван от международната организация Прозрачност без граници, е направен поради 
неговата популярност и признатост, както и с оглед специализацията на тази орга-
низация в извършването на изследвания за корупцията.  
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През 2014 г., когато стартира изпълнението на стратегията, България се нарежда на 
69-то място от 175 страни с 43 т. През 2021 г., когато се очакваше да се видят 
резултатите от изпълнението на стратегията, позицията на страната се влошава. 
Тогава тя се класира на 78 място от 180 страни с 42 т. В сравнение с другите страни 
членки на ЕС България заема последното място, както през 2014 г., така и през 2021 
г. Разликата е, че през 2014 г. последното място се дели заедно с Гърция, Италия и 
Румъния, които също имат стойност на индекса от 43 т., докато през 2021 г. страната 
е еднолично на последно място, а Унгария е пред нас с 43 т. 

От анализа на времевия ред само за България на този индекс, за периода на 
изпълнение на стратегията могат да се направят няколко заключения (Графика 1). 
Равнището на индекса, както и динамиката му, са на много ниско равнище. Докато 
промените в индекса се движат между 41 и 43 от 100, то позицията на страната в 
международната класация има по-голяма динамика – от 69-то до 78 място. По-
ниското място означава по-слаба позиция на страната. На практика и по двата 
показателя има влошаване на позицията на страната през последната спрямо 
началната година на анализ. 

Графика 1. Динамика на индекса за възприятие на корупция и място на страната 
в международната класация, 2014-2021 г. 

 

Източник: Съставена от автора по данни на Прозрачност без граници 

Поради участието на различен брой страни в международното сравнение, абсолют-
ното място на страната в класацията не показва къде тя точно се намира. Затова е 
пресметнато относителното място на България в зависимост от ежегодния брой на 
участващите страни (Графика 2). За периода 2014-2021 г. той се колебае между 168 
и 180 страни. При тази нормализация мястото на страната е показано, ако в сравне-
нието участват 100 страни. 

Най-високо класиране по този показател страната има през 2014 г., 2017 г. и 2019 г. 
Обратно, най-ниски стойности страната отбелязва през 2016 г., 2018 г. и 2021 г. Еже-
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годните циклични скокове показват, че няма трайна тенденция, нито към подобря-
ване, нито към влошаване на мястото на страната в класацията по корупция. За це-
лия период има влошаване на относителната позиция спрямо началната година. 

Графика 2. Относително място на страната в международната класация, 2014-
2021 г. 

 

Източник: Съставена от автора по данни на Прозрачност без граници 

Средната продължителност на делата на първоинстанционните съдилища за пране 
на пари  в страната се увеличава значително през 2018-2020 г. в сравнение с 2014 г. 
(Графика 3). Тя до 300 дни, което е няколко пъти повече спрямо началната година 
на стратегията. 

В сравнителен план с други страни от ЕС  ние се намираме в първата и доминираща 
група, която се характеризира с най-ниска продължителност на тези дела. Само в 
седем страни от ЕС, които се намират в най-дясната част от графиката, продължи-
телността на тези производства е от два до четири пъти по-голяма спрямо домини-
ращата група. 

От този показател не могат да се правят генерални изводи, защото продължител-
ността на едно съдебно производство зависи от много фактори, включително нало-
жени практики и традиции, организация на процедурите, структура и йерархия на 
съдебната система за съответните юрисдикции. Положителното, което се забелязва 
в страната е, че средната продължителност на делата за пране на пари започва да 
се доближава до преобладаващите срокове в страните от ЕС. 
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Графика 3. Средна продължителност на съдебните производства за пране на 
пари в страни на ЕС, брой дни 

 

Източник: ЕС. The 2022 EU Justice Scoreboard. 

Данните за възприятие на населението за независимостта на съда и съдиите са на-
лични за 2016, 2020, 2021 и 2022 г. (Графика 4). За този период България е в група с 
Естония, Италия, Словакия, Полша и Хърватия с най-ниски оценки. В тези страни 
положителната оценка за независимостта на съда и съдиите е в границите между 
30-40%. За сравнение, при групата с най-високи оценки, положителните стойности 
се колебаят между 60 и 90%. Най-многобройна е групата на страни-членки на ЕС с 
положителни стойности между 50-60%.  

Тенденцията в оценките за страната е положителна, като най-висока стойност е пос-
тигната през 2021 г., а най-ниска стойност - през 2016 г. Въпреки това, разликата със 
средноевропейското равнище е сериозна и в това отношение трябва да продължат 
да се полагат системни и последователни усилия.  

Графика 4. Оценка на населението на независимостта на съда и съдиите в 
страни на ЕС, в % 

 

От ляво – на дясно – 2016, 2020, 2021 и 2022 г. 

Източник: Евробарометър, 2022 г. 

Оценките на бизнеса за независимостта на съда и съдиите са подобни на мнението 
на населението по този въпрос (Графика 5). Положителните оценки по този показа-
тел се доближават до оценките на населението през 2020 и 2021 г. През двете 
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крайни години – 2016 г. и 2022 г. те са съответно около 20% и под 30%. Този дял 
поставя страната ни сред последните 4-5 страни от ЕС. За разлика от населението, 
при бизнеса тенденцията при тази оценка не е положителна, а колеблива. Особено 
тревожно е, че през последните две анализирани години нарастват най-негатив-
ните оценки. 

Графика 5. Оценка на бизнеса на независимостта на съда и съдиите в страни на 
ЕС, в % 

 

От ляво – на дясно – 2016, 2020, 2021 и 2022 г. 

Източник: Евробарометър, 2022 г. 

Основните причини за липса на независимост на съда и съдиите според над 40% от 
населението в България са намесата на правителството и политиците, както и на 
групи с икономически и други специфични интереси (Графика 6). В по-ниска степен 
с отговори от около 35% от населението е посочено, че статутът на съдиите не га-
рантира тяхната независимост.  

Графика 6. Основни причини за липса на независимост на съда и съдиите според 
населението, в % 

 

Източник: Евробарометър, 2022 г. 

Бизнесът извежда намесата на групи с икономически и други специфични интереси 
като най-важна причина за липсата на независимост на съда и съдиите (Графика 7). 
Тази причина е посочена от около 45% от респондентите. Другите две причини са с 
по-нисък приоритет. Интересно е, че за разлика от другите страни с висок дял на 
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натрупване на отговори по изведените три причини, българският бизнес единст-
вено заедно със словашкият посочват на първо място намесата на групи с икономи-
чески и други специфични интереси. 

Графика 7. Основни причини за липса на независимост на съда и съдиите според 
бизнеса, в % 

 

Източник: Евробарометър, 2022 г. 

Стратегическа цел 2: Човешкият капитал на съдебната власт – основен ресурс и 
фокус на реформата: статус на съдиите, прокурорите и следователите 

По тази стратегическа цел са идентифицирани източници на количествени данни, 
които се отнасят до броя на съдиите, съответно броя на съдиите на 100 000 жители, 
съотношението между техните брутни заплати и средната работна заплата в стра-
ната, броя на адвокатите и броя на адвокатите на 100 000 жители и обучение по 
комуникация на съдиите. 

Общият брой на съдиите в страната по време на изпълнение на стратегията е нама-
лял с 5 души, съответно от 2220 души през 2014 г. до 2015 души през 2019 г. (Таб-
лица 2). През годините тази стойност е почти постоянна, с изключение на 2016 г., 
когато съдиите се увеличават с 35 души и достигат до 2555 души. 

По-интересно е съотношението на съдиите към 100 000 души от населението. По 
този показател страната ни заема 4-5 място сред страните на ЕС (Графика 8), като 
през 2019 г. той има стойност от 31,8 души при 30,5 души през 2014 г. Това увели-
чение на относителния дял на съдиите към броя на населението се дължи на нама-
ляване броя на населението.  

