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АНАЛИЗ 

НА ДЕЙНОСТТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА  

В ЧАСТНОСТ НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД  

ЗА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАБОТАТА  

КАТО ФОРМА НА ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ 

 

 

Настоящият анализ е част от изпълнението на дейност № 1 на проект 

„Гражданско участие за прозрачна и ефективна съдебна система”, 

осъществяван от Фондация „Права за теб” с финансовата подкрепа на 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Оперативна програма 

„Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна 

система“, част от процедура „Граждански контрол върху реформата в 

съдебната система“. 

Анализът е извършен от експертен екип в изпълнение на възложената 

от Фондация „Права за теб“ дейност. 

 

Град София, 2019 г. 
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АНАЛИЗ 

НА ДЕЙНОСТТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА 

В ЧАСТНОСТ НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД 
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КАТО ФОРМА НА ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ 

 

 

I. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ НА ПРОУЧВАНЕТО 

Изграждането на независима и ефективна съдебна власт, и 

функционирането й като такава, е изключително важна задача пред всяка 

държава. Принципът, че правосъдието е основата на държавността 

(Justitia est fundamentum regnorum) е формулиран още в римското право и 

представлява базисна ценност за съвременните най-развити страни.  

България е сред държавите, в които налагането на по-висок стандарт за 

ефективно, качествено и независимо правосъдие е основна и приоритетна 

обществена задача. Всички законодателни промени и управленски решения 

в сферата на правосъдието, за да отговорят на високите обществени 

очаквания и на потребностите на професионалната общност, следва да 

изхождат от осъзнатата значимост на правосъдието като основа на 

държавността. Това е така, защото проявленията в степента на развитие на 
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съдебната система рефлектират във всички сфери на обществения живот. 

Необходимите промени следва да доведат до оптимално преструктуриране в 

организацията и процесите, повишаване капацитета и ефективността при 

изпълнението на законоустановените функции, повишаване мотивацията на 

магистратите и съдебните служители, но и повишаване на стандартите и 

отношението в дейностите по правосъдие.  

Амбициозните цели пред съдебната система за рационално законодателство, 

институционално развитие и реални действия към повишаване качеството 

на работа на съдилищата зависи от много фактори, сред които, разбира се, 

волята на законодателя, качествената и навременна работа на кадровия 

орган на съдебната система, цялостното състояние на политическите и 

икономическите отношения в държавата, както и от съдействието на 

гражданското общество. Безспорно, като всяка публична сфера, дейността 

на съдебната система подлежи на граждански мониторинг относно своята 

ефективност и независимост.  

Ето защо освен пред компетентните държавни органи, пред магистратите и 

вътрешните за съдебната система експерти, създаването на условия и 

същевременно гаранции за ефективност в работата на съдебната система, в 

частност на Софийски районен съд, безспорно е задача и пред гражданското 

общество. Именно като форма на граждански мониторинг и контрол следва 

да се чете и приема настоящото проучване.  

1. Предмет на проучването: 

При определяне предмета и обхвата на анализа е взета предвид планираната 

визия за изпълнението на дейността. Основният предмет на дейността е 

извършването на анализи и проучвания, свързани с дейността на съдебната 

система за оценка на ефективността на работата и създаване на модел и 

методика за съкращаване на времето за решаване на делата за подпомагане 
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на процеса на модернизация на системата и повишаване на общественото 

доверие в нея. 

Целите на дейността се състоят в: 1. Създаване на модел и методика за 

прилагане на установените процедури на различните етапи от съдебното 

производство с цел оптимизация на работните процеси за ускоряване на 

правораздаването. 2. Отправяне на препоръки, включително чрез пренасяне 

на добри практики, за съкращаване на времето за решаване на делата, 

подпомагане на процеса на модернизация на системата и повишаване на 

общественото доверие в нея. 3. Отправяне на препоръки, включително чрез 

пренасяне на добри практики, за ефективно планиране на човешките 

ресурси (ЧР) в съдилищата и подход за оценка на тяхната ефективност в 

работата. 

Основният фокус на дейността е да насърчи упражняването на правото на 

достъп до правосъдие чрез решаване на делата в разумен срок за 

повишаване на качеството на правосъдието и повишаване на общественото 

доверие в съдебната система. 

Обхватът на анализа включва първоинстанционните производства по 

граждански, търговски и наказателни дела в Софийският районен съд (СРС), 

който е най-натовареният съд в страната – гаранция за представителността 

на извадката, която ще попадне в обхвата на анализа. При извършването на 

изследванията ще бъде отчетена ролята на Софийската районна прокуратура 

в производството по наказателни дела от гледна точка на решаването им в 

разумен срок. 

Анализът е фокусиран върху работните процеси и процедури на всеки етап 

от първоинстанционните производства в СРС, ефективността при 

движението на документооборота, както и състоянието на организацията на 

трудовата дейност. 
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Проучването включва също така добри практики за повишаване на 

ефективността на работните процеси и процедури, движението на 

документооборота, отчетността на натовареността и ефективността на 

магистратите и съдебните служители (от гледна точка на срочност и качество 

на дейността), обвързването на тези резултати с атестациите, кариерното 

развитие и системата на възнаграждения в съдебната система. 

Основната цел, към която са насочени настоящото проучване и анализ, е 

разработването на модел и методика за усъвършенстване на организацията 

на работните процеси и процедури на съда, включително системата за 

документооборота и движение на делата, подобряване на отчетността и 

организацията на трудовата дейност, както и изготвянето на доклад с 

препоръки за прилагане на предложените модел и методика. 

При извършване на проучването бе отчетена общата цел на Актуализираната 

стратегия за продължаване на реформата в съдебната система: 

• Да осигури европейски стандарт на правосъдие на физическите 

и юридическите лица; 

• Да превърне съдебната власт в ефективен гарант за 

върховенството на закона и оздравяването на държавното 

управление и институциите в страната ни. 

Съобразено бе също така, че предметът на настоящия анализ кореспондира 

в различна степен с всяка от стратегическите цели на Актуализираната 

стратегия за продължаване на реформата в съдебната система: 

• Стратегическа цел 1: Гарантиране независимостта на съда и на 

другите органи на съдебната власт чрез ефективни мерки срещу 

корупция, политически и икономически натиск и други 

зависимости; 
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• Стратегическа цел 2: Човешкият капитал на съдебната власт – 

основен ресурс и фокус на реформата: статус на съдиите, 

прокурорите и следователите; 

• Стратегическа цел 3: Ефективно администриране на съдебната 

власт; 

• Стратегическа цел 4: Модерна и ефективна наказателна 

политика; 

• Стратегическа цел 5: Гаранции за върховенството на закона, 

защитата на правата на човека, достъпа до правосъдие и 

хуманността на правосъдието; 

• Стратегическа цел 6: Повишаване на доверието към съдебната 

власт чрез обществено участие и прозрачност. 

Предметът на настоящия анализ в най-силна степен кореспондира с две от 

заложените стратегически цели на Актуализираната стратегия за 

продължаване на реформата в съдебната система, а именно: 

• Стратегическа цел 2: Човешкият капитал на съдебната власт – 

основен ресурс и фокус на реформата: статус на съдиите, 

прокурорите и следователите; 

• Стратегическа цел 3: Ефективно администриране на съдебната 

власт. 

Ето защо направените проучвания, констатации, изводи, препоръки, 

включително за добри практики са систематизирани на базата на 

цитираните две основни стратегически цели: относно човешкия капитал на 

съдебната власт и относно нейното ефективно администриране. 

Счетено, бе че проучването и анализа, модела и методиката за прилагане на 

установените процедури с цел оптимизация на работните процеси за 

ускоряване на правораздаването, и отправянето на препоръки, включително 
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чрез пренасяне на добри практики, следва да бъдат изготвени през призмата 

на относимите в най-силна степен стратегически цели на Актуализираната 

стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и съответните 

към всяка от тях специфични цели, както следва:  

• Стратегическа цел 2: Човешкият капитал на съдебната власт – 

основен ресурс и фокус на реформата: статус на съдиите, 

прокурорите и следователите, както и относимите към нея: 

- Специфична цел 1: Реформа на юридическото образование и 

стажовете като гаранция за висока входяща квалификация и 

мотивация на човешкия капитал на съдебната власт;  

- Специфична цел 2: Гарантиране на доверието в конкурсите за 

назначаване и повишаване на магистрати;  

- Специфична цел 3: Устойчиво повишаване на качеството на 

дейността на Националния институт за правосъдие (НИП) и 

утвърждаване на достиженията му;  

- Специфична цел 4: Ефективни атестации, основани на еднакъв 

комплексен стандарт, който оценява в дълбочина всички аспекти 

от работата на съдията, прокурора, следователя;  

- Специфична цел 5: Въвеждане на принципите на справедливия 

процес в дисциплинарните производства спрямо магистрати;  

- Специфична цел 6: Предвидими правила за определяне на 

възнаграждението;  

- Специфична цел 7: Отчитане становището на съдиите, 

прокурорите и следователите в процеса на администриране на 

съдебната власт;  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                             Проект BG05SFOP001-3.003-0051                                                              8   

„Гражданско участие за прозрачна и ефективна съдебна система“ 

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

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

• Стратегическа цел 3: Ефективно администриране на съдебната 

власт, както и относимите към нея: 

- Специфична цел 1: Управление, основано на знанието – 

капацитет за изследвания, свързани с управлението и работата 

на органите на съдебната власт;  

- Специфична цел 2: Регулиране на натовареността на 

магистратите и на структурите на съдебната власт;  

- Специфична цел 3: Бюджетът на съдебната власт – инструмент 

за ефективно управление, отчетност и реформа;  

- Специфична цел 4: Въвеждане на инструменти за дългосрочно 

планиране;  

- Специфична цел 5: Електронно правосъдие;  

- Специфична цел 6: Развитие на отделните институции на 

съдебната власт. 

Предметът на настоящото проучване и анализ е насочен към реализиране 

проявите и на други стратегически цели от Актуализираната стратегия за 

продължаване на реформата в съдебната система: 

• Стратегическа цел 5: Гаранции за върховенството на закона, 

защитата на правата на човека, достъпа до правосъдие и 

хуманността на правосъдието; 

• Стратегическа цел 6: Повишаване на доверието към съдебната 

власт чрез обществено участие и прозрачност. 

Предвид изложеното и на базата на идентифицираната информация в хода 

на проучването настоящият анализ включва заложената в съдържанието му 

структура. 
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2. Цели на проучването: 

Настоящото проучване има за основна цел с направените констатации, 

изводи и препоръки да подпомогне усилията на кадровия орган на съдебната 

система и административните ръководители на съдилищата, в частност на 

Софийски районен съд, насочени към по-добро представяне от гледна точка 

ефективност в управлението на процесите и човешките ресурси, което би 

имало за естествена последица повишаване качеството и резултатите в 

осъществяваната правосъдна дейност, а то от своя страна – повишаване на 

общественото доверие в съдебната система. 

Настоящият анализ предпоставя разработването на Модел и методика за 

прилагане на установените процедури на различните етапи от съдебното 

производство с цел оптимизация на работните процеси за ускоряване на 

правораздаването относно:  

1. Човешкият капитал на съдебната власт; 

2.  Ефективното администриране на съдебната власт; 

3. Проучване и сравнителен анализ на добри практики в Р България 

и други държави членки на ЕС за: 

3.1. Ефективно планиране на човешките ресурси в съдилищата 

и подход за оценка на тяхната ефективност в работата; 

3.2. Съкращаване на времето за решаване на делата, 

подпомагане на процеса на модернизиране на системата и 

повишаване на общественото доверие в нея. 

Безспорно оптималното развитие на всеки работен процес в съда има в една 

или друга степен значение за срочността на правораздаването в тесен смисъл 
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на думата и значение за модернизацията на съдебната система, и 

повишаване на общественото доверие в нея. 

Основната цел на разработвания в рамките на дейността Модел и методика 

за прилагане на установените процедури на различните етапи от съдебното 

производство (с цел оптимизация на работните процеси за ускоряване на 

правораздаването) е да предостави инструментариум за анализ на работните 

процеси в съда, който заинтересовани административни ръководители, 

съдебни администратори или административни секретари в съдилищата 

могат да приложат.  

Предвид факта, че настоящият анализ включва широка по обем информация, 

друга основна цел е нейното систематизиране в доклад, който съдържа 

обосновка за предложения модел и методика съгласно параграфа по-горе; 

описание на инструментариума за прилагане на препоръчаните мерки, както 

и заключителни препоръки за постоянен мониторинг и подобряване. 

 

II. ПРАВНО И ФАКТИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 

ПРАВОРАЗДАВАНЕТО В Р БЪЛГАРИЯ 

 

Водещ принцип на правовата и демократична държава, залегнал и в 

Конституцията на Р България, е принципът за разделение на властите. 

Според него държавната власт се подразделя на законодателна, 

изпълнителна и съдебна, като те следва да функционират в отношения на 

сътрудничество, функционално взаимодействие и взаимен контрол.  

Съдебната власт заема особено държавнозначимо място и има основна 

държавоподдържаща роля, поради което на базата на конституционната 

регламентация у нас действат устройствени закони и значителна 
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подзаконова нормативна уредба, които детайлизират отделните аспекти в 

устройството и дейността на съдебната власт.   

По силата на Закона за съдебната власт (ЗСВ), като основен устройствен 

закон на съдебната власт, е създаден като независим, колективен и 

постоянно действащ орган за управление на съдебната власт - Висшият 

съдебен съвет (ВСС) по подобие на аналогични органи в държави членки на 

Европейския съюз - Висш съвет на магистратурата (Италия, Франция), 

Генерален съвет на съдебната власт, Прокурорски съвет (Испания) и т.н. 

Висшият съдебен съвет следва да осигурява и отстоява независимостта на 

съдебната власт, да определя състава и организацията на работата на 

съдилищата, прокуратурите и следствените органи и да обезпечава 

финансово и технически тяхната дейност, без да се намесва в нейното 

осъществяване.  

Единадесет от членовете на Висшия съдебен съвет се избират от Народното 

събрание, от които шестима - за съдийската колегия, и петима - за 

прокурорската колегия. Останалите единадесет от членовете на Висшия 

съдебен съвет се избират от органите на съдебната власт. Съдиите избират 

от своя състав шестима членове на ВСС за съдийската колегия. Прокурорите 

избират от своя състав четирима членове на ВСС за прокурорската колегия. 

Следователите избират от своя състав един член на ВСС за прокурорската 

колегия. 

Към ВСС са създадени и действат множество комисии, включително Комисия 

по професионална етика и Комисия по натовареността. Председателят на 

Върховния касационен съд (ВКС), председателят на Върховния 

административен съд (ВАС) и главният прокурор са по право членове на ВСС. 

Изборът по колегии се извършва между съдии, прокурори, следователи, 

хабилитирани учени по правни науки, адвокати и други юристи с високи 

професионални и нравствени качества, съобразно тяхната професионална 
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квалификация и насоченост. 

Важен фактор за стабилната работа на върховния ръководен орган на 

съдебната система е мандатността. Мандатът на изборните членове на 

Висшия съдебен съвет е пет години.  

Създаден е и функционира по силата на същия закон специализиран орган 

за надзор върху работата на магистратите - Инспекторат към Висшия 

съдебен съвет (ИВСС). Уредени са условията и реда за налагане на 

дисциплинарни наказания при констатирани нарушения в системата на 

съдебната власт. Съгласно конституционната уредба ИВСС се състои от 

Главен инспектор и инспектори. Възложени са му функциите по проверка 

дейността на органите на съдебната власт, без да се засяга независимостта 

на магистратите при осъществяването на техните функции. Главният 

инспектор и инспекторите при осъществяване на функциите си следва да са 

независими и да се подчиняват само на закона. Инспекторатът действа 

служебно, по инициатива на граждани, юридически лица или държавни 

органи, включително на съдии, прокурори и следователи. Инспекторатът 

представя годишен доклад за дейността си на Висшия съдебен съвет. 

През 2003 г. със Закона за съдебната власт е създаден Националният 

институт на правосъдието (НИП), който осъществява дейността си по 

първоначално обучение и последваща професионална квалификация на 

магистратите в съответствие с цитирания устройствен закон и принципите 

на съдебно обучение, приети от Европейската мрежа за съдебно обучение. 

Съгласно действащата конституционна уредба в Р България съдебната власт 

защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица 

и държавата; съдебната власт е независима; при осъществяване на своите 

функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се 

подчиняват само на закона, а правосъдието се осъществява в името на 

народа. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                             Проект BG05SFOP001-3.003-0051                                                              13   

„Гражданско участие за прозрачна и ефективна съдебна система“ 

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

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

Функциите на съдебната власт съгласно действащия основен закон са 

възложени на органи, които действат като независима и единна система, 

като в нея са обособени (функционално и институционално) три относително 

самостоятелни подсистеми: съд, прокуратура и следствие. Обединява ги 

общата функция за решаването на правните спорове и защита на правата и 

законните интереси или грижата за правото в държавата. Трите подсистеми 

притежават организационна автономност, без тя да ги противопоставя една 

на друга, като осъществяват специфичните си задачи с присъщите средства 

и методи за всяка подсистема така, че да осигуряват ефективното 

функциониране на единната съдебна власт.  

Във връзка с това е въведено конституционното начало за изравняването в 

правното положение на съдията, прокурора и следователя като същностен 

елемент за тяхната независимост и свързващо звено на цялата съдебна 

система. В практиката съдии, прокурори и следователи са наричани 

„магистрати“. При постановяването на своите актове те следва да се 

основават на закона и събраните доказателства (чл. 3 от ЗСВ).  

Основно право на гражданите и принцип, който следва да съблюдава 

съдебната власт е, че всеки има право на справедлив и публичен процес, в 

разумен срок, пред независим и безпристрастен съд (чл. 7 от ЗСВ). При 

условията и ред, определени от закона, гражданите получават правна помощ, 

финансирана от държавата, като уредбата е в Закона за правната помощ. 

Гаранция за правата и свободите на гражданите е триинстанционният 

контрол на делата, от който принцип за определени категории дела бе 

направено отстъпление със законодателни промени в процесуалните закони.  

Една от съществените гаранции за независимостта на магистратите е 

принципът за несменяемост. С придобиване на определен стаж на своята 

длъжност и след преминаване на атестационна процедура магистратът става 

несменяем до пенсионирането си. Също така магистратите притежават 
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функционален имунитет, което означава, че при осъществяване на съдебната 

власт съдиите, прокурорите и следователите не носят наказателна и 

гражданска отговорност за своите служебни действия и за постановените от 

тях актове, освен ако извършеното е умишлено престъпление от общ 

характер. 