В сравнение със средната стойност на ЕС от 22 съдии на 100 000 д., у нас насите-
ността е над 77% над това равнище. Другото сравнение, което може да се направи, 
е със съотношението при адвокатите. При тях отклонението в положителна посока 
спрямо средноевропейското равнище е само 5% през 2019 г. По този показател 
страната е на 9-10-то място сред другите страни от ЕС (Графика 10). 
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Графика 8. Брой на съдиите на 100000 жители, 2012, 2018-2020 г. 

 

Източник: ЕС. The 2021 EU Justice Scoreboard. 
Съотношението на брутните заплати на съдиите и прокурорите спрямо средната 
работна заплата в страната е по-благоприятно в сравнение със средното за ЕС (Гра-
фика 9). Заплащането на съдиите и прокурорите в началото на кариерното им раз-
витие е 2,94 пъти над медианата на работната заплата за страната, докато преви-
шението над средната работна заплата в ЕС е съответно 2,02 при съдиите и 1,77 
пъти при прокурорите. С развитие на кариерата им, разликата със средната заплата 
се увеличава и при висшите съдии и прокурори тя достига до 5,07 пъти над средната 
заплата в страната. Медианата за страните от ЕС е съответно 4,05 за съдиите и 3,58 
за прокурорите. 
Графика 9. Брутни заплати на съдии и прокурори спрямо средната заплата в 
страната 

 

Източник: ЕС. 2021. Study on the functioning of judicial systems in the EU Member 
States. Facts and figures from the CEPEJ questionnaires 2012 to 2019. Part 2 
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От анализа на данните за броя на съдиите и тяхното заплащане може да се направи 
извода, че гъстотата на съдиите е сред най-високите в ЕС, както и заплащането им 
спрямо равнището на средната заплата в ЕС. Това налага да се извърши допълни-
телен анализ на разпределението и натовареността на съдиите и системите за зап-
лащане на тях и на прокурорите. 

Графика 10. Брой на адвокатите на 100000 жители, 2012, 2018-2020 г. 

 

Източник: ЕС. The 2021 EU Justice Scoreboard. 
Съдиите в страната през 2021 г. получават солидно обучение по теми, свързани с 
комуникации (Графика 11). В тези обучения са застъпени почти всички възможни 
теми, с изключение на комуникации с ЛГБТ общността. 

Графика 11. Наличие и теми за обучение по комуникации за съдии през 2021 г. 

 

Източник: ЕС. The 2021 EU Justice Scoreboard. 

Стратегическа цел 3: Ефективно администриране на съдебната власт 

Изпълнението на Стратегическа цел 3 е оценено чрез набор от показатели, показ-
ващи ефективната работа на съдебната власт в т.ч. натовареност с постъпващи 
дела; средно време, необходимо за разрешаване на делата; степен на разреша-
ване/неразрешаване на делата; висящи дела; наличие на методи за алтернативно 
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разрешаване на спорове; възможности за онлайн достъп и комуникация, спестя-
ващи време на различните страни да присъстват физически; използване на диги-
тални технологии в институциите от съдебната система и т.н. 

Оценката е извършена въз основа на данни от Европейската комисия, Евростат и 
Европейската комисия за ефективност на правосъдието (CEPEJ). 

Графика 12. Брой на заведени граждански, административни, търговски и други 
дела през 2012, 2018-2020 г. на първа инстанция (бр./100 жители) 

 

Източник: Европейска комисия за ефективност на правосъдието (CEPEJ) 

Съгласно методологията на Европейска комисия за ефективност на правосъдието 
(CEPEJ), в броя на заведените дела се включват всички всички граждански и 
търговски съдебни и извънсъдебни дела, извънсъдебни дела свързани с 
поземлени и бизнес регистри, административни дела и други не-наказателни дела 
(Графика 12). 

Графика 13. Средно време, необходимо за разрешаване на граждански, търгов-
ски, административни и други дела през 2012, 2018-2020 г. на първа инстанция 
(бр. дни) 

 

Източник: Европейска комисия за ефективност на правосъдието (CEPEJ) 

Според публикуваните данни, България се характеризира със сравнително нисък 
брой на заведени дела на 1 жител (Графика 12). Тя е в „средата“ на ранжирането по 
този показател и е съизмерима с Испания, Ирландия, Италия, Нидерландия, 
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Унгария и Румъния, като стойностите на показателя за България в периода 2018-
2020 г. не се променят спрямо 2012 г. 

Подобно на предходния анализиран показател, при съпоставката на средното 
време, необходимо за разрешаване на делата отново са включени всички 
граждански и търговски съдебни и извънсъдебни дела, извънсъдебни дела 
свързани с поземлени и бизнес регистри, административни дела и други не-
наказателни дела. България отново е в средата на класацията със средно около 100 
дни, необходими за разрешаването на граждански, търговски, административни и 
други дела, като е в една група с Нидерландия, Финландия, Полша и Унгария 
(Графика 13). Наблюдава се обаче неблагоприятна тенденция в нарастването на 
това средно време през 2018-2020 г. спрямо 2012 г., което е индикация за 
намаляваща ефективност на работата на съдебната система в страната. 

Графика 14. Степен на разрешаване на граждански, търговски, административни 
и други дела през 2012, 2018-2020 г. на първа инстанция (%) 

 

Източник: Европейска комисия за ефективност на правосъдието (CEPEJ) 

Стойности над 100% при степента на разрешаване на граждански, търговски, 
административни и други дела показват, че се разрешават повече дела, отколкото 
се завеждат, докато стойности по-малки от 100% показват, че се разрешават по-
малко дела, отколкото се завеждат. Стойностите на показателя за България 
показват висока и нарастваща степен на разрешаване на граждански, търговски, 
административни и други дела на първа инстанция през 2020 г. спрямо 
предходните години (Графика 14). За страната не се наблюдават големи колебания 
в стойностите на показателя през отделните години, което е характерно за много 
от другите страни-членки.  
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Графика 15. Брой висящи граждански, търговски, административни и други дела 
през 2012, 2018-2020 г. на първа инстанция (бр./100 жители) 

 

Източник: Европейска комисия за ефективност на правосъдието (CEPEJ) 

Броят висящи граждански, търговски, административни и други дела включва 
всички граждански и търговски съдебни и извънсъдебни дела, извънсъдебни дела, 
свързани с поземлени и бизнес регистри, административни дела и други не-
наказателни дела. Независимо че в края на периода стойностите на България 
нарастват спрямо 2012 г., като цяло страната се отличава с много ниски стойности 
на показателя в сравнение с останалите страни от ЕС (Графика 15). 

Графика 16. Стимули за въвеждане на методи за алтернативно разрешаване на 
спорове, 2021 г. (точки) 

 

Легенда: 

 Граждански и търговски спорове 

 Трудови спорове 

 Потребителски спорове 

 Административни спорове 

Източник: Европейска комисия 

Способите за алтернативно разрешаване на спорове (АРС) включват медиация, 
арбитраж, преговори, помирение, съгласуване и произнасяне на решение. 
Показателят за оценка на стимулите е агрегиран и се базира на следните под-
показатели: (1) наличие на интернет страници за предоставяне на информация за 
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АРС; (2) провеждане на медийни кампании; (3) публикуване на брошури за 
обществеността; (4) осигуряване от съдилищата на информационни сесии по АРС 
при поискване; (5) наличие на координатор за АРС; (6) публикуване на оценки за 
използването на АРС; (7) публикуване на статистика за използването на АРС; (8) 
частично или пълно покриване на разходите за АРС чрез правна помощ; (9) пълно 
или частично рефинансиране на съдебните такси ако прилагането на АРС е 
успешно; (10) липса на изискване за наличие на адвокат при процедури по АРС; (11) 
възможност съдията да действа като медиатор; (12) възможност споразумение, 
постигнато между страните да става приложимо от съда; (13) възможност за 
предприемане на процедури и завеждане на иск по електронен път; (14) 
възможност страните да се информират електронно за предприемането на 
процедури и различните етапи в техните рамки; (15) възможност за онлайн 
плащане на приложимите такси; (16) използване на технологии (приложения, 
чатове, изкуствен интелект); (17) други. 

По обща стойност на показателя, България е в средата на подреждането на 
страните от ЕС, като е съизмерима с Австрия, Чехия, Словения и Франция (Графика 
16). Стимули за въвеждането на способи за АРС са налице и в четирите категории 
спорове, което също е добра индикация за страната предвид факта, че много 
европейски страни не са въвели такива стимули във всички категории спорове. Най-
висока стойност на оценката България получава при потребителските спорове, 
които принципно са най-разпространените и в чиято област и останалите страни са 
въвели най-много стимули. 

Графика 17. Наличие на онлайн информация за обществеността относно съдеб-
ната система, 2021 г. 

 

Легенда: 

 Интернет страници, предоставящи информация за съдебната система на 
лица, неговорещи националния език 

 Интернет страници с ясна и разбираема информация за достъп до схемите 
за обезщетения за жертви 

 Правна помощ: интерактивна онлайн симулация за оценка на 
допустимостта 

 Правна помощ: информация за достъп, публикувана на интернет страници 
на ясен и разбираем език 

 Съдебни такси: интернет страници с ясна и разбираема информация 
относно съдебните такси и възможностите за тяхното намаляване 

 Правни нужди: интернет страници с контакти на други организации извън 
съществуващата правна система 
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 Процедурни права на гражданите: интернет страници с ясна и разбираема 
информация 

 Интернет страници с форми за запитване и ел. поща за задаване на 
въпроси относно стартиране на правни процедури или въпроси 
произтичащи от това едно лице да се намира в правна процедура 

 Интернет страница с връзка към всички онлайн формуляри, необходими 
за лица, стартиращи правни процедури или вече част от такива 

 Интернет страници свързани с достъп до правосъдие, четими от смартфон 

 Образование относно юридическите права на хората, достъпни онлайн 

Източник: Европейска комисия 

България е един от лидерите в ЕС по наличие на онлайн информация за 
обществеността относно съдебната система (Графика 17). В страната са 
представени всички анализирани онлайн източници на информация за разлика от 
много други европейски страни, като всички те получават висока оценка. 

Графика 18. Процедурни правила, разрешаващи използването на дигитални тех-
нологии в съдилищата при граждански/търговски, административни и наказа-
телни дела, 2021 г. 

Легенда: 
За всяка страна-член, трите колони представляват процедурните правила, 
разрешаващи използването на дигитални технологии в съдилищата при 
следните типове дела (от ляво на дясно): 1) граждански/търговски дела; 2) 
административни дела; 3) наказателни дела 

 Страни/ответници/жертви могат да бъдат чути от разстояние посредством 
комуникационни технологии 

 Експерти могат да бъдат чути от разстояние посредством комуникационни 
технологии 

 Устната част от процедурата може да се проведе изцяло посредством 
комуникационни технологии 

 Свидетелите могат да бъдат чути от разстояние посредством 
комуникационни технологии 

 Възможност за превод от друг език посредством комуникационни 
технологии 

 Приемане на доказателства подадени само в дигитален формат  

Източник: Европейска комисия 
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Въпреки водещата позиция на България по по наличие на онлайн информация за 
обществеността относно съдебната система, страната е в дъното на класацията по 
наличие на процедурни правила, разрешаващи използването на дигитални техно-
логии в съдилищата (Графика 18). Такива правила са въведени и при трите типа 
групи дела, но възможностите са все още на много ниско ниво. 

Графика 19. Използване на дигитални технологии от съдилищата и прокурату-
рите, 2021 г. 

Легенда: 

За всяка страна-член, двете колони представляват използването на дигитални 
технологии от следните институции (от ляво на дясно): 1) съдилища; 2) 
прокуратура 

 Никоя институция 

 Използване на електронна система за управление на делата 

 Съдии/прокурори могат да работят сигурно от разстояние 

 Служителите могат да работят сигурно от разстояние 

 Използване на дистанционни комуникационни технологии, особено за 
справка по видео връзка 

 Автоматично електронно разпределяне на делата по обективни критерии 

 Използване на приложения с изкуствен интелект в основните дейности 

 Използване на DLT технология (блокчейн) 

Източник: Европейска комисия 

В унисон с оценката по предходния показател, България е и в дъното на класацията 
сред страните от ЕС по използване на дигитални технологии в съдилищата и проку-
ратурите (Графика 19). Особено тревожно е положението в прокуратурата, при ко-
ято в България изобщо не се използват такива технологии, а в съдилищата се при-
лагат само част от използваните в останалите страни технологии.  

  



167 

 

Графика 20. Съдилища: електронни средства за комуникация, 2021 г. 

Легенда: 

 Наличие на сигурна електронна комуникация между съдилищата и съдия-
изпълнителите/съдебните служители  

 Наличие на сигурна електронна комуникация между съдилищата и 
нотариусите 

 Наличие на сигурна електронна комуникация между съдилищата и местата 
за задържане 

 Наличие на сигурна електронна комуникация между съдилищата и 
адвокатите по процедурите 

 Наличие на сигурна електронна комуникация между съдилищата по 
процедурите 

Източник: Европейска комисия 

България е последна в ЕС и по използването на електронни средства за комуника-
ция в съдилищата (Графика 20). От петте средства за комуникация, използвани в 
останалите страни на ЕС, в България се използва само електронна комуникация 
между съдилищата и съдия-изпълнителите/съдебните служители. 

Графика 21. Прокуратура: електронни средства за комуникация, 2021 г. 

 

Легенда: 

 Наличие на сигурна електронна комуникация между прокуратурата и 
адвокатите от защитата  

 Наличие на сигурна електронна комуникация между прокуратурата  и 
местата за задържане 

 Наличие на сигурна електронна комуникация между прокуратурата и 
следствието 

 Наличие на сигурна електронна комуникация между прокуратурата и 
съдилищата 
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 Наличие на сигурна електронна комуникация в рамките на прокуратурата 

Източник: Европейска комисия 

Прокуратурата в България не използва никакви електронни средства за комуника-
ция, което поставя страната на последно място в ЕС (Графика 21). При по-голямата 
част от страните в ЕС, нивото на използване и разнообразието на използваните от 
прокуратурите канали на комуникация са много високи.   

Графика 22. Дигитални решения за предприемане и участие в процедури по 
граждански/търговски и административни дела, 2021 г. 

 

Легенда: 

За всяка страна-член, двете колони представляват използването на дигитални 
технологии за предприемане и участие в процедури в следните случаи (от ляво 
на дясно): 1) граждански/търговски дела; 2) административни дела 

 Възможност за онлайн предприемане на процедури/завеждане на иск 

 Възможност за онлайн достъп на клиентите до електронния файл с техните 
дела  

 Официалните съдебни документи могат да се обслужват електронно от 
бизнеса (когато процедурата не е инициирана от бизнеса) 

 
Възможност за онлайн кандидатстване за правна помощ  

 Възможност за онлайн достъп на клиентите до електронния файл с техните 
приключени дела 

 Наличие на онлайн информация за съдебните такси 

 Наличие на електронна разписка, доказваща подаването на документите в 
съда 

 Официалните съдебни документи могат да се обслужват електронно от 
гражданите (когато процедурата не е инициирана от гражданина) 

 Възможност за онлайн заплащане на съдебни такси 

Източник: Европейска комисия 

Дигиталните възможности за предприемане и участие в процедури по граждан-
ски/търговски и административни дела в България са много ниски и страната се на-
режда на предпоследно място в ЕС (Графика 22). Използват се само 3 от 9-те поз-
нати в ЕС възможности - наличие на онлайн информация за съдебните такси; въз-
можност за онлайн достъп на потребителите до електронния файл с техните дела и 
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възможност за онлайн достъп на потребителите до електронния файл с техните 
приключени дела. 