Принципно положение във всички органи на съдебната власт е, че 

разпределянето на делата и преписките за доклад се извършва чрез случаен 

подбор (чл. 9 от ЗСВ). Общо правило за всички съдии, прокурори и 

следователи е, че когато преценят закон или част от него за противоречащ на 

Конституцията, уведомяват съответните компетентни органи от системата 

на съдебната власт, които могат да сезират Конституционния съд (КС) – 

Върховния касационен съд (ВКС) или Върховния административен съд (ВАС), 

респективно - главния прокурор. 

В конституционната уредба от 1991 г. впоследствие бяха извършени 

съществени допълнения, които регламентират правомощията на Висшия 

съдебен съвет, на министъра на правосъдието, както и отчетността на 

съдебната система.  

Специфични функции по отношение на съдебната власт изпълнява 

министърът на правосъдието. Освен да осъществява държавната политика в 

областта на правосъдието като представител на изпълнителната власт, 

особената му роля се свежда и до функцията да подпомага материално и 

организационно работата на съдебната власт, както и да упражнява 

законодателна инициатива чрез Министерския съвет на Р България в 

правната уредба, която пряко засяга съдебната власт. Съгласно 

конституционната уредба министърът на правосъдието председателства 

заседанията на Висшия съдебен съвет.  
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Предвид особената значимост на правосъдната дейност в Конституцията на 

Р България като основен закон от най-висш ранг е регламентирано, че 

съдебната власт разполага със самостоятелен бюджет – част от държавния 

бюджет, което идва да гарантира нейната независимост. Бюджетът на 

съдебната власт се състои от бюджетите на Висшия съдебен съвет, на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, на органите на съдебната власт, 

които са юридически лица, и на Националния институт на правосъдието. В 

тази връзка се отделят значителни средства от държавния бюджет и се 

осигурява солидна материална база за обезпечаване на правосъдната 

дейност.  

С приемането на Република България в ЕС съдебната система е под особения 

надзор на върховните ръководни органи на Европейския съюз. С оглед 

напредъка на България в постигането на специфични цели в областите на 

съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната 

престъпност с решение на Европейската комисията е създаден т. нар. 

Механизъм за сътрудничество и проверка. Резултатите от този мониторинг 

се обективират в ежегодни доклади. Оценката за напредъка на реформите 

се формира въз основа на няколко индикативни показателя, сред които се 

открояват следните: реформа на съдебната власт в насока подобряване на 

професионализма, отчетността и ефикасността; провеждане на 

безпристрастни разследвания по сигнали за корупция по високите етажи на 

властта; предприемане на мерки за предотвратяване и борба с корупцията, 

и по-специално на границите и на равнище местно управление; изработване 

и прилагане на стратегия за борба с организираната престъпност, със 

съсредоточаване върху тежките престъпления, изпирането на пари, както и 

върху систематичното конфискуване на имущество на лица, извършващи 

престъпления. 

Особено внимание в действащата правна уредба се отделя на процеса на 

администриране на правосъдната дейност - разпределянето и движението на 
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делата, издаването на документи, участието на представители на 

гражданското общество, определянето и статута на вещите лица и др.  

Предмет на детайлна правна уредба са конкурсните процедури за 

първоначално назначаване, повишаване в длъжност и преместване на 

магистрати, кариерното им развитие, повишаването в ранг в съдебната 

система.  

На законово ниво са предвидени механизми за мониторинг на работата на 

магистратите с прилагане на съответни поощрителни или санкционни мерки 

в зависимост от начина на изпълнение на служебните задължения на всеки 

магистрат. Чрез съответните нормативна уредба, финансово и материално 

обезпечаване се цели осигуряването на качествено, справедливо и бързо 

правосъдие – от една страна. От друга страна - обоснована е тенденцията 

към повишаване на изискванията към представителите на публичната власт, 

респективно на съдебната система. 

Безспорно сътрудничеството с ръководните органи на ЕС и надзорът, който 

те упражняват, има ключово значение за успеха на реформата в съдебната 

система у нас. Положителен факт по отношение успешното реформиране на 

съдебната система у нас е одобрената от Европейската комисия оперативна 

програма „Добро управление“ за България по Европейския социален фонд 

(ЕСФ) за периода 2014 - 2020 г. В тази програма са очертани приоритетите и 

целите за изразходване на близо 336 млн. евро за подпомагане на 

модернизирането на публичната администрация и прозрачността на 

съдебната власт в България. По-специално за съдебната система се отделят 

30 млн. евро, с които ще бъдат финансирани мерки за повишаване на 

прозрачността и ускоряване на съдебните производства чрез структурни, 

процедурни и организационни реформи в съдебната система; за подобряване 

на достъпността и отчетността на съдебната власт чрез въвеждане на 

система за електронно правосъдие и за разширяване на обхвата и 
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подобряване на качеството на обученията в съдебната система. 

Формалното наличие на необходимите основни предпоставки за 

организацията и функционирането на ефективна и независима съдебна 

система, в това число приетата нормативна база, финансово-ресурсното и 

кадровото обезпечаване на съдебната система не да дават очаквания ефект 

като качество, в това число бързина, на правосъдието, респективно не водят 

до задоволително доверие у широката общественост. В съдебната система се 

очертаха редица нерешени проблеми, някои от които са проява на трайна 

тенденция и статукво. 

Допускат се сериозни процесуални нарушения, които водят до значително 

забавяне решаването на делата, налице са индикации за корупционни 

практики, оказване на натиск върху магистрати, нарушаване на 

професионалните етични стандарти в различни аспекти, конфликт на 

интереси, слаба подготовка на отделни магистрати, които са изключително 

негативен атестат за състоянието на съдебната система у нас.  

Показателни за нивото на ефективност на съдебната система в периода на 

преход към правова и демократична държава са резултатите от проучването 

на социологическа агенция „Алфа Рисърч“ относно обществените нагласи към 

съдебната система в България (2012 г.). Цялостният извод от проучването е, 

че общественото доверие към правораздавателната система в България e под 

критичния минимум. Корупцията, заедно с оказвания политически натиск се 

открояват като двата основни проблема пред всички институции в 

системата. Едва 9% от гражданите са на мнение, че в периода 2007 – 2012 г. 

се наблюдава подобрение по показателите ефективност и безпристрастност 

на съдилищата, а 66% считат, че няма промяна в това отношение.  

Според мнозинството анкетирани един от основните проблеми на съдебната 

система е не просто липсата на съдебни процеси и присъди, а липсата на 

справедливо, обективно и безпристрастно издаване на такива. Общественото 
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мнение е силно повлияно от факта, че твърде често съдът издава 

оправдателни присъди, особено по отношение на „обществено значимите 

дела“. Според проучването мнозинството от анкетираните е категорично, че 

оправдателните присъди са резултат не от доказаната невиновност на 

обвиняемото лице, а от неефективността на разследващите и съдебни 

институции и оказвания политически и икономически натиск върху работата 

на съда. 

Видно от актуалното проучване на обществените нагласи, проведено от Алфа 

Рисърч през периода 10 – 16 септември 2019 г. чрез 1023 ефективни 

интервюта, съдебната власт продължава да събира силни негативи и остава 

закотвена към много ниски нива на обществено доверие. 

Оценката за дейността съда от това актуално проучване на Алфа Рисърч е 

отразена в представената по-долу фигура:  

 

 

Фигура 1 – Оценка за дейността на съда – септември 2019 г. 

 

 

 

 

 

(Източник: Проучване на Алфа Рисърч на обществените нагласи, проведено през 

периода 10 – 16 септември 2019 г.) 
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Очакванията на гражданското общество се сблъскват с действителност, 

която не съответства на първоначалния замисъл на извършените промени, 

поради което не само продължава да е актуална, но е все по-злободневна 

необходимостта от реформа в съдебната система.  

Съществен проблем на съдебната система е регулирането на натовареността 

на магистратите. В продължение на десетилетия този проблем е оставен без 

необходимото внимание и не е адресиран с необходимия интензитет за 

неговото решаване. Положителен факт е, че с решение на Висшия съдебен 

съвет от м. декември 2014 г. са приети Правила за измерване на 

натовареността на прокуратурите и на индивидуалната натовареност на 

всеки прокурор и следовател с утвърждаването на съответна норма на 

натовареност. Положителен факт е също така създаването на нарочна 

постоянна комисия към ВСС – Комисия „Съдебна карта, натовареност и 

съдебна статистика“. Безспорно обаче неефективното регулиране на 

натовареността на магистратите е факт.  

Необходимо е задълбочено и обективно проучване за определяне на 

оптимално необходимия брой съдии във всяко съдилище; рационално 

прекрояване на границите на съдебните райони; изработване на допустима 

норма за натовареност на съдията; определяне нивото на професионална 

ангажираност на конкретния съдия в съответствие с тази норма. Приемането 

на измерими обективни стандарти в работата на съдилищата и отделния 

магистрат ще бъдат благоприятна предпоставка за качественото изпълнение 

на служебните задължения, за успешно кариерно развитие и за ефективно, 

качествено и бързо правосъдие.  

Съществено значение, както за измерване количеството и качеството на 

работата на магистратите, така и за тяхната мотивация, имат процедурите 

по атестиране в съдебната система. Необходимо е осигуряването на точна и 

обективно измерима оценка. В тази връзка внимание заслужава създаването 
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към ВСС на Комисия по атестирането и конкурсите, съответно към 

Съдийската колегия и към Прокурорската колегия на ВСС.  

Също така рационално решение изисква проблемът с разпространената 

практика за командироване на магистрати в по-престижни и желани звена 

в системата, което предпоставя и представлява своеобразна форма на 

заобикаляне на установените правила за кариерно развитие.  

Необходимо е налагането на ясни и категорични правила на базата на 

обективни условия, при които да се извършва командироването на съдии, 

прокурори и следователи, които да са задължителни за съответните 

административни ръководители. 

Особено значим проблем в системата на правосъдието е липсата на развита 

единна система за електронно управление. Според констатациите в 

актуалните стратегически документи цялостни информационни системи, 

автоматизиращи дейностите по същество на отделните звена, на практика 

липсват. Основният недостатък на работещите към момента информационни 

системи е, че не удовлетворяват изисквания за завършеност и единна 

свързаност на отделните звена и процеси, оперативна съвместимост и 

информационна сигурност.  

На следващо място се очертават сериозни проблеми във връзка със 

същинската дейност на магистратурата. Професионалната подготовка на 

част от ангажираните лица в системата на съдебната власт – магистрати и 

съдебни служители се нуждае от сериозно подобряване. Особено внимание от 

страна на ВСС изискват случаите на повърхностно отношение към 

изпълнението на служебните задължения, както и допускането на сериозни 

процесуални нарушения, като например необосновано забавяне изготвянето 

на мотиви на съдебните актове, изготвянето на привидни мотиви, 

игнорирането на относими факти и доказателства и др. Професионалната 

етика, включително отношението към страните и участници в 
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съдопроизводството не винаги е на нивото, отговарящо на утвърдените във 

водещите правови държави стандарти. 

Наложително е също така преустановяването на практики на 

нерегламентирано влияние върху магистратите, чиито най-крайни форми 

водят до подмяна на вътрешното убеждение по разглежданите дела. В 

сферата на съдебната система подобни актове са с особено високо ниво на 

негативно институционално и обществено въздействие.  

Безспорно най-болезненият проблем относно независимостта и 

ефективността на съдебната система е борбата с корупцията. През 2009 г. е 

приета Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на 

корупцията и организираната престъпност, която по-късно беше последвана 

от редица планове за действие, но липсва практическа реализация на 

заложените цели. През 2018 г. влезе в сила нарочен закон – Закон за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество. Въпреки наличието на съвременна правна уредба, действията за 

борба с корупцията все още не са концентрирани и интензивни срещу 

корупцията като вредоносно и общественоопасно явление, включително в 

системата на магистратурата. 

Проблемите на съдебната система не са и няма как да са изцяло породени 

само от вътрешни фактори в този самоуправляващ се сектор на публичната 

власт. Въпреки своята независимост, правно регламентирана в 

Конституцията на Р България, съдебната власт не се осъществява и няма как 

да се осъществява изолирано от другите власти в държавата. Съществена 

роля по отношение ефективното функциониране на съдебната система и 

нейния авторитет има Народното събрание не само като орган, който има 

съществено участие в избора на членовете на ВСС чрез своята 

парламентарна квота, но и чрез функцията си да приема, изменя и допълва 

законите, уреждащи устройството и дейността на съдебната система.  
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Предвид очертаните предмет и цели на настоящото проучване в раздел I от 

анализа, считаме, че разгледаната картина на правното и фактическо 

положение на организацията на съдебната власт у нас в настоящия раздел II, 

следва да включи преглед на: 

1. Правна рамка; 

2. Функциониране на съдебната система при разглеждането на дела и 

същност на понятието „правосъдие“; 

3. Натовареност на съдебната система; 

4. Сравнителен анализ на броя на магистратите; 

5. Статут, условия и ред за атестиране и командироване на 

магистратите; 

6. Съдебни служители; 

7. Електронно правосъдие; 

8. Бюджетна рамка на съдебната система; 

9. Анализи и проучвания за оценка на ефективността на работата: 

9.1.  Вътрешни за съдебната система;  

9.2.  Външни за съдебната система. 

Посочените аспекти на правното и фактическо положение на съдебната 

система у нас са идентифицирани на базата на очертания предмет и цели на 

проучването, а именно: анализ на дейността на съдебната система, в 

частност на  Софийски районен съд, за оценка на ефективността на работата 

като форма на граждански мониторинг и контрол. Ето защо проучването ни 

следва да бъде извършено от гледна точка на три основни аспекта: 

• Първо – фокус върху районните съдилища и най-вече районите 

съдилища в областните центрове с оглед статута на Софийски районен 

съд; 

• Второ – съсредоточие върху механизмите за отчетност на съда и 

инструментите за измерване на представянето на отделния магистрат 
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с цел възможно най-обективна оценка на ефективността на работата и 

оптимизиране на работните процеси. 

• Трето – отчитане на факта, че не всяко от множеството фактически 

действия, възложени по компетентност на съда, представлява 

правораздаване в същинския смисъл на понятието, но че действието и 

бездействието на всеки сегмент в тази система има значение за 

обществените нагласи, включително техническо-деловодната дейност. 

 

1. Правна рамка 

 

За предмета и целите на проучването от най-съществено значение сред 

множеството идентифицирани документи са на първо място, тези които имат 

отношение към отчетността на органите на съдебната власт. Според 

характера им ги обособяваме по следния начин: 

 1.1. Стратегически документи, относими към отчетността на органите 

на съдебната власт: 

• Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 - 2020 г. 

(изготвена в рамките на проект “Укрепване на капацитета на ВСС за по-

добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в 

дейността на съдебната власт”, договор № К13-15-1/ 04.12.2013 г., който е 

осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Административен капацитет” 2007 - 2013 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд) е разработена 

едновременно с приемането на Актуализираната стратегията за 

продължаване реформата в съдебната система с цел повишаване на 

доверието във върховенството на закона и независимостта на съдебната власт 

чрез активна комуникация на действията за нейното реформиране и 

усъвършенстване, както и подобряване на информираността на обществото. 
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При разработването на Комуникационната стратегия са съобразени 

принципите на прозрачност, отчетност и откритост към гражданите и 

гражданското общество като основа на работата за повишаване на 

доверието към институциите на съдебната власт. При нейното създаване 

един от основните подходи, на които залага стратегията е диалогът с някои 

от целевите групи извън съдебната система - специализирани репортери, 

граждански организации, представители на законодателната и 

изпълнителната власт. Една от желаните промени в резултат на прилагането 

на Комуникационната стратегия е подобряването на отчетността и 

прозрачността при осигуряването на електронните услуги и повишаване на 

доверието в системата. Тази промяна е насочена към широката общественост 

и потребителите на административни услуги, които да бъдат в центъра на 

съдебно-административното обслужване. 

Комуникационната стратегия на съдебната власт включва също така 

комуникационен план, който служи за провеждане на общата 

комуникационна работа на властта, както и за рамка, в която отделните 

звена на властта планират своите комуникационни дейности. 

Комуникационният план съдържа отделните дейности, очакваните 

резултати, отговорности, срокове и ресурси. Планът се актуализира от ВСС 

на годишна база и се основава на плановете за комуникационна дейност на 

органите на съдебната власт. Планът за действие има за цел да осигури 

единна политика и стандарти за предоставяне на информация за дейността 

на съдебната власт от органите й. 

Част от Механизма за мониторинг и оценка на Комуникационната стратегия 

е включването на специален раздел за резултатите от прилагането на 

Комуникационната стратегия в годишните отчетни доклади на всички 

органи на съдебната власт -  от административните съдилища – в доклада на 

ВАС; от останалите съдилища – в доклада на ВКС.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                             Проект BG05SFOP001-3.003-0051                                                              25   

„Гражданско участие за прозрачна и ефективна съдебна система“ 

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

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

В стратегията е предвидено оценката за изпълнението й и постигането на 

заложените резултати да се извършва на годишна база в рамките на всяка 

институция с последваща обобщена годишна оценка за напредъка на 

съдебната власт по Комуникационната стратегия. 

• Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в 

съдебната система 2015 - 2020 г. (приета с Решение № 825 на Министерския 

съвет от 18 декември 2014 г., с което е предложена за приемане от 

Народното събрание), приета с решение на Народното събрание за 

одобряването й като основа за законодателни промени, управленски 

действия и анализ на конституционната рамка за съдебната власт, 

(обнародвано в ДВ бр. 7 от 27 януари 2015 г.) е с хоризонт от 7 години за 

осъществяване на реформите, синхронизирайки се с програмния период за 

подкрепа по линия на структурните фондове на Европейския съюз.  

Общата й цел е да надгради усилията за модернизация на съдебната власт и 

нейното реформиране, съобразено с приложимите международни стандарти 

и документи на Съвета на Европа и Европейския съюз, вътрешната 

нормативна уредба, становищата на Венецианската комисия и докладите на 

ЕК по Механизма за сътрудничество и оценка, и препоръките по отношение 

на България. Ключова цел на Стратегията е въвеждането на модерни 

инструменти за планиране и отчетност, с които да се премине към ефективно 

и прозрачно управление. 

Сред позитивните страни на стратегията може да се посочи обществената 

подкрепа за реформа. За да разчита на нея, стратегията предвижда 

изследвания на общественото мнение и провеждане на дискусии и различни 

форми на повишаване на отчетността и гражданското участие. 

В Министерство на правосъдието е въведен механизъм за регулярно отчитане 

на изпълнението на Актуализираната стратегия чрез изработването на 
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периодичен и/или годишен отчет, който подлежи на обществено обсъждане, 

в това число с неправителствени организации. 

Във връзка с това следва да се посочи, че ВСС съгласно разпоредбата на чл. 

30, ал. 2, т. 12 от ЗСВ изготвя и оповестява годишен доклад за 

независимостта и прозрачността на дейността на органите на съдебната 

власт и на собствената си дейност, който предоставя за обществено 

обсъждане.  