Графика 23. Онлайн достъп на обществеността до публикувани съдебни реше-
ния, 2021 г. (граждански/търговски, административни и наказателни дела) 

Легенда: 

 Съдилища на 1-ва инстанция (граждански, търговски и административни) 

 Съдилища на 2-ра инстанция (граждански, търговски и административни) 

 Съдилища на по-висока инстанция 

 Наказателни съдилища на 1-ва инстанция 

 Наказателни съдилища на 2-ра инстанция 

 Наказателни съдилища на по-висока инстанция 

Източник: Европейска комисия 

България, наред с Естония, Латвия, Унгария и Словакия, е лидер в ЕС по онлайн дос-
тъп на обществеността до публикувани съдебни решения (Графика 23). Предвид 
факта, че това е едно от малкото дигитални решения за предприемане и участие в 
процедури по граждански/търговски и административни дела, прилагани от стра-
ната, може да се направи заключение, че поне това се развива на задоволително 
ниво. 

По показателя правителствени разходи на 1 жител, България се нарежда в долната 
част на класацията на страните в ЕС, като нивото на разходите и е съизмеримо с 
това в Гърция, Естония и Унгария (Графика 24). Разходите за всяка година в периода 
2018-2020 г. нарастват както спрямо предходната, така и спрямо 2012 г., което е и 
преобладаващата европейска тенденция. 

През 2012 г. България отделя почти 0,6% от БВП, като през годините този дял нара 
ства до малко над 0,7% и я нарежда на първо място от страните в ЕС (Графика 25). 
Предвид горепосочените констатации за незадоволително ниво на използване на 
дигитални технологии и средства за комуникация, може да се направи извода, че 
ефективността на работа на съдилищата е ниска, тъй като посочените разходи се 
харчат основно за труд и материална издръжка. 

  



170 

 

Графика 24. Правителствени разходи за съдилищата през 2012, 2018-2020 г. 
(евро/жител) 

 

Източник: Евростат 

Графика 25. Правителствени разходи за съдилищата през 2012, 2018-2020 г. 
 (% от БВП) 

Източник: Евростат 

Стратегическа цел 5: Гаранции за върховенството на закона, защитата правата на 
човека, достъпа до правосъдие и хуманността на правосъдието 

Като инструмент за оценка на изпълнението на Стратегическа цел 5 е използван 

Индексът на върховенство на закона, който се изготвя World Justice Project (WJP)
185

. 
Върховенството на закона се измерва ежегодно от WJP въз основа на опита и въз-
приятията на широката общественост и водещи юристи в страната и експерти от цял 
свят. 

Концептуалната рамка на Индекса на върховенство на закона съдържа 8 фактора, 
които са деагрегирани в 44 под-фактора. Осемте фактора са:  

• Фактор 1: Ограничения на правомощията на правителството  

• Фактор 2: Отсъствие на корупция  

• Фактор 3: Открито управление  

 
185 https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index 
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• Фактор 4: Фундаментални права  

• Фактор 5: Ред и сигурност  

• Фактор 6: Изпълнение на закона  

• Фактор 7: Гражданско правосъдие  

• Фактор 8: Наказателно право. 

Индексът приема стойности между 0 и 1, като стойност 1 показва най-висока степен 
на спазване върховенството на закона.   

Страните са разделени в няколко групи на регионален принцип. България попада в 
групата на общо 31 страни от Европейския съюз, Европейската асоциация за сво-
бодна търговия и Северна Америка. 

За периода 2015-2021 г. индексът на върховенство на закона в България има стой-
ност в диапазона 0,53-0,55 (Таблица 4). Въпреки относително стабилните нива на 
индекса в периода, в съставните фактори настъпват промени. При Фактор 1: Огра-
ничения на правомощията на правителството и Фактор 4: Фундаментални 
права е отчетено съществено влошаване, докато при фактор 2: Отсъствие на коруп-
ция е отчетено подобрение. Динамиката в индексите на останалите 5 фактора е ми-
нимална или липсва.  

През 2021 г. първите три места се заемат от Дания – индекс 0,90 на 1 място, Норве-
гия – 0,90 на второ място и Финландия – индекс 0,88 на трето място. Последни в 
класацията са Конго, Камбоджа и Венецуела, съответно на 137, 138 и 139 място със 
стойности на индекса 0,35, 0,32 и 0,27. 

Индексът на България е сходен до средния за света за всички години на периода, 
но далеч от средния индекс за страните от региона. На практика, България заема 
последно или предпоследно място (преди Унгария) сред 31 страни в региона, което 
означава, че върховенството на закона и правовия ред в нашата страна са на най-
ниско равнище сред страните в Европейския съюз, Европейската асоциация за сво-
бодна търговия и Северна Америка. 
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Таблица 2. Индекс на върховенство на закона в България, 2015-2021 г.  

 
2015 2016 2017-18 2019 2020 2021 

Индекс 0,55 0,54 0,53 0,54 0,55 0,54 

Фактор 1: Ограниче-

ния на правомощи-

ята на правителст-

вото 

0,53 0,49 0,45 0,46 0,46 0,46 

Фактор 2: Отсъствие 

на корупция  

0,39 0,41 0,41 0,44 0,44 0,44 

Фактор 3: Открито 

управление  

0,54 0,58 0,55 0,54 0,56 0,54 

Фактор 4: Фунда-

ментални права  

0,67 0,64 0,60 0,60 0,61 0,60 

Фактор 5: Ред и си-

гурност  

0,79 0,74 0,74 0,77 0,77 0,77 

Фактор 6: Изпълне-

ние на закона  

0,49 0,51 0,53 0,54 0,53 0,52 

Фактор 7: Граждан-

ско правосъдие  

0,54 0,57 0,56 0,56 0,56 0,54 

Фактор 8: Наказа-

телно право  

0,44 0,41 0,41 0,45 0,45 0,44 

Среден глобален ин-

декс  

0,57 0,57 0,57 0,56 0,56 0,56 

Среден регионален 

индекс  

0,73 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 

Глобален ранг 45/102 53/113 55/113 54/126 53/128 62/139 

Регионален ранг 24/24 24/24 24/24 23/24 23/24 30/31 

Източник: https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index 

Стратегическа цел 6: Повишаване на доверието към съдебната власт чрез общес-
твено участие и прозрачност 

Оценката на изпълнението на Стратегическа цел в направен чрез използване на 
данни от стандартния Евробарометър по отношение на доверието в съдебната сис-
тема. Данните се набират чрез представително социологическо проучване в участ-
ващите страни. Тези данни са допълнени с изследвания на Алфа рисърч за оцен-
ката, която дава обществото на работата на съда и на главния прокурор. 

Наблюдава се отчетлива разлика в мнението на българите и на гражданите на дру-
гите европейски страни - доверието в правосъдието в България е повече от два пъти 
по-ниско в сравнение със средното ниво, измерено сред гражданите на ЕС (Графика 
26). 
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Графика 26. Доверие в правосъдната система, дял от отговорите, % 

 

Източник: https://data.europa.eu/data/datasets/s2355_94_1_std94_eng?locale=en, зимно 
издание 

Особено тревожен е също фактът, че в пет от седемте години в периода 2015-2021 
България е на последно място по доверие на гражданите в съдебната система и е 
много далеч от първенците в Европа в лицето на Дания, Финландия и Нидерландия 
(Таблица 5). Изоставането е от порядъка на няколко пъти. 

В допълнение на преките оценки за доверието в съдебната система са използвани 
и индиректни. Те се отнасят за оценка на гражданите за работата на съда и на дей-
ността на главния прокурор. Такива изследвания се правят периодично от 2008 г. – 
за съда и от април 2013 г. – за новоизбрания тогава главен прокурор. 

Оценката на работата на съда категорично е силно отрицателна, при съотношение 
на отрицателните спрямо положителните оценки от порядъка съответно на 40-50% 
към 10-20% (Графика 27). Неутралните отговори имат също висок дял и нарастват 
след 2020 г. 

През периода на изпълнение на стратегията положителните оценки показват сра-
межлива тенденция към нарастване между 2018 и 2020 г., след което тръгват на-
долу. За разлика от тях, отрицателните оценки нарастват след 2014 г. до 2016 г. , 
след което рязко започват да спадат и достигат до стойности под 40% след 2020 г. 
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Таблица 3. Минимални и максимални стойности на доверието в съдебната сис-
тема 

  Държави с минимална и 

максимална стойност 

Година 2015  

Стойност за България  20%  

Минимална стойност 20% България 

Максимална стойност  87% Дания 

Година 2016  

Стойност за България  17%  

Минимална стойност 17% България 

Максимална стойност  84% Финландия 

Година 2017  

Стойност за България  18%  

Минимална стойност 18% България 

Максимална стойност  82% Финландия 

Година 2018  

Стойност за България  19%  

Минимална стойност 19% България 

Максимална стойност  87% Дания 

Година 2019  

Стойност за България  21%  

Минимална стойност 16% Македония 

Максимална стойност  86% Дания 

Година 2020  

Стойност за България  18%  

Минимална стойност 18% България 

Максимална стойност  85% Нидерландия 

Година 2021  

Стойност за България  23%  

Минимална стойност 21% Хърватия, Македония 

Максимална стойност  90% Дания 

Източник: https://data.europa.eu/data/datasets/s2355_94_1_std94_eng?locale=en, 
зимно издание 

Неутралните отговори започват да спадат след 2014 г., но след 2016 г. има точка на 
пречупване и те започват да растат, като достигат до най-високи стойности през 
2020-2021 г. 
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Графика 27. Оценка за работата на съда 

 

Източник: Алфа Рисърч 
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Таблица 4. Брой на съдиите, 2012-2019 г. 

 

Източник: ЕС. 2021. Study on the functioning of judicial systems in the EU Member States. Facts and figures from the CEPEJ question-
naires 2012 to 2019 
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Таблица 5. Брой на адвокатите, 2012-2019 г. 

 

Източник: ЕС. 2021. Study on the functioning of judicial systems in the EU Member States. Facts and figures from the CEPEJ 
questionnaires 2012 to 2019. Part 



 

V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА 
СИСТЕМА 

Пред органите, които са ангажирани с реформата в съдебната система в България, 
има три основни варианта за действие. Първият вариант е нулев и се свежда до 
поведение на пасивност – да не се прави нищо от страна на държавните органи в 
политическите власти, магистратите и ръководствата в отделните системи на съ-
дебната власт. Този вариант не може да бъде подкрепен, защото между 2014-2015, 
когато е подготвена и приета анализираната Актуализирана стратегия, и днес са 
настъпили съществени промени, които изискват от Република България като част от 
европейското правно пространство и пълноправен член на ЕС, да допринася за вър-
ховенството на закона, като се отчитат установеното състояние и дадената оценка 
в процеса по изготвяне от ЕК на ежегодния Европейски механизъм за върховенст-
вото на закона в ЕС. Промени настъпиха и във вътрешнополитическата ситуация в 
България. Постигнатото през изминалите две десетилетия в съдебната система не 
е малко, но има още нерешени проблеми и предизвикателства, пред които българ-
ското правосъдие е изправено. От направения анализ е видно, че част от изведе-
ните специфични мерки не са изпълнени и е необходимо да се направи преценка 
дали неизпълнените дейности по заложените мерки са актуални и следва да бъдат 
реализирани. 

Вторият вариант за бъдещо развитие е пътят на прекъсването на приемствеността, 
съчетано с хиперактивност – да се създаде изцяло нов стратегически документ, без 
систематична връзка с анализираната Актуализирана стратегия. Подобен подход 
може да бъде обусловен от разбирането на едно бъдещо политическо мнозинство, 
че  започва реформата от самото начало, без да се отчита направеното като пози-
тивни усилия, конкретни правни норми, негативен опит или грешни стъпки. Този 
подход крие опасността да бъдат повторени вече направени усилия или грешки, 
както и да бъдат похарчени отново средства за вече осъществени дейности. Анали-
зът на екипа показва, че част от изведените специфични цели и мерки не са подк-
репени с предвиден бюджет, за да бъдат изпълнени, и е необходимо да се направи 
преценка дали не следва в бъдеще за заложените мерки да се предвиди финанси-
ране, ако се оценяват като актуални. 

Третият вариант е пътят на юридическия реализъм, който осигурява последовател-
ност и приемственост – преди да се пристъпи към подготовката на изцяло нов стра-
тегически документ с хоризонт, нахвърлящ мандата на едно правителство, да се 
направи количествен и качествен анализ на изпълнението на Актуализираната стра-
тегия. Именно този вариант се подкрепя от екипа, който се основава на разбира-
нето, че само след коректна, обективната и безпристрастно дадена оценка (през 
призмата на изпълнено/неизпълнено, заложени разходи/направени разходи, прог-
рес/регрес, напредък/упадък и полезно/излишно), ще може да се надгради и да се 
създаде нов съвременен адекватен стратегически документ.  

Приемането на нов стратегически документ е необходимо, за да се осигури ста-
билно и устойчиво развитие на съдебната власт и да се избегнат хаотичните про-
мени в правната уредба и в дейността на нейните структури. За да бъде адекватна 
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новата стратегия на съвременните условия, е необходимо приемането ѝ да се пред-
хожда от дейност в две насоки. Първата включва оценка на миналите събития, пос-
ледваща оценка на въздействието на законодателството и съобразяване на предп-
риетите от държавните органи действия и резултатите от всички проекти, реализи-
рани в изпълнение на АСПРСС. Втората насока е с поглед към бъдещето – необхо-
димо е постигане на по-широк консенсус относно съдържанието на стратегическите 
и специфичните цели, както и набелязване на точните мерки и действия, чрез които 
могат да бъдат постигнати и на точните отговорни институции. Обединяването 
около актуални и значими проблеми на съдебната система ще гарантира последо-
вателност при формирането и изразяването на политическа воля, каквато е необ-
ходима за успеха на всяка реформа. Показателно за наличието на воля е осигуря-
ването на финансиране за всички дейности по стратегията. Ролята на двигател на 
процеса по изготвянето на стратегия е логично да бъде възложена на Министерст-
вото на правосъдието. Оценката на изпълнението на Актуализираната стратегия 
следва да включи всички съществени промени, предприети след нейното прие-
мане. Неизпълнените, но актуални, специфични цели и мерките по тях могат да бъ-
дат припознати и заложени в новите стратегия и пътна карта към нея, като бъдат 
подкрепени с предвиден бюджет, за да се обезпечи тяхното изпълнение. 

В новата стратегия не бива да се подценяват проблемите на гражданското, търгов-
ското и административното правосъдие. Задължително е в съдържанието на акта 
да се включат значими и изпълними мерки, насочени към гарантиране на незави-
симостта на съдебната власт, като се отчита необходимото взаимодействие със за-
конодателната и изпълнителната власт. При промяната на съдебната карта следва 
да се гарантира достъпа на правните субекти до правосъдие. 

Приемането на нова стратегия следва да се предхожда от задълбочено обсъждане 
на необходимостта от промени в Конституцията на Република България, като се 
анализира въздействието на досега извършените промени. Необходима е послед-
ваща оценка на въздействието на конституционните промени в Глава шеста „Съ-
дебна власт“, осъществени през декември 2015 г. Основен акцент следва да бъде 
поставен върху разделянето на единния ВСС на пленум и на две колегии. Функцио-
нирането на разделените съдийска и прокурорска колегии и тяхната ефективност 
може да подпомогне дебата за евентуалното обособяване на два отделни органа, 
които съществено ще се отдалечат от първоначалната идея за единен висш съвет 
на магистратурата. Следва да се анализират трудностите при избиране на члено-
вете на ВСС, както от общите събрания на магистратите, така и от Народното събра-
ние, свързани не само с изискваното мнозинство, но и с изискванията към канди-
датите за членове на ВСС, избирани от Народното събрание. За да се предотврати 
самозатварянето на съдебната власт, чиято независимост не бива да бъде довеж-
дана до абсолют, без да се отчита необходимото взаимодействие между властите, 
може да се обмисли ограничаването на възможността действащи магистрати да бъ-
дат избирани от Народното събрание за членове на двете колегии, като се пред-
види кандидатите да се избират измежду практикуващите юристи, които не са ма-
гистрати и преподавателите по право. Необходимо е да се оцени ефекта от дейнос-
тите, насочени към повишаване на капацитета на ИВСС да извършва проверки за 
почтеност и конфликт на интереси на съдиите, прокурорите и следователите, на 
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имуществените им декларации, както и за установяване на действия, които накър-
няват престижа на съдебната власт. Аналогично, следва да се оценят действията, 
насочени към повишаване на капацитета на ВСС да управлява бюджета и имущест-
вото на съдебната власт и да брани нейната независимост. Следва да продължи 
дебатът относно въвеждането на индивидуална конституционна жалба, като се об-
съдят различните възможни варианти при регламентирането ѝ и ефектът на всеки 
от тях. 