Като мярка за провеждане на диалог между органите на съдебна власт и 

гражданското общество продължава дейността на сформирания Граждански 

съвет към ВСС, който включва професионални и неправителствени 

организации. 

• Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за 

продължаване на реформата в съдебната система 2015 - 2020 г. (приета с 

Решение № 299 на Министерския съвет от 22 април 2016 г.), в която са 

заложени конкретни действия по мерките на стратегията, обвързани с 

очакваните резултати, индикаторите за изпълнение, сроковете и отговорните 

институции. Предвидено е изпълнението на дейностите да се финансира от 

държавния бюджет и от Европейския социален фонд чрез Оперативна 

програма „Добро управление” 2014 - 2020. 

За постигане на целите на стратегията и заложените в нея мерки като 

очаквани резултати са предвидени повишени гаранции за независимост, 

отчетност и ефективност за администриране на съдебната власт; повишена 

отчетност и прозрачност в работата на ВСС; подобрена отчетност и 

повишаване на доверието в главния прокурор по делата с висок обществен 

интерес; засилена прозрачност и отчетност на бюджета на съдебната власт и 

др. По отношение на отчетността са предвидени анализ и оценка на 

статистическата отчетност в съдилищата и прокуратурата с цел 
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подобряването й и осигуряване на унифициран модел, който позволява 

съпоставимост на данните, събирани в съдилищата.  

1.2. Основни нормативни актове, относими към отчетността на 

органите на съдебната власт: 

• Конституцията на Република България (обн. ДВ бр. 56 от 13 юли 

1991 г., изм. ДВ бр. 85 от 26 септември 2003 г., изм. ДВ бр. 18 от 25 

февруари 2005 г., изм. ДВ бр. 27 от 31 март 2006 г., изм. ДВ бр. 78 от 26 

септември 2006 г., изм. ДВ бр. 12 от 6 февруари 2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 

100 от 18 декември 2015 г.) регламентира органите, чрез които се 

осъществява независимата съдебна власт като особена функция на 

държавата.  

В глава шеста, чл. 117 и следващите от върховния закон се уреждат 

основните принципи на съдебната власт и статута на съдиите, прокурорите 

и следователите. Органите на съдебна власт взаимодействат със 

законодателната и изпълнителната власт, поради което и предоставят 

определена отчетност (например годишната отчетност за осъществяване на 

функциите на съдебната система). Отчетността не е дефинирана изрично в 

Конституцията, но тя трябва да се разглежда като ангажимент на всеки 

орган, чиито функции са свързани с осъществяване на държавна власт, като 

не засяга гарантираната независимост на съдебната система. Ангажиментът 

за предоставяне на годишни доклади като форма на отчетност цели 

подобряване на качеството на правораздаване, повишаване на 

ефективността при осъществяване на съдебната власт и взаимодействието с 

гражданското общество. Степента на прозрачност и публичност в дейността 

на съдебните органи е пряко свързана с отчетността и е предпоставка за 

степента на доверие на обществото в съдебна власт. 

• Законът за съдебната власт (обн. ДВ бр. 64 от 7 август 2007 г., с 

множество изменения и допълнения) урежда устройството и дейността на 
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органите на съдебната власт, взаимодействието между тях, а така също и с 

органите на законодателната и изпълнителната власт. Във връзка с 

отчетността са въведени изисквания за подготовка и представяне на 

годишни доклади за дейността на всеки орган на съдебната власт, ВСС и 

ИВСС. Те са регламентирани в съответната част на закона, уреждаща статута 

и правомощията на органа. Изготвянето и публикуването на годишни 

доклади за дейността на органите на съдебната власт дава възможност на 

гражданите да реализират гарантираното им в разпоредбата на чл. 41 от 

Конституцията на Р България право на информираност. 

Висшият съдебен съвет изготвя и внася в Народното събрание годишен 

доклад за своята дейност, заедно с годишния доклад за дейността на ИВСС, 

на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и на 

главния прокурор. Докладите се внасят в законодателния орган до 31 май и 

се отнасят за предходната календарна година.  

Ангажимент на Пленума на ВСС е и изготвянето и оповестяването на 

годишен доклад за независимостта и прозрачността в работата на органите 

на съдебната власт и своята дейност, който предоставя за обществено 

обсъждане (чл. 30, ал. 2, т. 11 и т. 12 от ЗСВ). 

Инспекторатът към ВСС изготвя годишен доклад за своята дейност, който 

представя пред Пленума  на  ВСС  и  публикува на интернет  страницата  си.  

Основен  предмет  в  неговата дейност е проверката на организацията на 

административната дейност на органите на съдебната власт, организацията 

по образуването и движението на делата, установяването на противоречива 

съдебна практика и др.  

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, обн. 

ДВ, бр. 62 от 09.08.2016 г. са приети нови задължения на ръководителите на 

съдилищата, които са насочени към подобряване на отчетността и 

прозрачността в дейността. Тези задължения са свързани с предоставяне в 
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края на всяко шестмесечие на ИВСС на обобщена информация за 

образуването, движението и приключването на делата на съдиите, както и за 

окончателно отменените актове от по-горните инстанции, а на министъра на 

правосъдието – информация за образуването, движението и приключването 

на преписките и делата на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по 

вписванията. 

Годишният доклад за дейността на съответния съд се изготвя от председателя 

на съда и в определен срок се предоставя на председателя на горестоящия 

съд за включване в годишния доклад на горестоящия съд. Правната рамка, 

която регламентира изготвянето и предоставянето на горестоящия орган на 

годишните доклади се съдържа в ЗСВ. 

• Правилникът за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и 

неговата администрация (издаден от ВСС, обн., ДВ, бр. 16 от 2019 г., в сила 

от 22.02.2019 г.) регламентира законовите правомощия на ВСС, свързани с 

годишните доклади на органите на съдебна власт, които осъществява чрез 

Пленума на ВСС, а именно: 

- изслушва и приема годишните доклади на Върховния касационен съд, 

на Върховния административен съд и на главния прокурор, за 

прилагането на закона и за дейността на съдилищата, прокуратурата и 

разследващите органи. След приемането им внася докладите в 

Народното събрание; 

- изготвя и внася в Народното събрание до 31 май годишен доклад за 

дейността си през предходната година заедно с годишния доклад за 

дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и с годишните 

доклади на Върховния касационен съд, на Върховния 

административен съд и на главния прокурор; 
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- изготвя и оповестява годишен доклад за независимостта и 

прозрачността на дейността на органите на съдебната власт и на 

собствената си дейност, които предоставя за обществено обсъждане; 

- приема за сведение отчетния доклад за дейността на Националното  

бюро за правна помощ. 

• Методиката за контрол и проверка на статистическите данни, 

отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите в Република България 

(разработена през 2014 г. в рамките на проект „Повишаване на 

компетентността на съдебните служители – статистици в органите на 

съдебната власт и на членове на КПКИТС и КАОСНОСВ“), понастоящем се 

прилага от всички съдилища.  

В целевите групи на методиката са включени Висшия съдебен съвет; 

апелативни, окръжни, административни, районни, военни и 

специализирани съдилища; съдебни статистици и служители, ангажирани 

със статистическата отчетност в съдебната система. 

С Методиката са разработени статистически форми за отчет, които се 

изготвят ежегодно и се обобщават от ВСС, който публикува обобщените 

данни за дейността на съдилищата на интернет страницата си. 

Статистическата отчетност въз основа на унифицираните отчетни форми 

включва различни показатели, чрез които се проследява движението на 

делата по видове съдилища и тяхното срочно разглеждане; кадровата 

обезпеченост на съдилищата и натовареността на съдиите във всеки отделен 

съд; съотношението на видовете дела за разглеждане, на свършените дела за 

три последователни години; дяловото разпределение на видовете дела към 

общия им брой за разглеждане и към общия брой свършени дела; 

разглеждане на делата на различни инстанции; разглеждането на делата 

според тяхната материя, нормативен акт и др.  
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Методиката включва 143 броя приложения под формата на таблици и 

графики, които предоставят статистически данни за дейността на 

съдилищата поотделно в значителна степен. Обемът информация, който се 

съдържа в тези форми е обширен и предполага ангажиране на човешки и 

времеви ресурси за точното и навременно изготвяне и представяне. До 

известна степен статистическата отчетност дублира информацията, която се 

съдържа в годишните доклади за дейността на органите на съдебната власт. 

За извличането и обобщаването на статистическите данни, отчитащи 

дейността на съдилищата е разработена електронна форма, която обединява 

всички статистически таблици за определен вид съд чрез логически връзки 

и са разработени унифицирани указания за попълване на отчетите. 

• Международният пакт за граждански и политически права 

(ратифициран с Указ № 1199 на Президиума на Народното събрание от 

23.07.1970 г. - ДВ, бр. 60 от 1970 г., в сила за България от 23.03.1976 г.) в 

разпоредбата на чл. 19 гарантира на гражданите правото им на свободно 

търсене и получаване на информация по въпроси, които представляват 

интерес за тях. В този смисъл годишните доклади на органите на съдебната 

власт представляват източник на информация, достъпна за обществеността. 

• Конвенцията за защита на правата на човека и основните 

свободи (ратифицирана със закон, приет от Народното събрание на 31 юли 

1992 г. – обн. ДВ, бр. 66 от 1992 г. в сила за Република България от 7 

септември 1992 г., допълнена с Протокол № 2 от 06.05.1963 г., изменена с 

Протокол № 3 от 06.05.1963 г., Протокол № 5 от 20.01.1966 г., Протокол 

№ 8 от 19.03.1985 г., обн. ДВ бр.80 от 2 Октомври 1992г., изм. ДВ бр.137 от 

20 Ноември 1998г., попр. ДВ бр.97 от 9 Ноември 1999г., изм. ДВ бр.38 от 21 

Май 2010 г.) в чл. 10, регламентиращ свободата на словото, сочи, че 

гражданите имат свободата на изразяване на мнение, включваща свободата 

на всеки да получава и разпространява информация и идеи. Ползването на 

тези свободи, доколкото е съпроводено със задължения и отговорности, е 
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обусловено от законоустановени процедури и като такава следва да се 

посочи уредбата в ЗСВ относно събирането и предоставянето на 

информация за дейността на органите на съдебна власт и публикуването й 

на интернет страниците на съответните органи. 

1.3. Нормативни актове на ВСС, относими към ефективността в 

работата и нейната оценка в системата на съдебната власт, сред които 

основно значение имат:  

• Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати 

и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт 

(приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 05/ 

09.02.2017 г., обн. ДВ, бр. 17/ 21.02.2017 г., изм. с Решение № 915 от 

22.01.2019 г. на ВАС, обн. ДВ, бр.10/ 01.02.2019 г., изм. и доп.,  ДВ, бр. 37 от 

2019 г.)  

• Наредба № 2 от 23 февруари 2017 г. за показателите, методиката 

и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд 

(приета с решение на Пленума на ВСС по протокол № 7 от 23.02.2017г., обн. 

ДВ бр.21/ 10.03.2017 г.)   

• Наредба № 3 от 23 февруари 2017 г. за показателите и 

методиката за атестиране и критериите за отчитане степента на 

натовареност на прокурори и следователи и на административни 

ръководители и техните заместници (приета с решение на Пленума на ВСС 

по протокол № 7 от 23.02.2017г., обн. ДВ бр.21/ 10.03.2017 г.)   

• Правилник  за администрацията в съдилищата 

(приет с решение на Пленума на  ВСС по протокол № 25/ 03.08.2017г., обн. 

ДВ, бр. 68 от 22.08.2017 г.) 
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1.4. Вътрешни правила на ВСС, относими към ефективността в 

работата и нейната оценка в системата на съдебната власт, сред които 

основно значение имат:  

• Правила за оценка на натовареността на съдиите (приети от 

ВСС на 16.12.2015 г., изм. и доп. на 24.03.2016 г., 08.11.2016 

г., 20.12.2016 г., 04.04.2017 г. и 26.09.2017 г.) 

• Правила  за измерване на натовареността на прокуратурите и на 

индивидуалната натовареност на всеки  прокурор и следовател, 

която да влезе в действие, считано от 1 януари 2015 г. (одобрени 

от ВСС с решение по т. 39.2, Протокол № 60/ 11.12.2014 г.) и 

Правила за измерване на натовареността на прокуратурите и на 

индивидуалната натовареност на всеки  прокурор и следовател 

(приети от Прокурорската колегия на ВСС с решение по т. 

36, Протокол № 41/ 18.12.2019 г.) - за тестово прилагане, 

считано от 01.01.2020 г. 

• Правила за определяне и изплащане на средства за допълнителни 

трудови възнаграждения (приети с решение на  пленума на ВСС 

по протокол № 29/ 22.11.2018 г., изм. и доп. с решение на 

пленума на ВСС по протокол № 13/ 13.06.2019 г., изм. и доп. с 

решение на пленума на ВСС по протокол № 28/ 21.11.2019 г.) 

• Правила за командироване на съдии, прокурори и следователи 

(приети с решение на ВСС по Протокол № 25 от 27.06.2013 г.; 

изм. и доп. с решение по Протокол № 31 от 25.07.2013 г.) 

• Правила за определяне на условията, реда и критериите за 

поощряване на съдии, прокурори и следователи (приети с 

решение на ВСС по Протокол № 1/ 10.01. 2013 г; изм. и доп. с 

решение на пленума на ВСС по Протокол № 39/ 30.11.2017 г.) 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/11/pr-60-t39_2-pravila.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/25/PK-VSS_18-12-2019.pdf
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 1.5. Методики, указания и решения на ВСС, относими към 

ефективността в работата и нейната оценка в системата на съдебната власт, 

сред които основно значение имат: 

• Методика за атестиране на съдебните служители (актуализирана 

и приета с решение на Комисия „Съдебна администрация” на 

ВСС по протокол № 11/ 14.03.2012 г.) 

• Стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и 

ефективен механизъм за прилагане на приетия стандарт и 

контрол по изпълнението му, изготвен в изпълнение на проект 

„Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на 

натовареността на магистратите и съдебната администрация, 

създаване на стандарт за условията на труд в органите на 

съдебната власт и повишаване на ефективността на работата 

им”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ 

№ BG05SFOP001-3.001-0011-С01/14.09.2017 г., който се 

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд (утвърден с решение на Пленума на 

ВСС по протокол № 30/ 06.12.2018 г.) 

• Стандарти за независимостта на съдебната власт (приети с 

решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 31/ 

23.10.2018 г). 

 1.6. Решения на Постоянните комисии на ВСС, сред които за 

целите на настоящото проучване основно значение имат тези на Комисия 

„Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ (КАОСНОСВ), като с 

основно значение са Правила за оценка на натовареността на съдиите 

(приети от ВСС на 16.12.2015 г., изм. и доп. на 24.03.2016 г., изм. и доп. 

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/20/Standarts-2018.pdf
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на  08.11.2016 г., изм. и доп. на 20.12.2016 г., изм. на 04.04.2017 г., изм. на 

26.09.2017 г.) 

С оглед структурата на настоящото изложение посочената нормативна рамка 

ще бъде разгледана на систематичното място по-долу относно 

натовареността на съдебната система; условията и реда за атестиране и 

командироване на магистратите; статута на съдебните служители и др. 

 

2. Функциониране на съдебната система относно разглеждането 

на дела. Правораздаване. 

Правораздаването на Република България се осъществява от Върховния 

касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, 

военни и районни съдилища. Върховните съдилища изпълняват важни 

функции, свързани с уеднаквяването на съдебната практика, с 

професионалното развитие на кадрите в съдебната система и с надзора за 

противоконституционност на законите и за законосъобразност на 

подзаконовите нормативни актове на Министерския съвет и на министрите. 

Съгласно разпоредбата на чл. 119, ал. 1 от Конституцията на Република 

България правораздаването се осъществява от Върховния касационен съд, 

Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни 

съдилища, а ал. 2 на същата разпоредба регламентира, че със закон могат да 

се създават и специализирани съдилища. Целта на тази конституционна 

норма обаче, не следва да се разглежда като критерий, определящ коя 

дейност представлява правораздаване въз основа на това кой е органът, 

който я извършва, тъй като същностен белег на правораздавателната 

дейност е нейната правна природа. 

С определение от 8 октомври 2019 г. на Конституционния съд по 

конституционно дело № 11/ 2019 г. е допуснато до разглеждане по същество 
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искането на пленума на Върховния административен съд за даване на 

задължително тълкувание на разпоредбата на чл. 121, ал. 4 от Конституцията 

– „(4) Актовете на правораздаването се мотивират“.  

Във връзка с това е изразено становище от Пленума на Висшия съдебен съвет 

на Република България по конституционно дело № 11/ 2019 г. на 

Конституционния съд на Република България. Пленумът на Висшия съдебен 

съвет споделя изводите в искането на Пленума на Върховния 

административен съд, направени въз основа анализа на практиката на 

Конституционния съд на Република България относно правораздавателната 

компетентност на съдилищата, а именно, че: Характеристиките на 

правораздаване има дейността, която се изразява в независимо и 

самостоятелно решаване на правни спорове в условията на състезателност, 

чието начало се поставя със съответно сезиране и чийто краен акт се ползва 

със сила на пресъдено нещо. Съдилищата не само правораздават, но могат 

да извършват и административна дейност в съдебна форма (да постановяват 

съдебни актове в производства по спорна и безспорна съдебна 

администрация), която не притежава някоя/някои от гореизброените 

характеристики и съответно да постановяват актове, които нямат 

правораздавателен характер.  

Характеристиките, които следва да притежава един съдебен акт, за да бъде 

категоризиран като акт на правораздаването по смисъла на чл. 121, ал. 4 от 

Конституцията могат да бъдат изведени от теоретичното понятие за 

правораздаване, според което правораздаването е: правна преценка на 

фактите; провежда се в рамките на специален, строго формализиран процес, 

като гаранция за правилно (предметно и правно) съдебно решение; резултира 

във формата на ясно произнасяне (решение или присъда), което е 

задължително за участниците в спора; този, който решава (съдът) е един 

неутрален „трети“; този „неутрален трети“ прилага действащо обективно 

право; правораздавателните органи (по правило) нямат инициативата да 
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решават правни спорове; действат по сезиране. Конкретно за съдебните 

актове като административно правораздаване могат да се очертаят следните 

белези: правораздаването е дейност по решаване на правен спор, по 

отношение на който съдът се произнася след сезиране, а не служебно; 

разглеждането на правния спор се осъществява с участието на страните в 

рамките на състезателно производство; решаващият (правораздавателен) 

орган не е страна по спора и го решава самостоятелно и независимо; актът с 

който се решава правния спор има сила на пресъдено нещо.  