На следващо място, освен на необходимите промени на конституционно ниво, 
следва да се обърне внимание и на необходимите промени на законово ниво. При 
приемането на промени в действащото законодателство, както и при приемането 
на концептуални актове, следва да се организира по-широко обсъждане, за да се 
осигури качественото им съдържание. 

Извършването на последваща оценка на въздействието на Закона за съдебната 
власт в отделни негови части, по които има дебат в обществото и сред юридичес-
ките среди би могла да допринесе за решаването на редица важни въпроси: за на-
чина, по който трябва да функционират ВСС и неговите колегии – постоянно дейст-
ващ или на сесии при риск за повишаване на ролята на съдебната администрация; 
за ограничаването на възможностите за командироване на магистрати в по-горен 
съд или прокуратура, допускащи заобикалянето на конкурсните процедури за рас-
теж в системата; за създаване на ефективни гаранции за независимост на съдиите, 
на прокурорите и на разследващите органи; за регламентирането и прилагането на 
ефективни административни и наказателни мерки срещу корупцията; за предо-
твратяване на политически, икономически и други зависимости на магистратите; за 
равномерно планиране и провеждане на конкурси за попълване на овакантява-
щите се места в отделните съдилища и прокуратури; за начина на предварително 
планиране и на последващо разходване на бюджетите в отделните звена на систе-
мата на съдебната власт и за осигуряване на повече публичност при разходването 
на бюджета. 

С оглед липсата на осезаем напредък по редица специфични цели на Стратегията, 
е необходимо да продължат усилията за създаване на ефективно детско правосъ-
дие, както и за въвеждане на различни форми на възстановителното правосъдие; 
необходими са по-голяма активност и целенасоченост за подобряване на процеду-
рите по изпълнение на наложените наказания и ефективност на мерките за реин-
теграция на осъдените лица, както и усъвършенстване на модела на избор и учас-
тие на съдебни заседатели в наказателното производство, вкл. повишаване на мо-
тивацията на гражданите за включване като съдебни заседатели. 

Освен законови промени, следва да продължат усилията за подобряване на дей-
ността на различните структури в съдебната власт, които имат структурен и органи-
зационен характер: периодични обучения за магистрати; подобряване на дей-
ността по предоставянето на публична информация за обществото; отчитане на не-
обходимия баланс между публичните разходи за правосъдие и достъпа до право-
съдие при определяне на размера на съдебните такси; поставяне на по-кратки и 
адекватни срокове за атестация и за провеждане на конкурсните процедури за ка-
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риерно израстване в съдебната система; повече усилия в мотивирането и индиви-
дуалното професионално подпомагане на магистратите; подобряване на организа-
цията на дейност на разследващите органи и практическото осигуряване на норма-
тивния модел на взаимодействие с наблюдаващия прокурор; системни усилия за 
изграждане и развиване на съвременни криминалистични лаборатории, които да 
осигуряват капацитет за изготвяне на съдебни експертизи; създаването на работещ 
механизъм за мониторинг на прилагането на основните актове, уреждащи структу-
рата и функционирането на съдебната власт; подобряване на процесите по въвеж-
дане на електронното правосъдие и по-добро техническо, кадрово и управленско 
обезпечаване на въвежданото електронно правосъдие; подобряване на дизайна на 
интернет-страницата на ВСС и осигуряване на по-лесен достъп до информация, 
свързана с дейността на ВСС; оптимизирането на съдебната карта; въвеждането на 
инструменти за дългосрочно планиране при управлението на съдебната власт. 

Кадрите са от съществено значение за осигуряването на ефективно правосъдие. За-
това освен ритмично провеждане на обучения за действащи магистрати по важни 
и актуални теми, е необходимо да се положат усилия за подобряване на норматив-
ната уредба и на нейното прилагане при обучението във висше юридическо обра-
зование (да се направи всеобхватно проучване на учебните планове и учебните 
програми във висшите училища, които подготвят магистри по „право“; да се раз-
шири практическата насоченост на обучението; да се подобри организацията и по-
лезността на провежданите стажове по време на следването; да се гарантира стес-
няване на пропускливостта на образователната система така, че да завършват 
„право“ само подготвените студенти и др.). Необходимо е по-тясно сътрудничество 
на структурите на съдебната власт с висшите училища и научните организации при 
организиране на специализации и следдипломни квалификации в сферата на пра-
вата на човека, правото на ЕС и др. области, а по възможност и за обсъждане на 
евентуални теми на дисертационни трудове, които да допринасят за развитието на 
теорията по важни практически значими въпроси. 

В обобщение, необходимо е след приключването на изпълнението на всички 
мерки да се групират изпълнените, неизпълнените и частично изпълнените мерки, 
да се прецени актуалността и значимостта на мерките от последните две групи, да 
се съобразят резултатите от всички дейности, извършени във връзка с изпълнени-
ето на Стратегията и да се набележат точни и ясни стратегически и специфични цели 
в бъдещото развитие на съдебната власт, постигането на които да бъде гаранти-
рано с прецизно подбрани мерки, действия, източници и размер на финансиране, 
срокове, очаквани резултати, индикатори за изпълнение и отговорни институции. 
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VII. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Въпросник за провеждане на дълбочинни интервюта и фокус 
групи 

1. Вие лично запознати ли сте с процеса на създаване на АСПРСС, накратко стра-
тегията (обхват, участващи институции, формулиране и съгласуваност на стра-
тегически цели, специфични цели и мерки, срокове, начин за набиране на 
предложенията, участници)? Ако да, моля опишете процеса накратко. 

1.1. Смятате ли, че стратегията отговаря на нуждите на съдебната система, 
установени преди разработването й през 2014 г.? Ако да, моля обосно-
вете се накратко. Ако не, кои са основните причини за това?  

1.2. Вие или някой от Вашето професионално обкръжение, опитвали ли сте 
се да правите предложения, които да бъдат включени в стратегията? Ако 
не, защо? Да, моля споделете, с какви трудности се сблъскахте? Как се 
приемаха решенията и предлаганите алтернативи?  

1.3. Смятате ли, че заинтересованите страни участваха активно в процеса? 
Кои според вас са най-активните участници? Защо според Вас това е 
така? 

1.4. Според Вас, дали тематичните области, които обхваща стратегията, са 
идентифицирани правилно и пълно? Има ли дефицити при съставяне на 
Стратегията? Моля споделете. 

1.5. Според Вас, коректно ли са включени, съответно изключени отделните 
заинтересовани страни в процеса на създаването на АСПРСС?  

1.6. Знаете ли каква е ролята на Министерството на правосъдието в създава-
нето на стратегията? Как оценявате действията на останалите държавни 
органи, участващи в процедурата по създаването и приемането на стра-
тегията?  

1.7. Смятате ли, че начинът на подготовка на стратегията е повлиял върху ка-
чеството и изпълнението ѝ? Наложително ли е било да се направят про-
мени в процеса на съставяне на стратегията и ако да - какви?  

1.8. Моля, споделете, вашата обща оценка и ако имате други коментари във 
връзка със създаването на стратегията? 