Съдебни актове, които не са актове на правораздаване по смисъла на чл. 121, 

ал. 4 от Конституцията на РБ, са тези, които не притежават всички белези на 

правораздаването. Така например въпреки, че по отношение на 

охранителните производства се прилагат редица правила присъщи за 

съдебните производства, охранителният акт не е акт на защита на накърнено 

гражданско право, тъй като правната му природа не е свързана със защита 

по повод правонарушение. По този начин, в рамките на охранителните 

производства, не се постановяват актове на защита (при решаване на правен 

спор), а акт на съдебно съдействие, като единственото предназначение на 

охранителния акт е да породи изгодни за молителя правни последици, без те 

да представляват същевременно посягане върху чужда правна сфера. 

Посоченото подкрепя извода, че само защото на съда е възложено 

извършването на определени фактически действия по компетентност, това 

не означава, че той правораздава в същинския смисъл на понятието. 

За нуждите на настоящото проучване ще бъдат включени процесите, които 

макар да не представляват същинско правораздаване, имат пряко 

отношение към ефективността на съда и рефлектират върху обществената 

нагласа към неговото представяне. 
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3. Натовареност на съдебната система 

Последният публикуван анализ за натовареността на съдилищата е за 2018 

г. (приет от СК на ВСС с решение по Протокол № 20/ 25.06.2019 г.). Той се 

извършва на основание чл. 30, ал. 5, т. 12 от Закона за съдебната власт (ЗСВ). 

Същият се базира на информация от обобщените статистически таблици за 

дейността на съдилищата за съответната година, приети от Съдийската 

колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) – за 2018 г. с протокол № 

11/26.03.2019 г. В анализа не се включват данни за дейността на Върховния 

касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС), тъй като 

върховните съдилища изготвят самостоятелни годишни доклади, в които е 

анализирана тяхната натовареност. 

В обобщените статистически таблици за дейността на съдилищата се 

съдържа информация за различните видове показатели, характеризиращи 

дейността и определящи натовареността на съдилищата. Изготвена е 

обобщена таблица за натовареността на съдиите в съдилищата, в която се 

съдържат данни по нива и съдебни райони за: брой постъпили дела, брой 

дела за разглеждане и свършени дела; брой на съдиите по щат и отработените 

човекомесеци (реално работили съдии), изчислена е натовареността по щат и 

действителната натовареност както към постъпилите дела и делата за 

разглеждане, така и спрямо свършените дела. Изготвени са таблици, които 

представят разпределението на видовете граждански и наказателни дела, 

разгледани от съдилищата.  

Към момента методиката за определяне на натовареността на съдиите се 

базира само на количествени показатели, като натовареността по щат 

отразява обема на работа на един магистрат, изразен в брой дела месечно на 

1 съдия. При оптимизиране на щатовете в отделните съдилища, като значим 

фактор се отчита натовареността по щат, поради което в анализа за 

натовареността на съдилищата за 2018 г., приет от СК на ВСС, са взети 
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предвид преди всичко данните относно натовареността по щат. В тази 

връзка определящо за натовареността на съда са постъпленията на дела и 

броят на съдиите в този съд. Анализът е изготвен чрез количествено 

изследване на информацията относно постъпили, разгледани и свършени 

дела по вид и структура и брой съдии, разгледали и приключили делата. 

Изчислена е и средната натовареност на ниво съдилища, която е определяща 

за степента на натовареност на съответния съд. 

При определяне натовареността на съдилищата ВСС борави с две основни 

понятия: 

• Натовареност по щат: Отразява извършеният обем дейност на база 

брой съдии по щат за съответния период. Изчислява се като общият брой 

дела (постъпили, разглеждани и свършени) се раздели на броя на съдиите по 

щат. Получената стойност се разделя на броя на месеците за периода, за 

който се отчита натовареността (на 6 за полугодието и на 12 за годината). За 

2018 година средната натовареност по щат, изчислена общо за всички нива 

съдилища е: постъпили дела – 22,29 бр. (23,33 бр. – 2017 г.; 21,58 бр. – 2016 

г.); дела за разглеждане – 26,66 бр. (27,48 бр. – 2017 г.; 25,63 бр. – 2016 г.); 

свършени дела – 21,88 бр. (22,99 бр. – 2017 г.; 21,47 бр. – 2016 г.). Средната 

натовареност по щат за всички нива съдилища за 2018 г. към общ брой дела 

за разглеждане е намаляла с 3% спрямо 2017 г. и нараснала с 4% спрямо 2016 

г. 

• Действителна натовареност: Отразява извършеният обем дейност 

на база реално работилите съдии и дава представа за реалната натовареност 

на съответния съд за отчетния период. Тя се изчислява като общият брой 

дела (висящи, постъпили и разглеждани) се раздели на броя на отработените 

човекомесеци. Отработените човекомесеци се изчисляват за всеки съдия 

поотделно, като от 12 месеца се приспаднат месеците (всички дни, 

приравнени на месеци, средно от 30 дена) в по-продължителен отпуск по 
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болест (над 10 работни дни в един месец), неплатен отпуск и майчинство. Не 

се приспадат платеният годишен отпуск и съдебните ваканции. При 

новоназначени съдии отработените човекомесеци се броят от месеца на 

постъпване, като се приспаднат продължителни болнични (над 10 работни 

дни в един месец) и майчинство. Включва се и броят на отработените 

човекомесеци на командированите съдии за времето, през което са работили 

в съда. Сборът от отработените човекомесеци на всички съдии дава общо 

отработените човекомесеци за целия съд. 

За 2018 г. средната действителна натовареност на съдиите, изчислена общо 

за всички нива съдилища е: постъпили дела – 25,65 бр. (27,07 бр. – 2017 г.; 

24,95 бр. – 2016 г.); дела за разглеждане – 30,68 бр. (31,89 бр. – 2017 г.; 29,64 

бр. – 2016 г.); свършени дела – 25,18 бр. (26,68 бр. – 2017 г.; 24,82 бр. – 2016 

г.).  

Изведена е действителната натовареност на съдиите за всяко ниво съд, като 

най-натоварени са съдиите от районните съдилища. Моля забележете, за 

сравнение през 2018 г. съдиите: 

- в Районните съдилища са разглеждали средно по 51 дела месечно; 

- в Административните съдилища са разглеждали средно по 19 дела 

месечно; 

- в Окръжните съдилища са разглеждали средно по 14 дела месечно;  

- в Апелативните съдилища са разглеждали средно по 9 дела месечно; 

- във Военните съдилища са разглеждали средно по 4 дела месечно. 

От анализираните данни за районните съдилища за 2018 г., приети от СК на 

ВСС, е видно, че има огромен дисбаланс в натовареността на различните 

нива съдилища и в различните органи на съдебната власт. Съществена 

разлика в натоварването има и между самите районни съдилища, като 

натовареността на един съдия за 2018 г. между най-високо натоварените 

съдилища (СРС - 63,14 бр. и РС – Нова Загора - 61,00 бр. дела за разглеждане) 
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и най-ниско натоварените съдилища (РС – Ивайловград - 11,25 бр. и РС – 

Ардино - 12,38 бр.) е приблизително 5 пъти. 

При изчисляване на средната натовареност за районните съдилища, поради 

спецификата на работа и натовареността на съдиите в Софийски районен 

съд, същият е изключен. Съдийската колегия на ВСС приема, че получената 

средна стойност за нивото, включвайки и СРС, ще бъде значително 

повлияна, както от броя на делата, така и от голямата щатна численост на 

съдиите, която за 2018 г. е 194 щатни длъжности. Това ще доведе до 

получаването на една средна натовареност, нехарактерна за нито един 

районен съд. Базирайки се на горното средната натовареност по щат за 

районните съдилища през 2018 г. е както следва:  

- брой постъпили дела месечно на един съдия - 36,25 бр.;  

- брой дела за разглеждане месечно на един съдия – 40,08 бр.;  

- брой свършени дела месечно от един съдия – 35,50 бр. 

Приемайки подхода за определяне степента на натовареност на районните 

съдилища от предходните години, СК на ВСС условно разделя съдилищата 

на 3 групи натовареност спрямо делата за разглеждане:  

- с ниска натовареност - под 35 дела месечно на един съдия;  

- със средна натовареност - от 35 до 45 дела месечно на един съдия;  

- с висока натовареност - над 45 дела месечно на един съдия.  

Определяща за направеното условно разделение е изчислената средна 

натовареност на районните съдилища. През 2018 г. районните съдилища с 

висока натовареност са 15%, със средна натовареност - 52% и с ниска 

натовареност са 33%. Анализирайки дейността на районните съдилища през 

2018 г., СК на ВСС прави следните изводи:  

1. Средната натовареност по щат за последните 5 години е увеличена с 12%, 

докато щатната численост реално е нараснала само с 0,8 %.  
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2. През 2018 г. се наблюдава намаляване в постъплението на делата в 

районните съдилища спрямо предходната година с 4%. Намаляването в 

постъпленията при гражданските дела и наказателните дела е равномерно 

(4%). Най-много са намалели заповедните производства – с 14%, докато 

исковите производства са се увеличили с 23%.  

3. Запазва се тенденцията преобладаващият брой постъпили дела да са 

граждански, като представляват 72% от всички постъпили дела в районните 

съдилища. През 2017 г. в районните съдилища са постъпили 454 579 дела, от 

които 327 111 бр. граждански дела и 127 468 бр. (28%) наказателни дела.  

4. Заповедните производства (делата по чл. 410 и чл. 417 от ГПК) 

продължават да представляват значителен дял от гражданските дела, 

постъпили в районните съдилища, а именно - 58%, като през 2017 г. техният 

дял е 65%.  

5. Запазва се тенденцията от предходната година постъпилите частни 

наказателни дела, ведно с проведените разпити през годината да заемат най-

голям дял при наказателните дела, а именно - 49%. 

Данните от последния публикуван анализ на натовареността на съдилищата 

за 2018 г., приет от СК на ВСС, кореспондират с най-актуалните данни, 

изнесени от ВСС в обобщените статистически таблици за дейността на 

съдилищата за I полугодие на 2019 година - общо 143 броя приложения 

съгласно Методиката за контрол и проверка на статистическите данни, 

отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите в Република България 

(разработена през 2014 г. в рамките на проект „Повишаване на 

компетентността на съдебните служители – статистици в органите на 

съдебната власт и на членове на КПКИТС и КАОСНОСВ“). 

От особено значение и най-актуални за настоящото проучване са данните в 

представената по-долу таблица: 
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Фигура 2 - Брой съдии по щат, натовареност по щат и действителна натовареност на съдиите за І 

полугодие на 2019 г. за съдилищата по нива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Източник: Приложение 1 от Обобщените статистически таблици за дейността на съдилищата за I полугодие на 2019 година – т. II: 

Брой съдии по щат, натовареност по щат и действителна натовареност на съдиите за І полугодие на 2019 г.) 
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Представената таблица съдържа данни за I полугодие на 2019 г.: 

натовареност по щат общо (граждански и наказателни съдии); натовареност 

на гражданските съдии по щат; натовареност на наказателните съдии по 

щат, като особен интерес представлява действителната натовареност 

съгласно терминологията по-горе, а именно:  

По категоричен начин се установява, че най-натоварени са съдиите от 

Районните съдилища в областните центрове, включително Софийски районен 

съд, следвани от съдиите от Районните съдилища извън областните центрове, 

като с голяма разлика след тях по действителна натовареност са съдиите от 

Административните съдилища (близо 3 пъти по-ниска от най-натовареното 

ниво); следвани от съдиите в Окръжните съдилища, включително Софийски 

градски съд и Специализирания наказателен съд (близо 4 пъти по-ниска от 

най-натовареното ниво); следвани от съдиите в Апелативните съдилища 

(близо 6-7 пъти по-ниска от най-натовареното ниво), както и от съдиите във 

Военните съдилища (над 20 пъти по-ниска от най-натовареното ниво). 

При така изнесените официални актуални данни:  

• Първо, считаме, че изразът „натовареност на съдебната система“ е 

неточен, поради големите (в пъти) разлики в степента на натоварване 

в отделните нива на съдилищата. Приемаме, че прецизният израз е 

„неравномерно натоварване“ в съдилищата. 

• Второ, считаме за недостатъчна констатацията в последния анализ за 

натовареността на съдилищата през 2018 г. за значителна разлика в 

натовареността, съпроводена с направеното от СК на ВСС уточнение, 

че „при сравнението на натовареността на съдиите в различните 

нива следва да се отчита разликата във вида, спецификата и 

сложността на делата в отделните видове и инстанционни 

съдилища“. Към момента методиката, приета от ВСС, за определяне на 
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натовареността на съдиите се базира само на количествени показатели 

(както се сочи в цитирания анализ на СК на ВСС за 2018 г.), и в този 

смисъл тя се явява недостатъчно адекватна и пълна. 

 

След установените големи различия в натоварването в различните нива 

съдилища, възниква въпросът за съпоставяне на натовареността в 

Районните съдилища в областните центрове, като най-натоварено ниво. Най-

актуалните данни за това се съдържат в обобщените статистически таблици 

за дейността на съдилищата за I полугодие на 2019 година. Представяме 

относимата информация в таблицата по-долу: 
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Фигура 3 - Брой съдии по щат, натовареност по щат и действителна натовареност в Районните съдилища в 

областните центрове за І полугодие на 2019 г. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Източник: Приложение 79 от Обобщените статистически таблици за дейността на съдилищата 

за I полугодие на 2019 година) 
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От така изнесените данни се установяват големи различия в натоварването 

на съдиите не само по инстанционни нива на съдилищата, но и в сегмента 

на Районните съдилища в областните центрове, като най-натоварени. 

От драстичните разлики в натовареността на съдилищата и съдиите 

„потърпевши“ са гражданите и бизнеса като потребители на услугите на съда, 

а така също „потърпевши“ са магистратите и съдебните служители в 

районните съдилища с най-голяма натовареност, като проучването ни в тази 

насока следва да продължи с изследване на евентуалната необходима връзка 

на критерия „натовареност“ със системата за възнаграждения, кариерното 

развитие, атестирането и командироването на съдиите в съдилищата.  

 

При изследването на натовареността на съдилищата, в частност на 

районните съдилища в областните центрове, в това число СРС, интерес 

представлява структурата на видовете граждански дела за разглеждане. 

Фигурата по-долу представя съотношението на видовете дела за разглеждане 

в районните съдилища в областните центрове, в това число СРС, за първото 

полугодие на 2017, 2018, 2019 г. 
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Фигура 4 - Съотношение на видовете дела за разглеждане в 

районните съдилища в областните центрове за първото полугодие на 

2017, 2018, 2019 г. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Източник: Приложение 80 от Обобщените статистически таблици за дейността на 

съдилищата за I полугодие на 2019 година) 
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Заповедните производства по чл. 410 и чл. 417 ГПК имат голям относителен 

дял в общата натовареност на тези съдилища. Този дял е близък до дела на 

делата, които се водят по общия исков ред.  

За разлика от делата по общия исков ред обаче естеството на заповедните 

производства, развитието им по опростен ред, поради тяхната безспорност, 

позволява да се мисли в посока на законодателно изменение на тяхната 

подсъдност с цел по-равномерното натоварване на съдилищата, което ще е 

предмет и настоящия анализ. 

4. Сравнителен анализ на броя на магистратите 

Най-актуалните данни, изнесени от ВСС в обобщените статистически 

таблици за дейността на съдилищата за I полугодие на 2019 година – 

приложение № 2 от общо 143 броя приложения съгласно Методиката за 

контрол и проверка на статистическите данни, отчитащи дейността на 

съдебните органи и съдиите в Република България (разработена през 2014 г. 

в рамките на проект „Повишаване на компетентността на съдебните 

служители – статистици в органите на съдебната власт и на членове на 

КПКИТС и КАОСНОСВ“) сочат, че в системата на всички съдилища в страната 

(в това число апелативни съдилища, военни съдилища, окръжни съдилища, 

районни съдилища в областните центрове, районни съдилища извън 

областните центрове, административни съдилища) щатната численост на 

магистратите е, както следва: 

- Обща щатна численост - 2161 щ. бр.; 

- Заети щатни бройки - 1975 щ. бр.;  

- Незаети щатни бройки - 186 щ. бр.  

Каква е щатната численост на магистратите в районните съдилища в 

областните центрове според най-актуалните данни – тези за първото 

полугодие на 2019 г.? Данните представяме в таблицата по-долу: 
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Фигура 5 – Щатна численост на магистратите и съдебните служители в районните съдилища в областните 

центрове за І полугодие на 2019 г. (към 30.06.2019 г.) 

(Източник: Извадка от приложение 2 от Обобщените статистически таблици за дейността на съдилищата за I полугодие на 2019 година)
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Видно от представените данни в районните съдилища в областните центрове, 

в това число СРС, за І полугодие на 2019 г. щатната численост на 

магистратите е, както следва: 

- Обща щатна численост - 662 щ. бр.; 

- Заети щатни бройки - 620 щ. бр.;  

- Незаети щатни бройки - 42 щ. бр. 

При така изнесените официални актуални данни тук и в предходния 

раздел относно натовареността на съдилищата, се установява: 

• Първо, щатната численост не се съобразява с натовареността на 

различните съдилища, тъй като действителната натовареност на 

един съдия е драстично различна в различните съдилища с оглед 

броя на подлежащите на разглеждане дела. В сегмента на 

районните съдилища в областните центрове този извод има най-

висока степен на значимост.  

• Второ, в сегмента на районните съдилища в областните 

центрове, включително СРС, е налице немалък брой незаети 

щатни бройки (42 щ. бр.), което не кореспондира с изключително 

високата натовареност на тези съдилища.  

 

5. Статут, условия и ред за атестиране и командироване на 

магистратите 

 

За заемането на длъжност в органите на съдебната власт се провежда 

централизиран конкурс, както за младши съдии, младши прокурори и 

младши следователи, така и за първоначално назначаване в районен, 

окръжен и административен съд и съответните прокуратури. Конкурсът се 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 
Проект BG05SFOP001-3.003-0051                         

„Гражданско участие за прозрачна и ефективна съдебна система“ 

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

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 
провежда веднъж годишно, като се обявява през месец януари и се провежда 

през месец април на съответната година съгласно уредбата в ЗСВ. 

Планирането на длъжности за младши съдии, младши прокурори и младши 

следователи се извършва от съответната колегия на Висшия съдебен съвет по 

предложение на административните ръководители на органите на съдебната 

власт за всяка следваща календарна година. Висшият съдебен съвет 

определя също така броя на свободните длъжности в съда, прокуратурата и 

следствените органи за заемането им чрез конкурс за първоначално 

назначаване. Броят на свободните длъжности се определят поотделно според 

нуждите на всеки орган на съдебната власт за всяко от нивата в съда, 

прокуратурата и следствените органи. 

Статутът на магистрата се свързва с две основни характеристики, първата 

от които е несъвместимост. Съдия, прокурор и следовател, докато заема 

длъжността си, не може да: 

1. е народен представител, кмет или общински съветник; 

2. заема длъжност в държавни органи, в общински органи или в 

институции на Европейския съюз; 

3. упражнява търговска дейност под каквато и да е форма, 

включително лично, чрез подставено лице и/или с явен и/или със скрит 

пълномощник или да е съдружник, управител или да участва в надзорни, 

управителни съвети или съвети на директорите или в контролни органи на 

търговски дружества, кооперации или юридически лица с нестопанска цел, 

които осъществяват стопанска дейност, с изключение на тези 

професионални сдружения, в които членуват; 

4. получава възнаграждение за извършване на дейност по договор или 

по друго правоотношение с държавна, общинска или обществена 

организация, търговско дружество, кооперация, юридическо лице с 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 
Проект BG05SFOP001-3.003-0051                         

„Гражданско участие за прозрачна и ефективна съдебна система“ 

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

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 
нестопанска цел, физическо лице или едноличен търговец и да упражнява 

свободна професия или друга платена професионална дейност; 

5. членува в политически партии или коалиции, в организации с 

политически цели, да извършва политическа дейност, както и да членува в 

организации или да извършва дейности, които засягат независимостта му; 

6. е член на синдикална организация извън системата на съдебната 

власт; 

7. бъде член на избирателни комисии за произвеждане на избори за 

народни представители, за членове на Европейския парламент от Република 

България, за президент и вицепрезидент на републиката и за общински 

съветници и за кметове. 

Втората съществена характеристика на статута на магистрата е неговата 

несменяемост, като гаранция за неговата независимост. Несменяемостта се 

придобива след преминаване на съответна процедура по атестиране, което 

налага разглеждането й. 

Действащите текстове на ЗСВ задължават магистратите да преминат през 

процедура на атестиране в няколко основни хипотези: 

• предварително – приложимо само за новопостъпилите в съдебната 

система на третата година от работата им; 

• за придобиване на статут на несменяемост – при достигане на 5-

годишен стаж като магистрат; 

• периодично - на всеки 5 години при предвидени условия; 

• извънредно - в случаите по чл. 197, ал. 5 ЗСВ. 
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Законодателят определя общи критерии за атестиране на всички категории 

магистрати и такива, които са специфични за категориите съдия, прокурор 

и следовател.  

Съгласно разпоредбата на чл. 198, ал. 1 ЗСВ общите критерии за атестиране 

на съдия, прокурор и следовател са: 

1. правни познания и умения за прилагането им; 

2. умение за анализ на правнорелевантните факти; 

3. умение за оптимална организация на работата; 

4. експедитивност и дисциплинираност; 

5. спазване на правилата за етично поведение. 

При атестирането им се вземат предвид и показатели, като: 

1. спазване на сроковете; 

2. брой потвърдени и отменени актове и основанията за това; 

3. резултатите от проверките на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет; 

4. общата натовареност на съответния съдебен район и орган на 

съдебната власт, както и натовареността на атестирания съдия, прокурор 

или следовател в сравнение с другите съдии, прокурори или следователи от 

същия орган на съдебната власт. 

Съгласно разпоредбата на чл. 199, ал. 1 ЗСВ специфичните критерии за 

атестиране на съдия са: 

1. спазване на графика за провеждане на съдебни заседания; 

2. умение за водене на съдебно заседание и съставяне на протокол; 
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3. администриране на дела и жалби, подготовка за съдебно заседание; 

4. брой необжалвани от подлежащите на обжалване съдебни актове; 

потвърдените обжалвани съдебни актове; отменените или обезсилени 

съдебни актове, изцяло или частично, и основанията за това; на преценка 

подлежат способността за тяхното мотивиране, обосноваване и анализ на 

доказателствата. 

Специфичните критерии за атестиране на прокурор са: 

1. умения за планиране и структуриране на действията в досъдебното 

и съдебното производство; 

2. изпълнение на писмените указания и разпореждания на по-

горестоящия прокурор; 

3. способност за организиране на работата и ръководство на 

разследващите органи и екипите, които участват в досъдебното 

производство; 

4. брой необжалвани прокурорски актове, включително 

постановленията за прекратяване и спиране на наказателното производство, 

брой окончателни съдебни актове, постановени по внесени от атестирания 

прокурор актове, както и окончателните съдебни актове за връщане на 

делата за отстраняване на процесуални нарушения, и причините за това, 

брой на уважените протести, потвърдените, изменените и отменените 

прокурорски актове при инстанционния и служебния контрол. 

Периодичното атестиране на административен ръководител и на заместник 

на административен ръководител обхваща оценката на способностите му за 

заемане на ръководна длъжност и оценката на квалификацията му като 

съдия, прокурор или следовател. В този случай се анализират и отчитат и 

резултатите от дейността на съответния орган на съдебната власт. 
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При атестирането за придобиване на несменяемост се прави оценка на 

професионалното развитие на съдията, прокурора или следователя, 

включително въз основа на индивидуалните планове за професионалното му 

развитие. На основата на тази оценка атестацията може да предвиди 

допълнителен план за професионално развитие. 

В обявения за обществено обсъждане на 09.09.2019 г. Закон за изменение и 

допълнение на Закона за съдебната власт (ЗИДЗСВ) се предлагат поредни 

изменения и допълнения в закона с мотиви за усъвършенстване на 

регламента за конкурсите и атестациите на съдии, прокурори и следователи, 

и прецизиране на правилата за дисциплинарните производства, като 

предлаганият нов регламент също следва да бъде взет предвид при 

систематизиране на препоръките в настоящия анализ. 

Командироването на магистрати е необходим институт, чиято цел е 

преодоляване на остър кадрови недостиг от временната невъзможност на 

магистрат да осъществява функциите си за определен период от време 

(временна нетрудоспосбност, отпуск по болест и др.)  

Съгласно разпоредбата на чл. 81, ал. 1 ЗСВ, когато съдия от районен съд е 

възпрепятстван да изпълнява длъжността си и не може да бъде заместен от 

друг съдия от същия съд, председателят на съответния окръжен съд може да 

командирова на негово място съдия от друг районен съд, съдия от окръжния 

съд или младши съдия с определен стаж. Аналогична възможност е 

предвидена в разпоредбите на чл. 87, ал. 1 ЗСВ – при възпрепятстването на 

съдия от окръжен съд; чл. 94, ал. 1 ЗСВ – при възпрепятстването на съдия от 

административен съд; чл. 100, ал. 1 ЗСВ – при възпрепятстването на съдия 

от военен съд; чл. 100е ЗСВ – при възпрепятстването на съдия от 

специализирания наказателен съд; чл. 107, ал. 1 ЗСВ - при 

възпрепятстването на съдия от апелативен съд; чл. 107б, ал. 1 ЗСВ – при 

възпрепятстването на съдия от апелативния специализиран наказателен съд, 

чл. 115, ал. 1 ЗСВ – при възпрепятстването на съдия от ВКС. 
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Всяко командироване следва да е съобразено с разпоредбата на чл. 227, ал. 

1 ЗСВ, а именно: Съдия, прокурор или следовател може да бъде 

командирован при необходимост за не повече от 12 месеца с 

предварителното му писмено съгласие. В изключителни случаи той може да 

бъде командирован и без неговото съгласие за срок до три месеца. Той не 

може да бъде командирован повторно в същия орган на съдебната власт. 

Въведена е обаче ал. 2, която изключва приложението на горецитираната ал. 

1, а именно: „Алинея 1 не се прилага, когато съдия, прокурор или следовател 

се командирова на незаета щатна длъжност“. 

Видно от Регистъра на командированите магистрати от съдилищата към 

21.10.2019 г. командировани са 144 магистрата, като продължителността на 

командироването (в месеци), изчислена до 30.09.2019 г., в 52 случая от общия 

брой 144 случаи е за повече от 12 месеца. Редица са случаите на 

командироване с огромна продължителност, което престава да бъде 

временна, а прераства в постоянна марка, например продължителност на 

командироването: 92 месеца /от 2012 г./; 83 месеца /от 2012 г./; 80 месеца 

/от 2013 г./; 70 месеца /от 2013 г./ и т. н. 

При това положение командироването от временна мярка, която компенсира 

дисбаланса в натовареността в конкретен съдебен орган, често се прилага с 

изключително голяма продължителност, което не кореспондира с естеството 

й на временна мярка или се прилага за командироването на магистрати в 

желани и популярни съдилища, което предпоставя зависимости вътре в 

системата на съдебната власт.  

 

6. Съдебни служители 

Най-актуалните данни, изнесени от ВСС в обобщените статистически 

таблици за дейността на съдилищата за I полугодие на 2019 година – 

приложение № 2 от общо 143 броя приложения съгласно Методиката за 
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контрол и проверка на статистическите данни, отчитащи дейността на 

съдебните органи и съдиите в Република България (разработена през 2014 г. 

в рамките на проект „Повишаване на компетентността на съдебните 

служители – статистици в органите на съдебната власт и на членове на 

КПКИТС и КАОСНОСВ“) сочат, че в системата на всички съдилища в страната 

(в това число апелативни съдилища, военни съдилища, окръжни съдилища, 

районни съдилища в областните центрове, районни съдилища извън 

областните центрове, административни съдилища) щатната численост на 

съдебните служители (от общата и специализирана администрация) е, както 

следва: 

- Обща щатна численост – 5963,0 щ. бр.; 

- Заети щатни бройки – 5836,5 щ. бр.;  

- Незаети щатни бройки – 126,5 щ. бр.  

Каква е щатната численост на съдебните служители в районните съдилища в 

областните центрове според най-актуалните данни – тези за първото 

полугодие на 2019 г.? Данните са представени по-горе на фигура 5 - Щатна 

численост на магистратите и съдебните служители в районните съдилища в 

областните центрове за І полугодие на 2019 г. (към 30.06.2019 г.) 

В районните съдилища в областните центрове, в това число СРС, за І 

полугодие на 2019 г. щатната численост на съдебните служители (от общата 

и от специализирана администрация), e както следва: 

- Обща щатна численост - 1891 щ. бр.; 

- Заети щатни бройки - 1861 щ. бр.;  

- Незаети щатни бройки - 30 щ. бр. 

Актуалните данни, изнесени от ВСС в обобщените статистически таблици за 

дейността на съдилищата за I полугодие на 2019 година – приложение № 2 от 
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общо 143 броя приложения съгласно Методиката за контрол и проверка на 

статистическите данни, отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите 

в Република България (разработена през 2014 г. в рамките на проект 

„Повишаване на компетентността на съдебните служители – 

статистици в органите на съдебната власт и на членове на КПКИТС и 

КАОСНОСВ“) сочат също така съотношението на брой служители общо към 

магистратите в различните съдилища по нива, където това съотношение е, 

както следва: 

- 1,33 – средно в Апелативните съдилища; 

- 2,50 – средно в Военните съдилища; 

- 2,04 – средно в Окръжните съдилища; 

- 2,86 – средно в Районните съдилища в областните центрове; 

- 3,99 – средно в Районните съдилища извън областните центрове. 

При така изнесените официални актуални данни, се установява: 

• Първо, щатната численост на съдебните служители очевидно не се 

съобразява с броя на магистратите и съотношението е различно в 

различните съдилища (1,33 - 3,99).   

• Второ, в сегмента на районните съдилища в областните центрове, 

включително СРС, е налице немалък брой незаети щатни бройки (30 щ. 

бр.), което не кореспондира с изключително високата натовареност на 

тези съдилища. 

 

7. Електронно правосъдие 

Съгласно разпоредбата на чл. 360в, ал. 1 ЗСВ (в сила от 09.08.2016 г.) 

пленумът на Висшия съдебен съвет след съгласуване с министъра на 
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правосъдието изгражда и поддържа единен портал за електронно 

правосъдие. Разпоредбата на ал. 2, която е предвидено да влезе в сила от 

01.01.2021 г., регламентира, че Единният портал за електронно правосъдие е 

информационна система, чрез която се осигурява възможност за: 

1. заявяване на извършването на удостоверителни изявления в 

електронна форма; 

2. извършване на процесуални действия в електронна форма; 

3. връчване на съобщения и призовки; 

4. достъп до поддържаните от органите на съдебната власт електронни 

дела и публични регистри. 

Чрез единния портал за електронно правосъдие се предвижда осигуряване 

на свободен и публичен достъп до протоколите и статистиката за случайния 

подбор при разпределението на делата, които са предвидени в закон или в 

друг нормативен акт, а така също може да се осигурява достъп и до друга 

информация и функционалности. 

Същевременно органите на съдебната власт поддържат интернет страници в 

рамките на единния портал за електронно правосъдие. Чрез тях те 

предоставят безпрепятствен, безплатен, пряк и постоянен електронен достъп 

до следната информация: 

1. наименование на органа на съдебната власт; 

2. адрес на органа на съдебната власт; 

3. данни за кореспонденция, включително телефон и електронен адрес; 

4. телефон, на който лицата могат да получат информация за начина 

на извършване на процесуалните действия в електронна форма и помощ за 

необходимите технически стъпки, които трябва да предприемат за това; 
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5. уникален идентификатор на органа на съдебната власт; 

6. данни за банкови сметки и начини за плащане по електронен път на 

държавни такси, разноски и други задължения към органите на съдебната 

власт; 

7. друга информация, предвидена в нормативен акт или в акт на 

Висшия съдебен съвет. 

Съгласно разпоредбата на чл. 360ж, ал. 1 ЗСВ, която предстои да влезе в сила 

от 01.01.2021 г., изявленията и актовете, подавани до органите на съдебната 

власт на хартиен носител, както и всички документи и информация на 

хартиен носител, следва да се въвеждат в информационната система на 

органите на съдебната власт чрез снемане на електронен образ във вид и по 

начин, позволяващи възпроизвеждането им. 

При извършване на процесуално действие, което поставя началото на 

отделно производство, в информационната система на органа на съдебната 

власт се образува електронно дело съгласно разпоредбата на чл. 360з, ал. 1 

ЗСВ, която също предстои да влезе в сила от 01.01.2021 г. 

Електронното дело е съвкупност от свързани електронни записи в 

информационната система на органа на съдебната власт, която съдържа 

всички електронни документи и информация, създадени или предоставени 

от участниците в производството и органите на съдебната власт във връзка 

с упражнени процесуални права или удостоверителни изявления, всички 

електронни документи и доказателства, и други данни, обработвани от 

органа на съдебната власт във връзка с производството. 

Органите на съдебната власт осигуряват на лицата, които имат право на 

достъп до делата, отдалечен, непрекъснат и безплатен достъп по електронен 

път до електронните дела, както и технологии и средства за достъп до 

електронните дела в помещенията, където се намират администрациите им. 

На лицата се осигурява и достъп до доказателствата. 
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Съгласно разпоредбата на чл. 360и ЗСВ (в сила от 09.08.2016 г.) 

организацията и редът за водене, съхраняване и достъп до електронните дела 

и начинът на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства 

по делата, както и вътрешният оборот и съхраняването на друга 

информация, обработвана от съдебната администрация, се определят с 

наредба, приета от пленума на Висшия съдебен съвет след съгласуване с 

министъра на правосъдието. Този акт е приет - Наредба № 5 от 1 юни 2017 

г. за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните 

дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените 

средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга 

информация, обработвана от съдебната администрация (обн. ДВ бр. 47 от 13 

юни 2017 г., в сила от 13.06.2017 г., приета с решение на пленума на Висшия 

съдебен съвет по т. 54 от протокол № 17 от 1.06.2017 г.) 

Разпоредбата на чл. 360л, ал. 1 ЗСВ (в сила от 09.08.2016 г.) урежда, че 

органите на съдебната власт обменят помежду си електронни дела и 

електронни документи автоматизирано и по електронен път в условия на 

оперативна съвместимост и информационна сигурност. Те са длъжни да 

използват единни стандарти и правила, определени в нарочна наредба, 

установяващи технологични и функционални параметри, които се 

поддържат от информационните им системи за постигане на оперативна 

съвместимост и информационна сигурност. 

Съгласно разпоредбата на чл. 360м, ал. 1 ЗСВ, чието влизане в сила предстои 

от 01.01.2021 г., този процес ще се разшири, като органите на съдебната 

власт ще обменят автоматизирано и по електронен път електронни 

документи с лицата, осъществяващи публични функции, с организациите, 

предоставящи обществени услуги, и с административните органи 

съгласно Закона за електронното управление, които са длъжни да 

предоставят вътрешни електронни административни услуги на органите на 

съдебната власт.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 
Проект BG05SFOP001-3.003-0051                         

„Гражданско участие за прозрачна и ефективна съдебна система“ 

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

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 
Правилата относно оперативната съвместимост и сигурния обмен на 

електронни документи се определят с Наредба № 6 за извършване на 

процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма 

(приета с решение на пленума на Висшия съдебен съвет по т. 6 от Протокол 

№ 25 от 03.08.2017 г.) на основание чл. 360е, ал. 1 във връзка с чл. 360л, ал. 

3 и чл. 360м, ал. 3 от ЗСВ. 

Регистърът на актовете на съдилищата също представлява електронна база 

данни, съдържаща актовете, които слагат край на производството пред 

съответната инстанция или подлежат на самостоятелно обжалване съгласно 

разпоредбата на чл. 360н, ал. 1 (в сила от 09.08.2016 г.) и следващи от ЗСВ. 

Той е част от единната информационна система на съдилищата и се води и 

съхранява по начин, който гарантира целостта, достъпността и сигурността 

на съдържащата се в него информация. 

Достъп до обявените в регистъра актове имат участниците в производството, 

оправомощени от тях или по закон лица. Всеки има право на свободен и 

безплатен достъп до обявените в регистъра актове при спазване на 

изискванията за защита на личните данни. 

Пленумът на Висшия съдебен съвет и министърът на правосъдието приемат 

наредба за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра. Такъв акт е 

приет - Наредба № 4 от 16.03.2016 г. за воденето, съхраняването и достъпа 

до регистъра на актовете на съдилищата (обн. ДВ, бр. № 28 от 04.04.2017 г.) 

Цитираната нормативна база по съвременен начин урежда условията и реда 

за изграждане и функциониране на електронно правосъдие у нас.  

Справка в Единния портал за електронно правосъдие обаче показва, че към 

момента не е налице стопроцентова свързаност на всички съдилища с 

портала. От районните съдилища прави впечатление липсата на свързаност 

на Софийски районен съд. Като най-натоварен съд в страната, това 

означава, че голям брой участници в съдебните производства са лишени от 

https://ecase.justice.bg/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 
Проект BG05SFOP001-3.003-0051                         

„Гражданско участие за прозрачна и ефективна съдебна система“ 

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

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 
възможностите на електронното правосъдие, а така също и работещите в 

този съдебен орган.  

Ето защо необходимостта от изграждането и функционирането на 

електронно правосъдие продължава да бъде във фокуса на общественото 

внимание, както по принцип, така и в настоящия анализ. 