2. Запознати ли сте с процеса на създаване на Пътната карта за изпълнението на 
АСПРСС и на внесените в нея изменения? 

2.3. Смятате ли, че Пътната карта съответства на Стратегията и има потен-
циал да осигури изпълнението на стратегическите и специфичните цели, 
с оглед на предвидените мерки, индикатори и финансиране? 

2.4. Според Вас отпадането на част от мерките в Пътната карта отразява ли 
се върху цялостното изпълнение на стратегията? 
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2.5. Смятате ли, че липсата на предвидено финансиране в Пътната карта за 
някои мерки може да препятства тяхното изпълнение? 

2.6. Според Вас допустимо ли е с Пътната карта да се удължават сроковете 
за изпълнение на мерките след периода на действие на Стратегията? 

2.7. Запознати ли сте с индикаторите, предвидени в Пътната карта и ако да, 
намирате ли ги адекватни с оглед постигане на съответните цели? 

3. Според Вас до каква степен, постигнатите резултати отговарят на поставените 
цели в стратегията? Ако считате, че има разминаване, моля посочете какви, 
според Вас, са причините? 

3.1. Според Вас кои са най-важните резултати, постигнати със стратегията? 
Изпълнението на стратегията доведе ли до очакваните промени в съ-
дебната система? Какви са те? 

3.2.  Постигнати ли са негативни или неочаквани резултати? Какви са те и 
на какво се дължат? Моля посочете примери, ако има такива. 

3.3. Има ли институции, звена или области, които са засегнати положи-
телно или отрицателно от прилагането или неприлагането на страте-
гията? 

3.4. Каква е общата Ви оценка от изпълнението на стратегията – положи-
телна, отрицателна, неутрална. 

3.5. Какви са според Вас причините за изпълнението, съответно - за неиз-
пълнението на стратегията или на отделни нейни части?    

3.6. 3.6 Считате ли, че предвидените в пътната карта финансови средства 
са достатъчни за изпълнение на предвидените в нея мерки и отговарят 
ли на постигнатите при приложението й резултати? 

3.7. Моля споделете, каква е Вашата обща оценка на трайните ефекти и 
въздействия върху съдебната система от прилагането на стратегията? 

3.8. Кои ефекти от изпълнението на стратегията според Вас ще имат най-
трайно въздействие върху съдебната система? 

3.9. С какво смятате, че ще се запомни тази стратегия? Моля аргументи-
райте се. 

4. Според Вас, какви са перспективите за развитие на съдебната система? Моля, 
посочете най-належащите промени в нея? Какви промени са необходими в 
дългосрочен план? Какво би попречило за реализацията им? 

5. Как смятате, че трябва да се направят промените? Кой трябва да администрира 
процеса? Какъв да е процесът на избор на идеите за промени? Как да се обе-
динят участниците? Какъв да е процесът на организиране на промените? Какво 
би попречило те да се случат? 

Благодарим Ви за отделеното време! 



189 

 

Приложение 2. Допълнителни въпроси за фокус групите 

Като допълнителни резултати от проведените интервюта бяха включени конкретни 
въпроси целящи конкретизация при оценката на всяка една от стратегическите 
цели на Стратегията. Включените въпроси са както следва: 

1. Смятате ли, че е съществува независимостта на съда и на другите органи на съ-
дебната власт? 

(Стратегическа цел 1: Гарантиране независимостта на съда и на другите органи 
на съдебната власт чрез ефективни мерки срещу  корупция, политически и ико-
номически натиск и други зависимости) 

2. Смятате ли, че статусът на съдиите, прокурорите и следователите е достатъчно 
висок и намира обществено признание? 

(Стратегическа цел 2: Човешкият капитал на съдебната власт – основен ресурс и 
фокус на реформата: статус на съдиите, прокурорите и следователите) 

3. Смятате ли, че съдебната власт е администрирана ефективно? 

(Стратегическа цел 3: Ефективно администриране на съдебната власт) 

4. Смятате ли, че имаме модерна и ефективна наказателна политика 

(Стратегическа цел 4: Модерна и ефективна наказателна политика) 

5. Смятате ли, че у нас се спазва върховенството на закона, защитата правата на 
човека, достъпа до правосъдие и хуманността на правосъдието 

(Стратегическа цел 5: Гаранции за върховенството на закона, защитата правата 
на човека, достъпа до правосъдие и хуманността на правосъдието) 

6. На какво равнище смятате, че се намира доверието към съдебната власт 

(Стратегическа цел 6: Повишаване на доверието към съдебната власт чрез об-
ществено участие и прозрачност) 
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Приложение 3. Графични изображения 

Графика 28. Изпълнение на стратегическите цели на АСПРСС 2014-2020 г. по 
периоди, в % 

 

Източник: База данни и електронен софтуер на проекта. 

Таблица 6. Изпълнение на мерките от Пътната карта по периоди, бр. 

 

Източник: База данни и електронен софтуер на проекта. 

 

 

 

Стратегическа цел… изпълнени
частично 

изпълнени

неизпълнен

и
изпълнени

частично 

изпълнени

неизпълнен

и
изпълнени

частично 

изпълнени

неизпълнен

и
изпълнени

частично 

изпълнени

неизпълнен

и
изпълнени

частично 

изпълнени

неизпълнен

и

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

5 3 7 0 1 14 5 4 6 0 1 14 5 5 5

Стратегическа цел 2: 

ЧОВЕШКИЯТ КАПИТАЛ НА 

СЪДЕБНАТА ВЛАСТ – 

ОСНОВЕН РЕСУРС И ФОКУС 

НА РЕФОРМАТА: СТАТУС НА 

СЪДИИТЕ, ПРОКУРОРИТЕ И 

СЛЕДОВАТЕЛИТЕ 

10 3 10 0 1 22 10 4 9 1 1 21 11 4 8

Стратегическа цел 3: 

ЕФЕКТИВНО 

АДМИНИСТРИРАНЕ НА 

СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1 0 17 0 3 15 2 3 13 2 2 14 4 5 9

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: 

МОДЕРНА И ЕФЕКТИВНА 

НАКАЗАТЕЛНА ПОЛИТИКА
0 2 18 0 3 17 0 4 16 0 2 18 0 6 14

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5: 

ГАРАНЦИИ ЗА 

ВЪРХОВЕНСТВОТО НА 

ЗАКОНА, ЗАЩИТАТА 

ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, 

ДОСТЪПА ДО ПРАВОСЪДИЕ 

И ХУМАННОСТТА НА 

ПРАВОСЪДИЕТО

0 1 17 0 1 17 0 2 16 0 3 15 0 5 13

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 6: 

ПОВИШАВАНЕ НА 

ДОВЕРИЕТО КЪМ 

СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЧРЕЗ 

ОБЩЕСТВЕНО УЧАСТИЕ И 

ПРОЗРАЧНОСТ

1 0 7 1 1 6 1 1 6 1 0 7 1 2 5

Общо 17 9 76 1 10 91 18 18 66 4 9 89 21 27 54

Степен на изпълнение на мерките 2015-18 Степен на изпълнение на мерките 2019 Степен на изпълнение на мерките 2015-19 Степен на изпълнение на мерките 2020 Степен на изпълнение на мерките 2015-20
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Графика 29. Изпълнение на мерките от Пътната карта по периоди 

 

 

Източник: База данни и електронен софтуер на проекта. 