 

8. Бюджетна рамка на съдебната система 

Като гаранция за независимостта на съдебната власт, тя разполага със 

самостоятелен бюджет, който е част от държавния бюджет, съгласно 

разпоредбата на чл. 361 и следващи от ЗСВ. 

Бюджетът на съдебната власт се състои от бюджетите на Висшия съдебен 

съвет, на Инспектората към Висшия съдебен съвет, на органите на съдебната 

власт, които са юридически лица, и на Националния институт на 

правосъдието. 

Бюджетът на съдебната власт включва всички приходи от дейността на 

органите на съдебната власт и на Националния институт на правосъдието, 

разходите за издръжка на органите на съдебната власт, на Инспектората към 

Висшия съдебен съвет и на Националния институт на правосъдието с 

изключение на разходите, които по силата на този закон се определят по 

бюджета на Министерството на правосъдието, взаимоотношенията с 

централния бюджет и други бюджети и финансирането на бюджетното 

салдо. 

Неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за съответната 

година е за сметка на неизползвани наличности от предходната година и 

допълнителна субсидия от централния бюджет. 

Проектът на бюджет на съдебната власт се предлага от министърът на 

правосъдието, който го внася за обсъждане в пленума на Висшия съдебен 
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съвет. Проектът на бюджет на съдебната власт се придружава от разчети за 

следващите две години. 

Министерският съвет внася в Народното събрание проекта на закон за 

държавния бюджет на Република България за съответната година заедно с 

проекта на годишен бюджет на съдебната власт, предложен от пленума на 

Висшия съдебен съвет, с подробна обосновка. 

При приемането на държавния бюджет Народното събрание изслушва 

доклад на пленума на Висшия съдебен съвет, представен от негов 

представител. Народното събрание приема бюджета на съдебната власт, 

разпределен за Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен 

съвет, органите на съдебната власт и Националния институт на 

правосъдието. 

Пленумът на Висшия съдебен съвет организира изпълнението на бюджета на 

съдебната власт чрез Инспектората към Висшия съдебен съвет, Върховния 

касационен съд, Върховния административен съд, съдилищата, главния 

прокурор и Националния институт на правосъдието. 

Пленумът на Висшия съдебен съвет съставя годишен отчет за касовото 

изпълнение на бюджета на съдебната власт по пълна бюджетна 

класификация, който задължително се включва в обобщения отчет за 

изпълнението на държавния бюджет като негова съставна част. 

Министерският съвет всяка година с отчета за изпълнението на държавния 

бюджет внася в Народното събрание и отчета за изпълнението на бюджета 

на съдебната власт, приет от пленума на Висшия съдебен съвет, с подробна 

обосновка. 

Висшият съдебен съвет организира изграждането и осигурява 

функционирането на система за финансово управление и контрол в органите 

на съдебната власт и вътрешния одит при усвояването и администрирането 

на бюджетните ресурси. 
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Самостоятелният бюджет на съдебната власт е практика в правовите и 

демократични държави, възприета и от нашия законодател. Сама по себе си 

обаче тази нормативна уредба е необходимо, но не достатъчно условие за 

независимост на съдебната власт, като коректив за степента на тази 

независимост остава гражданското общество. 

 

9. Анализи и проучвания за оценка на ефективността на 

работата 

За изготвянето на настоящия анализ с оглед обективност, счетохме за 

необходимо да ползваме вътрешни за съдебната система източници на 

информация, но и външни за съдебната система такива: 

9.1. Вътрешни за съдебната система 

Както имахме възможността да посочим по-горе, актуалните източници на 

информация, създадени от органите на съдебната система и установяващи 

ползваните данни до тук в настоящото изложение, представляват: 

9.1.1. Източник 1: Методика за контрол и проверка на 

статистическите данни отчитащи дейността  на съдебните органи и съдиите 

в Република България:  

Тя е разработена в рамките на Дейност 3 от изпълнението на проект 

„Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в 

органите на съдебната власт и на членове на КПКИТС и КАОСНОСВ “, 

договор № С 13-24-1/ 13.03.2014 г., финансиран по Оперативна програма 

„Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд. 

Въз основа на дефинираните в проекта нужди, са разработени два основни 

инструмента за контрол и проверка на статистическите данни, а именно: 
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• Електронна форма, обединяваща всички статистически таблици за 

даден вид съд, която максимално улеснява и контролира 

въвеждането на информация: 

Индексите, чрез които се нанасят резултатите от постановения първоначален 

съдебен акт са утвърдени с решение по протокол № 13 от 31.03.2009 г. на 

Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и 

статистика” (КПКИТС) по т. 7.1, т. 7.2 и т. 7.3. 

След анализ на постъпилите през 2012 г., 2013 г. и 2014 г. предложения от 

съдилищата, КПКИДС е изготвила през 2015 г. нови индекси, съобразени със 

действащите ГПК, НПК и АПК, с които се цели да се преодолее нееднаквото 

третиране на подаваната отчетна информация. В тази връзка КПКИТС е 

изготвила и указания относно нанасянето на резултатите в таблиците с цел 

еднаквото прилагане на правилата в страната.  

С решение по Протокол № 14 от 23.03.2015 г., т. 13.2. на ВСС, изменено и 

допълнено с решение по Протокол № 19 от 09.04.2015 на ВСС, т. 10 новите 

индекси заедно с указанията са въведени, считано от 01.07.2015 г.  

Индексът с резултата от въззивната (касационна) проверка се поставя след 

връщане на делото в съда, където е образувано от заместник-председателя на 

съответното отделение (колегия) или от определен от него граждански, 

наказателен или административен съдия.  

При въвеждането на Методиката основните очаквани резултати от нейното 

приложение са за намаляване риска от грешка и повишаване адекватността 

на статистическата информация с цел да се намали съществено вероятността 

от допускане на случайни грешки, като всяка една от предложените мерки 

за „осигуряване на обективни и сравними данни”, описани в Методиката, 

има отношение към това.   

Основните мерки за постигане на очакваните резултати са: разработената 

електронна форма, обединяваща статистическите таблици за даден вид съд, 
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позволяваща въведените данни да се отнасят в различните отчетни форми и 

осъществяването на контрол за проверка и засичане на информацията на 

основата на зададени логически връзки. 

Приложението на Методиката е в съответствие с насоките на 

статистическите служби към ЕС за използване и прилагане на методологии и 

стандарти за събирането на информация, които да гарантират нейната 

статистическа съпоставимост и състоятелност – постигането на 

хармонизирана информация, събрана при следването на единни възприети 

статистически метаданни за наблюдаваните показатели.  

В тази връзка е вторият основен инструмент за контрол и проверка на 

статистическите данни: 

• Унифицирани указания за попълване на отчетите, за всеки тип съд: 

Основен принос в тази насока има изработването на „Подробни указания за 

съдържанието на показателите, по които се съставя съдебно-статистическата 

отчетност” и  „Разработване на класификатор на видовете дела по шифри и 

внедряването му в деловодните системи”. Стремежът при въвеждането на 

тези мерки е те да доведат до намаляване на риска от получаване на 

систематична грешка в статистическите отчети, което да допринесе за 

постигане в по-голяма степен на адекватност и коректност на получаваната 

информация от статистическите отчети. 

Основната цел при въвеждането на представената Методика е да се повиши 

качеството и адекватността на първичната статистическа информация по 

отношение на всеки един от компонентите, които я определят, като най-

големият принос бива очакван по отношение на двата основни компонента, 

определящи качеството на статистическата информация: точност – данните 

да са представени правилно; съгласуваност – информацията да е 

хармонизирана. Като пряка последица повишаването на качеството на 

данните е важна предпоставка за коректността на предстоящите анализи, 
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базирани на тях, което от своя страна ще позволява да се взимат по-

адекватни решения, засягащи развитието на съдебната система. 

При информация, която е възможно в по-голяма степен освободена от 

случайни и систематични грешки, втората фаза на статистическото 

изследване е дедуктивната статистика. Тя позволява на принципа на 

„пробата и грешката” да се стигне до избор на статистически показатели и 

методи за оценка, които са възможно най-релевантни за целите на анализа. 

Изходната информация не винаги позволява непосредствено да се определи 

какви показатели и методи е подходящо да се използват. В случай, че се 

окаже, че използваният показател или метод не е най-подходящ, допуска се 

да се приложат такива, които ще се окажат в по-голяма степен съобразени с 

основните статистически характеристики на изходната информация.  

Като пример от статистическата съдебна практика се дава изборът на 

показател за определяне на средно равнище. Основните показатели, 

използвани в статистическите изследвания са алгебричните средни – средна 

аритметична и неалгебричните средни – мода и медиана. Неалгебричните 

средни се прилагат тогава, когато наблюдаваната съвкупност има екстремни 

значения (значения по наблюдавания показател, които значително се 

отклоняват от другите). В този случай прилагането на средната аритметична 

не е подходящо, доколкото значението, което ще се получи за тази средна, на 

практика няма да е характерно за никоя от единиците на генералната 

съвкупност.  

В този смисъл определянето на натовареността на съдилищата е дадено като 

пример. В случая средната аритметична ще бъде значително повлияна от 

данните на екстремните случаи (софийските съдилища), което ще доведе до 

получаването на средна аритметична, която не е характерна нито за 

софийските съдилища, нито за който и да е друг съд. В случая най-подходяща 

за приложение е средната на положение – медиана (подреждане по-възходящ 

или низходящ ред на данните за натовареността на отделните съдилищата и 
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определяне средната медиана на базата на значението на централния 

случай). Средната медиана (няма да е повлияна от екстремните случаи – 

софийските съдилища) и това я прави много по-подходяща за целите на 

анализа според изложеното от ВСС.   

Въз основа на тази методика се изготвят отчетните доклади от съдилищата и 

се обобщават в статистически таблици. Обобщените статистически таблици 

за дейността на съдилищата представляват общо 143 броя приложения към 

въпросната Методика. Най-актуалните данни към момента на провеждане 

на настоящото проучване представляват обобщените статистически таблици 

за дейността на съдилищата за I полугодие на 2019 година - общо 143 броя 

приложения съгласно Методиката за контрол и проверка на статистическите 

данни, отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите в Република 

България (разработена през 2014 г. в рамките на проект „Повишаване на 

компетентността на съдебните служители – статистици в органите на 

съдебната власт и на членове на КПКИТС и КАОСНОСВ“).  

9.1.2. Източник 2: Анализ за натовареността на съдилищата за 2018 

г. (приет от СК на ВСС с решение по Протокол № 20/ 25.06.2019 г.):  

Следва да направим уточнението, че този анализ се извършва ежегодно на 

основание чл. 30, ал. 5, т. 12 от ЗСВ и се базира на информация от 

обобщените статистически таблици за дейността на съдилищата за 

съответната година съгласно приложенията към методиката, разгледани като 

отделен източник 1 по-горе. 

Въпреки това, доколкото съдържа констатации и изводи на СК на ВСС за 

статистическите данни в сферата на натовареността на съдилищата за всяка 

конкретна година, този анализ представлява интерес за настоящото 

проучване като отделен източник на информация. Последният към момента 

на настоящото проучване публикуван анализ за натовареността на 

съдилищата е този за 2018 г. (приет от СК на ВСС с решение по Протокол 
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№ 20/ 25.06.2019 г.) и същият е ползван като самостоятелен източник на 

информация, а данните са съотнесени към другия ползван източник. 

9.1.3. Източник 3:  Доклад за прилагането на закона и за дейността 

на съдилищата през 2018 г. на ВКС; 

9.1.4 Източник 4: Доклад на главния прокурор на Р България за 

прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите 

органи през 2018 г. Данните в него се явяват актуални към периода на 

настоящото проучване и са предмет на изследване частично, доколкото имат 

отношение към ролята на СРП при решаване на съответните дела в СРС. 

9.1.5. Източник 5: Годишен отчетен доклад за дейността на Софийски 

районен съд през 2018 г. Същият се явява последният публикуван към 

периода на настоящото проучване и предмет на изследване в следващия 

основен раздел. 

9.1.6. Източник 6: Годишен доклад на председателя на Софийския 

апелативен съд през 2018 г. и др. 

Така очертаните източници на данни, представляващи официални 

анализи и проучвания, вътрешни за съдебната система, бяха ползвани при 

изследването ни в частта за щатната численост на магистратите и съдебните 

служители, натовареността в съдилищата и др., респективно позоваването 

на тях ще продължи при изнасянето на данни за Софийски районен съд и 

други раздели в настоящото изложение. 

9.2. Външни за съдебната система източници 

С оглед осигуряването на повече гледни точки в изследването и стремежът 

към пълнота, при настоящото проучване търсихме и осигурихме външни за 

съдебната система източници на данни. Централно значение сред тях заема 

информационният документ на Европейската комисия в областта на 

правосъдието, който се публикува ежегодно, тъй като състоянието на нашата 
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правосъдна система като държава членка на ЕС попада в обхвата на 

изнесените данни. Значение за нас имат и данните от неправителствени 

организации, както и от социологически агенции за проучване на 

обществените нагласи за оценка работата на съда, също цитирани в 

настоящото изложение:   

9.2.1. Източник 1: Информационното табло на ЕС в областта на 

правосъдието за 2019 г.:  

То се публикува ежегодно, като най-актуалното е това за 2019 г., данните от 

което са ползвани в настоящото проучване.  

Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието е инструмент от 

инструментариума на ЕС в областта на върховенството на закона. В него се 

прави сравнителен преглед на независимостта, качеството и ефикасността 

на правосъдните системи на държавите членки на ЕС. 

Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието е сравнителен 

инструмент за информация, чиято цел е да помага на ЕС и държавите членки 

да подобрят ефективността на националните правосъдни системи чрез 

предоставянето на обективни, надеждни и сравними данни относно 

качеството, независимостта и ефикасността на правосъдните системи във 

всички държави членки. Информационното табло спомага за набелязването 

на добри практики и подобрения и за идентифицирането на евентуални 

слабости. Таблото показва също така тенденциите във функционирането на 

националните правосъдни системи във времето. То не представя едно общо 

класиране, а преглед на начина на функциониране на всички правосъдни 

системи в ЕС. Този преглед се извършва въз основа на различни показатели, 

които са от общ интерес за всички държави членки.  

Каква е методиката на Информационното табло на ЕС в областта на 

правосъдието? При изготвянето на Информационното табло се използват 

различни източници на информация. Повечето количествени данни се 
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предоставят от Комисията за ефикасност на правосъдието към Съвета на 

Европа (CEPEJ), с която Европейската комисия е сключила договор за 

провеждането на специфично годишно проучване. Тези данни са от периода 

2010—2017 г. и са предоставени от държавите членки съгласно методиката 

на CEPEJ. Проучването предоставя също подробни коментари и 

информационни листове за отделните държави, които осигуряват по-

детайлна информация за конкретните обстоятелства и трябва да бъдат 

четени съвместно с данните. Други източници на данни са групите на лицата 

за контакт относно националните правосъдни системи, Европейската мрежа 

на висшите съдебни съвети (ENCJ), Мрежата на председателите на 

върховните съдилища в ЕС, Асоциацията на държавните съвети и 

върховните административни юрисдикции в ЕС (ACA), Европейската мрежа 

по конкуренция, Комитетът за регулиране на съобщенията, Европейската 

обсерватория за нарушенията на правата върху интелектуалната 

собственост, Експертната група по въпросите на изпирането на пари и 

финансирането на тероризма, Евростат, Европейската мрежа за съдебно 

обучение (EJTN) и Световният икономически форум. 

Въпреки че все още липсват данни за определени държави членки, 

недостигът на данни продължава да намалява. Оставащите затруднения при 

събирането на данни се дължат на недостатъчен статистически капацитет 

или на факта, че националните категории, за които се събират данни, не 

отговарят съвсем точно на използваните в Информационното табло. В много 

малко на брой случаи недостигът на данни се дължи на нежелание за принос 

от страна на определени национални органи, като Комисията декларира, че 

ще продължи да насърчава държавите членки да намалят допълнително този 

недостиг на данни. 

В ежегодното Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието се 

разглежда набор от показатели за оценка на правосъдните системи, които 

сме извели и систематизирали, като представяме в таблицата по-долу: 
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Фигура 6 – Основни характеристики/ фактори и показатели на 

ефективната правосъдна система според Информационното табло на 

ЕС в областта на правосъдието  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Източник: Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2019 г.) 
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В Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2019 г. се 

анализира ефективността на правосъдието, като се използват показатели, 

въз основа на които се анализират трите основни характеристики на една 

ефективна правосъдна система: ефикасност, качество и независимост:  

• Относно характеристиката „ефикасност“: Показателите за 

ефикасност на производствата включват: степента на натовареност, 

продължителността на съдебните производства (необходимо време за 

разглеждане на висящите дела); дела на приключени производства 

(съотношението на броя решени дела спрямо броя новозаведени дела) 

и броя на висящите дела. В Информационното табло се представя 

също така средната продължителност на производствата в 

определени области, когато се прилага правото на ЕС.  

• Относно характеристиката „качество“, чийто ключови фактори са 

лесният достъп до правосъдие, адекватните ресурси, ефективните 

инструменти за оценка и подходящите стандарти: Показателите за 

качество включват например предявяването на искове и жалби по 

електронен път, комуникацията между съдилищата и страните, 

обучението на съдиите, финансовите ресурси, информационните 

системи за управление на делата и стандартите.  

• Относно характеристиката „независимост“: Показателите за 

независимост включват усещането за независимост на съдебната 

власт както сред широката общественост, така и сред търговските 

дружества; правните гаранции в държавите членки във връзка с 

някои ситуации, в които независимостта на съдебната власт може да 

е застрашена; преглед на организацията на националните 

прокуратури.  

Предвид гореизложеното с оглед съпоставимост на данните за правосъдната 

ни система с тези на другите държави членки на ЕС, ползваме тези 

официално публикувани данни в Информационното табло в областта на 
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правосъдието на ЕС за 2019 г., а за улесняване на тяхното разчитане, 

представяме по-долу таблица с инициали на държавите членки на ЕС. 

Фигура 7 – Инициали на държавите членки на ЕС за разчитане на данни 

от Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2019 

г. 

BE Белгия

BG България

CZ Чехия

DK Дания

DE Германия

EE Естония

IE Ирландия

EL Гърция

ES Испания

FR Франция

HR Хърватия

IT Италия

CY Кипър

LV Латвия

LT Литва

LU Люксембург

HU Унгария

MT Малта

NL Нидерладия

AT Австрия

PL Полша

PT Полша

RO Португалия

SI Словения

SK Словакия

FI Финландия

SE Швеция

UK Обединено Кралство

UK 

(EN+WL)

Обединено Кралство

(Англия + Уелс)

UK  (NI)

Обединено Кралство

(Северна Ирландия)

UK 

(SC)

Обединено Кралство

(Шотландия)  

(Източник: Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2019 г.) 
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Като държим сметка за предмета и целите на настоящия анализ, 

считаме, че особен интерес представляват данните относно средната 

продължителност на делата на първа инстанция в държавите членки на ЕС. 

Представяме най-актуалните такива - публикуваните през 2019 г. в 

Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието, в графиката по-

долу: 

 Фигура 8 – Средна продължителност на делата на първа инстанция 

(в дни) съгласно Информационното табло на ЕС в областта на 

правосъдието за 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Източник: Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2019 г.) 
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Изнесените данни за правосъдните системи на държавите членки на 

ЕС се отнасят за годините: 2013 г.; 2015 г.; 2016 г.; 2017 г. 

Прави впечатление, че за българската правосъдна система са включени 

данни само за 2016 г. Дори съдебната ни система, да приемем, че не е 

разполагала с ефективна организация за тяхното събиране и отчитане, с 

каквато разполага през последните години след приемането на съответната 

методика, то стои въпросът защо в Информационното табло на ЕС не са 

представени данни за 2017 г., след като такива вече са се събирали, 

обобщавали и са представени за предходната 2016 г. 

Въпреки това, макар и само за 2017 г., изнесените данни са показателни с 

оглед тяхната съпоставимост към данните на други държави членки на ЕС. 

Средната продължителност на делата на първа инстанция в България за 2017 

г. е 1500 дни и тази продължителност е най-висока след тази на други две 

държави членки: Дания, където тази продължителност за същата 2017 г. е 

3000 дни; Чехия, където тази продължителност за същата 2017 г. е 2500 дни. 

За обективността на така изнесената информация за средната 

продължителност на делата на първа инстанция обаче следва да обърнем 

внимание на данните за броя на заведените дела на първа инстанция (на 100 

жители) във всяка от държавите членки, включително тези при които 

установяваме по-голяма средна продължителност на делата на първа 

инстанция, отколкото у нас за 2017 г. 

 

Тези данни представяме в графиката по-долу: 

 Фигура 9 – Брой на заведените граждански, търговски и 

административни дела на първа инстанция (на 100 жители) съгласно 

Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2019 г. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

79 
Проект BG05SFOP001-3.003-0051                         

„Гражданско участие за прозрачна и ефективна съдебна система“ 

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

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Източник: Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2019 г.) 

 

(Източник: Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2019 г.) 

 

Горепосочените данни за правосъдните системи на държавите членки на ЕС 

се отнасят за годините: 2010 г.; 2015 г.; 2016 г.; 2017 г. 

Прави впечатление, че за българската правосъдна система са включени 

данни за всеки от горепосочените периоди. Налице е съвсем леко покачване 

на показателя през 2017 г. (близо 5 броя дела на 100 жители), но през всяка 

от четирите наблюдавани години показателят остава трайно закрепен в тези 

нива и е значително по-нисък в сравнение със същия показател при по-

големият брой от държавите членки на ЕС.  За сравнение с двете държави, 

при които се установява по-висока средна продължителност на делата на 

първа инстанция, показателят брой на заведените дела на 100 жители сочи, 
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че той е близо 8 пъти по-висок за Дания (близо 40-47 броя дела на 100 жители) 

и близо 2-3 пъти по-висок за Чехия (близо 10-15 броя дела на 100 жители).  

При наблюдаваната тенденция с развитие на гражданското общество да се 

увеличава броят на случаите, в които гражданите и бизнеса ще търсят по 

съдебен ред упражняване на правата и законните си интереси, то съдебната 

ни система ще се яви неподготвена, особено в първоинстанционните 

съдилища с най-високо натоварване, което в още по-голяма степен налага 

нуждата от навременна и ефективна съдебна реформа у нас. 

9.2.2. Източник 2: Доклада на Европейската мрежа за независимост, 

отчетност и качество на съдебната власт - показатели за изпълнение, 2017 г., 

(приет от Общото събрание, Париж, 9 юни 2017 г.) 

9.2.3. Източник 3: Доклад относно сравнителни изследвания и анализ 

за приложимост на добри чужди практики за управление на качеството в 

съдебната система и за граждански мониторинг и контрол върху 

представянето на съдилищата на Фондация „Юстиция“ 

9.2.4. Източник 4: Сборник с добри примери и практики – втори план 

за подобряване на работата на съда – издание на Сдружение „Програма за 

развитие на съдебната система“ 

 9.2.5. Източник 5: Данните на социологически агенции за 

обществената оценка на съда, като последното на Алфа Рисърч  от месец 

септември 2019 г., посочено по-горе, също представляват източник на 

информация за настоящото проучване. 
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III. СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД 

 

Софийският районен съд (СРС) е и остава най-натоварения съд в Р България, 

като съдиите разглеждат 28% от делата на всички районни съдилища. Ето 

защо статистическите данни за него представляват особен интерес с оглед 

предмета и целите на настоящото проучване. 

 

1. Статистически данни 

Съгласно последният анализ за натовареността на съдилищата за 2018 г. 

(приет от СК на ВСС с решение по Протокол № 20/ 25.06.2019 г.) относно 

районните съдилища в областните центрове, включително СРС: 

• с висока натовареност спрямо броя на делата за разглеждане месечно 

на един съдия за 2018 г. са 18 районни съдилища, като най-натоварен 

остава Софийски районен съд с 63,14 бр. Следват: РС – Нова Загора - 

61,00 бр.; РС – Перник - 58,80 бр. ; РС – Ботевград - 55,67 бр.; РС – 

Провадия - 52,25 бр.; РС – Ихтиман - 51,98 бр. и др.; 

• със средна натовареност спрямо броя на делата за разглеждане за 2018 

г. са 58 районни съдилища: РС – Асеновград - 44,68 бр.; РС – Варна - 

44,60 бр.; РС – Исперих - 44,44 бр.; РС – Панагюрище - 44,22 бр. Около 

средната натовареност, която е 40,08 бр. попадат голяма част от 

областните градове, това са РС – Русе - 40,22 бр.; РС – Велинград - 40,25 

бр.; РС – Враца - 40,35 бр., както и РС – Шумен - 39,45 бр. и РС – Видин 

- 39,39 бр. Най-ниско в границата на среднонатоварените районни 

съдилища попадат: РС – Тетевен - 35,75 бр.; РС – Кнежа - 35,64 бр.; РС 

– Елхово - 35,52 бр.; РС – Мездра - 35,14 бр.  
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• с ниска натовареност са 37, от тях най-ниска е натовареността на РС – 

Ивайловград - 11,25 бр., следват РС – Ардино - 12,38 бр.; РС – Трън - 

12,63 бр.; РС – Малко Търново - 13,25 бр.; РС – Крумовград и др.  

При отчитане на натовареността на районните съдилища следва да се имат 

предвид и трите показателя за натовареност по щат, изразена в брой дела 

месечно на един съдия – натовареност по брой постъпили дела, натовареност 

по брой разгледани и натовареност по брой свършени дела: 

Важен показател при оптимизиране щатната численост на съдилищата играе 

средната натовареност по щат по брой постъпили дела, която за 2018 г. е 

36,25 бр. дела месечно на един съдия. Най-натоварени от районните 

съдилища по брой постъпили дела за 2018 г. са: РС – Нова Загора - 56,83 бр.; 

РС – Перник - 54,05 бр.; РС – Ботевград - 51,93 бр.; РС – Провадия - 46,40 

бр.; РС – Кубрат - 46,00 бр. и т.н, като най-ниско натоварени остават РС – 

Ивайловград - 9,63 бр.; РС – Ардино - 11,58 бр. и РС – Трън - 11,71 бр. 

Софийски районен съд е с натовареност по брой постъпили дела на един 

съдия месечно - 44,64 бр.  

Средния брой свършени дела за 2018 г. е 35,50 бр. дела месечно на един 

съдия. С най-висока натовареност от районните съдилища по брой свършени 

дела за 2018 г. са: РС – Нова Загора - 55,81 бр.; РС – Перник - 50,79 бр. ; РС 

– Ботевград - 49,63бр.; РС – Кубрат - 46,96 бр.; РС – Провадия - 46,19 бр.; РС 

– Нови Пазар - 45,35 бр.; РС – Монтана - 44,57 бр.; РС – Пещера - 44,08 бр.; 

СРС - 43,58 бр. и т.н., като най-ниско натоварени остават: РС – Ивайловград 

- 9,71 бр.; РС – Ардино - 10,79 бр. и РС – Трън - 11,75 бр. и др.  

Следва да се обърне специално внимание на дейността на най-натоварените 

районни съдилища, доколкото тя е определяща за тяхната натовареност: 

Софийски районен съд, с натовареност по щат - 63,14 бр. дела за 

разглеждане от един съдия (при 64,69 бр. за 2017 г. и 59,34 бр. - за 2016 г.); 

РС – Нова Загора, с натовареност по щат - 61,00 бр. и РС – Перник, с 
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натовареност по щат – 58,80 бр. и РС – Ботевград, с натовареност 55,67 бр. 

дела за разглеждане месечно от един съдия. 

Съгласно годишния отчетен доклад за дейността на Софийски районен съд 

през 2018 г. утвърдената щатната численост на съда към 31.12.2018 г. е от 

194 съдии, в това число административен ръководител и петима заместници 

на административния ръководител. През годината щатната численост на 

съда е запазена. Съдиите са разпределени в четири отделения - наказателно 

и три граждански.  

Командировани към 31.12.2018 г. в Софийски градски съд са 5 съдии от 

Софийския районен съд, а двама са командировани в Административен съд 

- София град. Командировани към 31.12.2018 г. в Софийски районен съд са 

11 съдии. 

Съдебната администрация към 31.12.2018 г. се състои от 624 щ. бр. В 

сравнение с предходния отчетен период щатната численост е увеличена с 

отпуснатия през годината допълнителен щат от 12 съдебни служители. Реално 

заети са 607 щ. бр. 

Към същия отчетен период в Софийски районен съд работят 10 съдебни 

помощника, от които 9 подпомагат дейността в гражданските отделения на 

съда и един – в наказателното отделение. 

Общият брой образувани, за разглеждане и свършени дела в Софийски 

районен съд през периода: 2015 г. - 2018 г. е изведен в Отчетния годишен 

доклад на Софийски районен съд през 2018 г. и представяме в графиката 

по-долу: 
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 Фигура 10 – Общ брой образувани, за разглеждане и свършени дела в 

Софийски районен съд по години: 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г. 

 

 

 

(Източник: Отчетен годишен доклад на Софийски районен съд през 2018 г.) 

 

Графиката показва данните, както за общия брой дела по години (всичко 

граждански и наказателни), така и отделно по видове дела – брой граждански 

и брой наказателни дела в СРС по години. Така също броят на делата е 

систематизиран и в категориите: брой постъпили дела, брой дела всичко за 

разглеждане; брой дела всичко свършени – през съответната година. 
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Според отчетния доклад на СРС за 2018 г. в началото на годината е 

извършено нулиране на броя на разпределените дела за минал период по 

указания, дадени от ВСС. 

Също така се сочи, че съдиите полагат усилия да спазват определените 

процесуални срокове за своевременно произнасяне, въпреки големият брой 

дела, образувани и разгледани в СРС. 

Считаме обаче, че изложеното няма как да облекчава високото натоварване 

в съда и да предпоставя своевременно решаване на делата, поради което 

следва да се търсят законодателни и управленски решения за по-

равномерното натоварване на съдебните органи, каквато е целта и на 

настоящото проучване. 

Изнесените по-горе данни касаят цялата 2018 г. съгласно отчетния доклад на 

СРС за същата година и анализа за натовареността на съдилищата през 2018 

г., направен от СК на ВСС. Последната публикувана и в този смисъл най-

актуална информация се отнася за първото полугодие на 2019 г. съгласно 

обобщените статистически таблици за дейността на съдилищата за I 

полугодие на 2019 година. Какви са данните за натовареността по щат на 

съдиите и действителната натовареност на съдиите в СРС, съпоставена с тези 

на съдиите от другите районни съдилища в областни центрове? 

Натовареността по щат (съгласно терминологията по-горе) на съдиите във 

всички Районни съдилища в областни центрове, в това число на съдиите от 

СРС е представена на следващата графика: 
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 Фигура 11 – Натовареност по щат на съдиите в Районните съдилища 

в областните центрове, в това число СРС за І полугодие на 2019 г. (към 

30.06.2019 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Източник: Приложение 84 от Обобщените статистически таблици за дейността на 

съдилищата за I полугодие на 2019 година) 

 

Действителната натовареност (съгласно терминологията по-горе) на съдиите 

във всички Районни съдилища в областни центрове, в това число на съдиите 

от СРС е представена на следващата графика: 
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 Фигура 12 – Действителна натовареност на съдиите в Районните 

съдилища в областните центрове, в това число СРС за І полугодие на 

2019 г. (към 30.06.2019 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Източник: Приложение 85 от Обобщените статистически таблици за дейността на 

съдилищата за I полугодие на 2019 година) 
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Представената информация за натовареност по щат и действителна 

натовареност на съдиите в СРС, съпоставена с тези на съдиите от останалите 

също натоварени Районни съдилища в областни центрове, сочи значителна 

разлика в степента на натовареност. Това означава, че голямата 

диференциация по отношение на натовареността се отнася не само за 

съдилищата по нива (Апелативни съдилища, Военни съдилища, Окръжни 

съдилища, Районни съдилища), което вече установихме по-горе, но е налице 

и вътре в сегмента на най-натоварените съдилища, като сред Районните 

съдилища в областните центрове, СРС се обособява с най-висока 

натовареност. 

 

2. Роля на Софийска районна прокуратура 

Съгласно Конституцията на Република България (чл. 127) прокуратурата 

следи за спазване на законността, като: 

• ръководи разследването и упражнява надзор за законосъобразното му 

провеждане; 

• може да извършва разследване; 

• привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления, 

и поддържа обвинението по дела от общ характер; 

• упражнява надзор при изпълнение на наказателните и други 

принудителни мерки; 

• предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове; 

• в предвидените със закон случаи участва в граждански и 

административни дела. 
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В този смисъл за посочената категория дела в СРС и съответните процесуални 

действия от съществено значение е ролята на Софийска районна 

прокуратура. В този контекст от значение е докладът на главния прокурор 

на Р България за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и 

на разследващите органи през 2018 г. в частта на статистическите данни за 

СРП, а именно: 

Най-голямата по щат районна прокуратура – СРП, не е сред 15-те най-

натоварени прокуратури по показател среден брой наблюдавани ДП от един 

прокурор, въпреки че има най-голям общ брой наблюдавани дела. Такава е 

тенденцията и при други големи районни прокуратури – Пловдив, Варна и 

Бургас. Това означава, че разполагат с необходимия кадрови ресурс (още 

повече, че за СРП въпросната натовареност е при по-нисък брой реално 

работили прокурори) според констатацията в доклада. 

Най-голямата по щат районна прокуратура – СРП, е със среднодневна 

натовареност на прокурор малко над средната за РП – 3.51, при средно за РП 

– 3.27, като през предходните години е малко под или около средната 

натовареност за РП (2.87; 3.09). Това ниво е при по-нисък брой реално 

работили прокурори поради командироването им в други прокуратури. СРП 

е с над средния за страната брой наблюдавани дела от един прокурор – 262.5, 

при средно за РП 251.9 (266.7, при средно за РП 248.5 през 2017 г. и 273.4, 

при средно за РП 258.4 през 2016 г.) 

От значение за настоящото проучване са данните за продължителността на 

досъдебната фаза – това е периодът от образуването на делото до решаването 

му от прокурора по същество с прокурорски акт за внасяне на делото в съда 

(обвинителен акт, споразумение, предложение по чл. 78а НК) или с 

постановление за прекратяване на наказателното производство.   

Просрочените разследвания са, както следва: в ОП Варна – 19, РП Варна – 

109, РП Бургас – 2, РП Елена – 1, ОП Монтана – 8, СГП – 61 и СРП – 218. Най-
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значимо е намалението в СРП – от 2443 просрочени дела през 2017 г., са 

намалели до 218 през 2018 г. (4 през 2016 г.).  

Към 31.12.2018 г. неприключените и нерешени дела срещу лица с повдигнато 

обвинение, разследването по които е продължило повече от 1 година, са 3 

075. Неприключените и нерешени досъдебни производства са 54 160. От тях, 

срещу лица с повдигнато обвинение – 3 075 ДП, което е 5.7% от всички 

неприключени и нерешени дела. Най-голям е броят им в СРП – 585, СГП – 

200, РП Пловдив – 178, РП Бургас – 169, СпП – 155, РП Варна – 151 и РП 

Добрич – 105. Неприключените дела с разследване повече от 5 години са 

36642, като делът им спрямо всички неприключени и нерешени дела е 0.68%.  

Като обективни причини за по-голямата продължителност на досъдебната 

фаза в доклада се сочат:  

- липсата на вещи лица, в съответния район, и забавяне на експертизите, 

както и липсата на преводачи по слабо разпространени или редки 

езици;  

- несвоевременно изпращане на поискани от разследващите данни и 

материали от други институции, вкл. от мобилни оператори;  

- забавяне изпълнението на изпратени молби за международна правна 

помощ;  

- дългогодишният кадрови проблем на разследващите органи в МВР и 

недостатъчната им материално-техническа база.  

Като субективни фактори в този смисъл в доклада се сочат:  

- липса или недостатъчно добро планиране на разследването;  

- недостатъчна активност на наблюдаващия прокурор по ръководството 

на разследването и надзора върху неговата продължителност и 

законосъобразност;  
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- пасивност на разследващите, несвоевременно и неритмично 

извършване на следствени действия.  

В доклада на главния прокурор на Р България за прилагането на закона и за 

дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2018 г. се 

обръща внимание на това, че в прокуратурите, където има дела с голяма 

продължителност на досъдебната фаза, е задължително от страна на 

административните ръководители да се предприемат спешни мерки, тъй 

като продължителният срок на разследване е основание за прилагане на 

процедурата по Глава двадесет и шеста от НПК, за осъждане на 

Прокуратурата на Р България по ЗОДОВ и на страната – от Европейския съд 

по правата на човека. 

Изтъква се също така и това прави впечатление, че за подобряване на 

дейността в Прокуратурата спомага функциониращият „Електронен 

регистър за срочността на разследването и произнасянето от прокурор“ с 

изискване административните ръководители да извършват периодични 

проверки, както и че данните от него служат и за преценка за възлагане на 

тематични проверки и ревизии.  