Таблица 7. Изпълнение на стратегическите цели по периоди, в % 

СТРАТЕГИЧЕСКА 
ЦЕЛ 

Степен на 
изпълнение 

2015-18 

Степен на 
изпълнение 

2019 

Степен на 
изпълнение 

2015-19 

Степен на 
изпълнение 

2020 

Степен на 
изпълнение 

2015-20 

СЦ 1: 
Гарантиране 
независимостта 
на съда и на 
другите органи 
на съдебната 
власт чрез 
ефективни 
мерки срещу  
корупция, 
политически и 
икономически 

44.58% 4.44% 49.02% 2.22% 51.24% 
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СТРАТЕГИЧЕСКА 
ЦЕЛ 

Степен на 
изпълнение 

2015-18 

Степен на 
изпълнение 

2019 

Степен на 
изпълнение 

2015-19 

Степен на 
изпълнение 

2020 

Степен на 
изпълнение 

2015-20 

натиск и други 
зависимости 

СЦ 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% 

СЦ 3: Ефективно 
администриране 
на съдебната 
власт 

13.30% 7.20% 24.50% 10.30% 34.80% 

СЦ 4: Модерна и 
ефективна 
наказателна 
политика 

4.17% 6.67% 9.17% 2.92% 12.08% 

СЦ 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% 

СЦ 6: 
Повишаване на 
доверието към 
съдебната власт 
чрез обществено 
участие и 
прозрачност 

12.50% 24.48% 24.48% 12.50% 28.65% 

Общо 20.93% 6.31% 26.91% 7.33% 33.59% 
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Таблица 8. Изпълнение на специфичните цели по периоди, в % 

ЦЕЛИ Степен на 
изпълнение 

2015-18 

Степен на 
изпълнение 

2019 

Степен на 
изпълнение 

2015-19 

Степен на 
изпълнение 

2020 

Степен на 
изпълнение  

2015-20 

СЦ 1: Гарантиране 
независимостта на 
съда и на другите 
органи на 
съдебната власт 
чрез ефективни 
мерки срещу  
корупция, 
политически и 
икономически 
натиск и други 
зависимости 

          

СпЦ 1: 
Преодоляване на 
институционалните 
причини за 
неправомерно 
влияние върху и 
чрез Висшия 
съдебен съвет 

53.33% 0.00% 53.33% 6.67% 60.00% 

СпЦ 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% 

СпЦ 3: 
Систематична 
политика за 
превенция на 
корупцията в 
съдебната власт 

25.33% 11.11% 36.44% 0.00% 36.44% 

СпЦ 4: Укрепване 
на етичната 
регулация 

25.00% 0.00% 25.00% 0.00% 25.00% 
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ЦЕЛИ Степен на 
изпълнение 

2015-18 

Степен на 
изпълнение 

2019 

Степен на 
изпълнение 

2015-19 

Степен на 
изпълнение 

2020 

Степен на 
изпълнение  

2015-20 

СЦ 2: Човешкият 
капитал на 
съдебната власт – 
основен ресурс и 
фокус на 
реформата: статус 
на съдиите, 
прокурорите и 
следователите  

          

СпЦ 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% 

СпЦ 2: Гарантиране 
доверието в 
конкурсите за 
назначаване и 
повишаване на 
магистрати  

90.00% 0.00% 90.00% 0.00% 90.00% 

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

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

СпЦ 4: Ефективни 
атестации, 
основани на 
еднакъв 
комплексен 
стандарт, който 
оценява в 
дълбочина всички 
аспекти от работата 
на съдията, 
прокурора, 
следователя 

66.67% 2.86% 69.52% 0.00% 69.52% 
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ЦЕЛИ Степен на 
изпълнение 

2015-18 

Степен на 
изпълнение 

2019 

Степен на 
изпълнение 

2015-19 

Степен на 
изпълнение 

2020 

Степен на 
изпълнение  

2015-20 

СпЦ 5: Въвеждане 
на принципите на 
справедливия 
процес в 
дисциплинарните 
производства 
спрямо магистрати 

33.33% 0.00% 33.33% 0.00% 33.33% 

СпЦ 6: Предвидими 
правила за 
определяне на 
възнаграждението 

50.00% 0.00% 50.00% 0.00% 50.00% 

СпЦ 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% 

СЦ 3: Ефективно 
администриране на 
съдебната власт 

          

СпЦ 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% 

СпЦ 2: Регулиране 
на натовареността 
на магистратите и 
на структурите на 
СВ 

25.00% 26.25% 76.25% 0.00% 76.25% 

СпЦ 3: Бюджетът на 
съдебната власт - 
инструмент за 
ефективно 
управление, 
отчетност и 
реформа 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
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ЦЕЛИ Степен на 
изпълнение 

2015-18 

Степен на 
изпълнение 

2019 

Степен на 
изпълнение 

2015-19 

Степен на 
изпълнение 

2020 

Степен на 
изпълнение  

2015-20 

СпЦ 4: Въвеждане 
на инструменти за 
дългосрочно 
планиране 

0.00% 12.50% 12.50% 7.50% 20.00% 

СпЦ 6: Развитие на 
отделните 
институции на 
съдебната власт 

0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 

СЦ 4: Модерна и 
ефективна 
наказателна 
политика 

          

СпЦ 1: 
Актуализация на 
наказателната 
политика 

0.00% 4.76% 0.00% 3.57% 3.57% 

СпЦ 2: Реформа и 
развитие на 
органите по 
разследването 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

СпЦ 3: Ефективна 
прокуратура 

20.83% 0.00% 20.83% 0.00% 20.83% 

СпЦ 4: Ефективност 
на 
специализираната 
прокуратура и съд 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

СпЦ 5: Експертизи  0.00% 16.67% 16.67% 11.11% 27.78% 

СпЦ 6: 
Пенитенциарна 
реформа 

0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 50.00% 

СЦ 5: Гаранции за 
върховенството на 
закона, защитата 
правата на човека, 
достъпа до 
правосъдие и 
хуманността на 
правосъдието 

          

СпЦ 1: Ефективна 
съдебна защита на 
правата на човека 

0.00% 8.00% 8.00% 0.00% 8.00% 
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ЦЕЛИ Степен на 
изпълнение 

2015-18 

Степен на 
изпълнение 

2019 

Степен на 
изпълнение 

2015-19 

Степен на 
изпълнение 

2020 

Степен на 
изпълнение  

2015-20 

СпЦ 3: 
Преодоляване на 
причините за 
осъдителните 
решения пред ЕСПЧ 
и спазване на 
международните 
стандарти в 
областта на правата 
на човека 

16.67% 0.00% 16.67% 0.00% 16.67% 

СпЦ 4: Развитие на 
системата на 
правната помощ 

0.00% 0.00% 0.00% 66.24% 66.24% 

СпЦ 5: Съдебни 
такси 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

СпЦ 6: 
Възстановително 
правосъдие 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

СпЦ 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% 

СЦ 6: Повишаване 
на доверието към 
съдебната власт 
чрез обществено 
участие и 
прозрачност 

          

СпЦ 2: Осигуряване 
на реално 
обществено участие 
в правораздаването 
чрез института на 
съдебните 
заседатели 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.11% 

СпЦ 3: Превръщане 
на бюджетната 
процедура в 
инструмент за 
прозрачност и 
обществен контрол 

50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 
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ЦЕЛИ Степен на 
изпълнение 

2015-18 

Степен на 
изпълнение 

2019 

Степен на 
изпълнение 

2015-19 

Степен на 
изпълнение 

2020 

Степен на 
изпълнение  

2015-20 

СпЦ 4: Засилване на 
прозрачността на 
СВ и на диалога с 
гражданите 

0.00% 31.94% 31.94% 0.00% 31.94% 

Източник: База данни и електронен софтуер на проекта. 
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Таблица 9. Изпълнение на мерките на АСПРСС 2014-2020 г. по институции и 
периоди, в % 

Водеща отговорна 
институция  

2015-2018 2019 2015-2019 2020 2015-2020 

ВАС 0.00% 0.00% 0.00% 27.27% 27.27% 

ВКС 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 

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

ВСС 15.49% 11.27% 30.99% 1.41% 33.80% 

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% 0.00% 42.00% 

КПКОНПИ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

МП 19.62% 8.76% 26.14% 6.34% 30.99% 

МТСП 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

НБПП 0.00% 0.00% 0.00% 83.33% 83.33% 

ПРБ 14.29% 0.00% 14.29% 0.00% 14.29% 

НБПП, МП 0.00% 0.00% 0.00% 55.78% 55.78% 

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

Източник: База данни и електронен софтуер на проекта. 