 

3. Специфики на работните процеси и процедури на всеки етап 

от първоинстанционните производства, ефективност при движението 

на документооборота и състояние на организацията на трудовата 

дейност 

Независимо дали става въпрос за същинско правораздаване в тесния смисъл 

на понятието, разгледано по-горе, или за охранително производство, или за 

административно-деловодна дейност, съпътстваща всеки етап на всяко 

съдебно производство, работните процеси и процедури в съда проявяват 

строго специфични особености. Най-основно те могат да се обобщят чрез 

следните характеристики: 
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✓ Съдебните процедури са строго формални и се развиват съобразно 

процесуалните закони: 

Редът, по който протичат производствата по гражданските, търговските, 

наказателните или административните дела е уреден съответно от 

Гражданския процесуален кодекс (ГПК), Наказателно-процесуалния кодекс 

(НПК) и Административнопроцесуалния кодекс (АПК). При образуването и 

разглеждането на делата съдът се основава на разпоредбите в посочените 

процесуални закони и не може да провежда производството, по начин 

различен от посочените в тях. 

✓ Съдът не може да се самосезира: 

За разлика от други държавни органи, дори да са налице данни за нарушение 

на законови разпоредби, съдът няма правомощията по свой почин да 

образува съдебно производство. За да се произнесе дали в дадена конкретна 

хипотеза действително е налице соченото правонарушение, съдът 

задължително следва да бъде сезиран от физическо или юридическо лице. 

✓ Съдиите не дават консултации и са длъжни да пазят служебна тайна: 

Съгласно разпоредбите на Закона за съдебната власт съдиите нямат право 

да дават правни консултации и да изразяват предварително становище по 

възложените им дела, както и становище по дела, които не са им възложени. 

Съдиите и съдебните заседатели са длъжни да пазят като служебна тайна 

сведенията, които са им станали известни в кръга на службата и засягат 

интересите на гражданите, юридическите лица и държавата, както и да 

пазят тайната на съвещанието при решаването на делата. 

✓ Делата се разпределят между съдиите на случаен принцип: 

Разпределението на делата следва да се извършва на принципа на случайния 

подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността на 

постъпването им. 
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✓ Съдебните заседания са публични: 

Съгласно Конституцията на Република България разглеждането на делата във 

всички съдилища е публично, освен в предвидените от закона случаи. 

Съдът служебно или по молба на някоя от страните може да постанови 

разглеждане на делото при закрити врати, когато общественият интерес 

налага това или е необходимо да се защити личния живот на страните, да се 

предотврати разгласяването на факти от интимния живот на гражданите, 

когато се цели запазване на държавна или друга защитена от закон тайна, 

запазване самоличността на защитен свидетел. На съдебно заседание, 

провеждано при закрити врати, могат да присъстват само лицата, на които 

председателят на състава разреши това. 

✓ Участниците в съдебните заседания са длъжни да спазват определени 

правила: 

При провеждане на съдебния процес съдът е задължен от закона да вземе 

необходимите мерки, за да осигури възпитателно въздействие на съдебното 

заседание, както и да дисциплинира процеса. Председателят на състава 

ръководи заседанието така, че да обезпечи обективното и пълно изясняване 

на обстоятелствата по делото, както и точното спазване на закона. Той 

поддържа реда в съдебната зала, като за груби нарушения може да налага 

глоба на всеки присъстващ. В определени случаи съдът може да отстрани от 

съдебната зала лице, ако въпреки предупрежденията то продължава да 

нарушава реда. Разпорежданията на председателя са задължителни за 

всички, които са в съдебната зала.  

Участниците в съдебните производства и техните представители под страх 

от отговорност за вреди са длъжни да упражняват предоставените им 

процесуални права добросъвестно и съобразно добрите нрави, като са 

длъжни да изнасят пред съда само истината. 
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✓ При постановяване на своите актове съдиите се основават на закона и 

на събраните по делото доказателства: 

Съдът преценява всички данни по делото и доводите на страните по 

вътрешно убеждение, като се произнася въз основа на доказателствата, 

събрани в хода на съдебното производство и в рамките, очертани от закона. 

Съдебният състав не би могъл да постанови своя акт, основавайки се на 

обстоятелства, за които няма представени доказателства между кориците на 

делото. В тежест на страните е да докажат своята теза, използвайки 

допустими от закона средства, които са относими към спора.  

Актът, с който съдът се произнася по съществото на спора може да бъде: 

присъда - по наказателни дела, решение - по граждански дела – първа и втора 

инстанция, по наказателни дела от административен характер, както и по 

въззивни наказателни дела или определение – при одобряване на 

споразумение между прокурора и обвиняемия, с което се налага наказание 

на последния и се прекратява наказателното производство. 

✓ Съдебните актове се мотивират: 

Диспозитивът на съдебния акт, с който приключва делото пред съответната 

инстанция, съдържа становището на съда по съществото на спора (по 

наказателни дела - признат ли е подсъдимият за виновен по повдигнатото му 

обвинение и какво наказание следва да изтърпи и по граждански дела – 

уважен ли е предявеният иск). В диспозитива се посочва още в тежест на коя 

от страните се присъждат разноските, както и дали актът подлежи на 

обжалване, пред кой съд и в какъв срок. 

Мотивите на съда са неразделна част от постановения съдебен акт. В тях се 

посочват исканията и възраженията на страните, установените 

обстоятелства, преценката на доказателствата (при противоречиви 

доказателствени материали се излагат съображения защо едни от тях се 

кредитират, а други отхвърлят) и какви са правните изводи на съда. На 
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практика мотивите обосновават защо съдът се е произнесъл в един или друг 

смисъл. 

Работните процеси, осъществявани от съдебната администрация, идват да 

обезпечат определен аспект на всеки етап от дейността на съдебния орган, 

в частност  на Софийски районен съд. Изпълнението на основните процеси 

в администрацията на съда, има пряко отношение към посочените основни 

характеристики.  

Изложените специфични особености са основополагащи за процедурите и 

изискванията за начина, по който следва да се осъществяват основните 

процеси в съдебната администрация, а именно: 

o Процес на организация и управление на дейностите на 

администрацията и процесите на администриране; 

o Процес на управление на човешките ресурси; 

o Регистрационен процес; 

o Деловоден процес, който осигурява производството по висящи 

дела и влизането в сила на съдебните актове; 

o Процес на връчване на призовки и съдебни книжа; 

o Процес на протоколиране и подпомагане разглеждането на 

делата; 

o Процес на архивиране; 

o Процес на осигуряване на информация и достъп до делата, 

включително чрез електронния портал за справки по делата. 

Работните процеси в съдебната администрация обхващат дейности, свързани 

с обработка на информация и боравене с огромен обем от документи, в 

огромната си част все още в хартиен вид. Правилата на създадената през 1979 

г. Единна държавна система за деловодство и приемане на нормативни 

документи, регламентиращи този вид дейности, в голямата си част вече не 

отговаряха на новата организация на работа в публичната, респективно 

съдебната администрация. Това обстоятелство наложи поетапната им 
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промяна. Изготвиха се и се приеха нови нормативни актове, чиято задача бе 

да регламентират новите процеси, протичащи в дейността на съдебната власт, 

предвид ангажиментите й към изграждане на т.нар. електронно правосъдие в 

Република България.  

 В тази насока са приетите от ВСС нормативни актове: 

• Наредба № 4 от 16 март 2017 г. за воденето, съхраняването и 

достъпа до регистъра на актовете на съдилищата; 

• Наредба № 5 от 13.06.2017 г. за организацията и реда за водене, 

съхраняване и достъп до електронните дела и начина на 

съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по 

делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга 

информация, обработвана от съдебната администрация; 

• Наредба № 6 от 03.08.2017 г. за извършване на процесуални 

действия и удостоверителни изявления в електронна форма. 

Въз основа на нормативните актове отделните съдилища изработват свои 

вътрешни инструкции или правилници за организация на работата с 

документи. Софийският районен съд е публикувал на интернет страницата си 

следните Вътрешни правила, които станаха обект на проучването ни: 

• Правила за връчване на съдебни книжа по граждански дела от 

служителите на „Служба по връчване на призовки и съдебни книжа” 

при Софийския районен съд (приети от председателя на СРС на 

22.04.2009 г.); 

• Правила за съхраняване и подреждане на делата в гражданските 

деловодства на Софийски районен съд (приети от председателя на 

СРС на 06.11.2009 г.); 

• Правила за връчване на призовки и съдебни книжа по наказателни 

дела (приети от председателя на СРС на 13.10.2010 г.); 
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• Правила за извършване на справки и получаване на книжа и преписи 

по делата (утвърдени със заповед № 284/ 30.11.2010 г. на председателя 

на СРС). 

В хода на проучването ни бяха ангажирани лица при условията на „таен 

клиент“ на СРС, които разполагайки с качеството страна или пълномощник, 

извършваха справки по висящи и архивирани дела, регистрираха 

документи, бяха им връчвани съдебни книжа, получаваха преписи, 

запознаваха се със съдебни експертизи и т.н., като потребители на 

административно-технически, деловодни и архивни услуги на СРС. 

Документалното проучване на действащите Вътрешни правила в СРС 

относно документооборота и проучването ни „на терен“ в регистратурата, 

деловодствата по съдебни състави, адвокатска стая, архив, информация и 

др. звена на администрацията на СРС, наложиха следните изводи относно 

ефективността при движението на документооборота: 

➢ Липсва единна информационна свързаност на деловодните 

процеси, така че служителят в едно звено да вижда 

местоположението на делото/ документа, независимо къде е то в 

момента:  

Дори да се цели защита на данните по делата, което е достатъчно 

значим обществен интерес, това фактическо положение не може да 

се приеме, тъй като противоречи на концепцията за развитие на 

електронно правосъдие, още повече, че съществуват функционални 

възможности да се ограничи достъпа до определени данни за 

определени категории потребители на електронната система 

(служители). Вследствие на това фактическо положение на страните 

по делата и техните представители се налага да посещават поредица 

от служби и звена, за да направят справка или установят къде е 

делото, което същевременно ненужно натоварва няколко служителя 

в съда с един и същ въпрос, което няма как да бъде пример за 
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ефективно управление на процеса. 

✓ Пример: Служителят в архива може да прави справка само по 

архивен номер, но не и по номера на делото, с което то е било висящо. 

За целта гражданинът следва отново да се върне в съответното 

деловодство, за да се осведоми за архивния номер, след което 

повторно да се върне в архива на съда. Търсенето на дела от 

служителите в архива е трудоемък процес, при който технологиите 

не  се използват ефективно, поради което често се „извиват“ опашки 

от чакащи граждани и адвокати, което на практика затруднява 

достъпа до правосъдие в широк смисъл. 

✓ Пример: В хипотезата на вземане на делото от архива от служител 

от друго звено отбелязването на този факт се прави не в електронна 

система, а на „хвърчащи листчета“, което затруднява намирането на 

делата, налага на служителите да отпращат заинтересованото лице, 

след като открият делото (на следващия ден или по-късно), да се 

обадят на потребителя на услугата, че делото е било открито. Това не 

само затруднява достъпа до правосъдие и не само ненужно 

натоварва съответните служители, без това да придава стойност при 

изпълнението на работния процес, но и е предпоставка за загубване 

на дела или поне за недостатъчната сигурност при тяхното 

съхранение. 

✓ Пример: При представяне на заключението от вещите лица в 

регистратурата на съда (като правило те се възползват от 

възможността да го депозират в последния възможен момент - една 

седмица преди съдебното заседание съгласно разпоредбата на чл. 

199 ГПК), поради липсата на система за сканиране и движение на 

подадените документи по електронен път, това заключение „се 

движи“ на хартиен носител между регистратурата и съответното 

деловодство около 2-3 дни, в който период страните по делото са 
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абсолютно лишени от възможността да се запознаят с документа. 

Тази неефективна практика в деловодната дейност необосновано 

ограничава законово прогласената възможност на страната в 

процеса своевременно да се запознае с експертизата (чрез 

задължeнието на вещото лице да представи заключението най-малко 

една седмица преди съдебното заседание съгласно чл. 199 ГПК). 

Макар и формално да е спазена разпоредбата на чл. 199 ГПК с 

представянето на заключението в срок, гарантираната възможност 

на заинтересованата страна в процеса навреме да се запознае със 

заключението е значително ограничена, в противоречие с духа на 

закона и принципа за достъп до правосъдие. 

 

➢ Вътрешноведомствената уредба по отношение на деловодната 

и архивната дейност е фрагментарна и разпокъсана: 

В този смисъл не отговаря в пълна степен на Единната държавна 

система за деловодство (ЕДСД), изискваща правилата за 

документооборот в държавните институции, в това число и 

съдебните, да обхващат документационните процеси в техния пълен 

цикъл — от създаването на документите или от получаването им в 

учреждението, обработването и движението до предаването им в 

архив; да регламентират унификацията на документационната 

дейност в учрежденията на основата на еднотипна технология за 

документационните процеси, свързани със създаване, приемане, 

разпределение, изготвяне, копиране, размножаване и запазването 

на документите. 
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➢ Публикуваните вътрешни правила относно деловодната 

дейност, приети преди повече от десет години, са остарели и 

неактуализирани: 

Вътрешните правила относно деловодната дейност са утвърдени 

през 2009 и 2010 г. и неактулизирани спрямо новата уредба, приета 

от ВСС през 2017 г. (цитираните по-горе нормативни актове в 

областта на документооборота и работата с  документи). 

 

Считаме, че изложеното налага целенасочен и навременен комплекс от мерки 

към преодоляване на това фактическо положение на документооборота, 

деловодната и архивна дейност в СРС, водещо до неефективност, която както 

затруднява достъпа до правосъдие на гражданите и бизнеса, така и 

затруднява работата на ангажираните съдебни служители, като я прави 

излишно трудоемка и бавна. 

 

✓ В допълнение: Считаме за необходимо за съдебните органи да бъде 

утвърден единен стандарт на шрифта и размера на шрифта в текста 

на съдебните актове. В практиката има случаи на прекалено ситен 

или прекалено едър шрифт, като броят на страниците на съдебния 

акт има пряко отношение към размера на държавната такса, която 

се събира за заверен препис. Освен това има примери за артистични 

шрифтове на съдебни решения, които са трудни за четене, а 

понякога и не кореспондират със сериозността на постановения акт. 

 

Проучването на обобщените статистически таблици за дейността на 

съдилищата за I полугодие на 2019 година и други официални източници, а 

така също от наблюдението ни на организацията на работа в деловодно-
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техническите служби на СРС, налагат следните изводи относно състоянието 

на организацията на трудовата дейност: 

➢ По отношение на съдебните служители кадровата обезпеченост 

на СРС с оглед неговата натовареност е в пъти по-ниска от тази 

на съдебни органи с драстично по-ниска натовареност: 

✓ Пример: Видно от обобщените статистически таблици за 

дейността на съдилищата за I полугодие на 2019 година 

съотношението на брой служители към брой магистрати в най-

натоварения съд – Софийски районен съд е 3.10, а в районни 

съдилища с многократно по-ниска натовареност това съотношение 

на кадровия ресурс е два или повече от два пъти по-високо: РС 

Омуртаг – 7.00; РС Девин – 7.00; РС – Златоград – 7.00; РС – Мадан – 

6.50, РС – Дряново – 6.00. 

 

➢ По отношение на магистратите фактическата кадрова 

обезпеченост на СРС с оглед неговата натовареност е също 

недостатъчна: 

✓ Пример: При изключителната натовареност в съда от общо 201 щ. 

бр. – 18 щ. бр. за магистрати са вакантни през първото полугодие 

на 2019 г., което не може да бъде пример за добра кадрова 

политика. 

Същото се сочи и във вътрешни за съдебната система източници от 

председателя на ВКС в доклада за прилагането на закона и за 

дейността на съдилищата през 2018 г. на ВКС: „Изводът от 

статистическите данни за поредна година е, че малка част от 

съдилищата са изключително натоварени, което неминуемо води 

до бавно правосъдие, предизвикващо недоверие към 

ефективността на съдебната система, докато друга част от 
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съдилищата са твърде слабо или недостатъчно натоварени“. 

Посочва се също така, че бавното решаване на този проблем, както 

и дългите срокове за финализиране на конкурсните процедури, 

пораждат притеснения у магистратите. 

Темата за изключителната натовареност на някои органи на 

съдебната власт, и за далеч по-ниската на други съдилища, се 

обсъжда и в годишния доклад на председателя на Софийския 

апелативен съд през 2018 г.: „И през настоящия отчетен период се 

забелязва диспропорция в натоварването на съдиите от 

районните съдилища от различните съдебни райони, която е 

особено отчетлива по отношение на съдиите, работещи в 

Софийски районен съд. Проблемът следва да бъде решен от ВСС, 

като се предприемат действия по назначаване на съдебни 

помощници в СРС и промяна на законодателството. Основен 

проблем за районните съдилища остава незапълненият щат и 

приключващите в неразумни срокове конкурсни процедури.“ 

✓ Пример: Недоумение буди фактът, че се командироват съдии 

от най-натоварения съд в страната – СРС, което поражда 

обоснованото съмнение, че институтът на командироването се 

използва не за временно кадрово обезпечение, там където има 

необходимост, а с оглед лични интереси. Видно от доклада за 

дейността на СРС през 2018 г. командировани в Софийски районен 

съд са 11 съдии, но същевременно от Софийския районен съд са 

командировани 7 съдии: в Софийски градски съд - 5 съдии и в 

Административен съд - София град – 2 съдии.  

Дългосрочното прилагане на института на командироването, който 

би следвало да представлява временна мярка, вместо 

последователни и дългосрочни кадрови решения принципно 

поражда и други проблеми, както се сочи в годишния доклад на 
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председателя на Софийския апелативен съд през 2018 г.: 

„Големият брой на командировани съдии в АС – София създава 

проблеми от организационно естество, с оглед непостоянния 

персонален състав на съдебните състави и честото 

командироване на съдии във ВКС. Командироването на съдии 

създава затруднения и в органите на съдебната власт, от които 

са командировани съответните магистрати, като понастоящем 

възможностите за командироване на още съдии от целия съдебен 

район са изчерпани. Това налага предприемането на спешни мерки, 

включително и от законодателно естество, с цел оптимизиране на 

конкурсните процедури, които към момента са с прекомерна 

продължителност.“ 

 

Предвид гореизложеното и като имаме предвид състоянието на 

организацията на трудовата дейност сред съдебните служители, считаме, че 

сред идентифицираните потребности е необходимостта от цялостен 

функционален анализ на всички органи в съдебната система. Измерването на 

тяхната натовареност като организационни единици, както и измерването на 

натовареността на магистратите са необходими, но не са достатъчни мерки 

за цялостен анализ на ефективността и ефикасността на осъществяваните 

дейности.  

 

4. Изследване, анализ и описание на силните и слабите страни 

Според изследването ни на сегашния модел за натовареност на съдилищата 

и действащата система на отчетност за измерване на тяхното представяне, 

същите проявяват следните характеристики, систематизирани в таблицата 

по-долу: 
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Фигура 13: Анализ на сегашния модел за натовареност на съдилищата 

и действащата система на отчетност на тяхното представяне, в 

частност на СРС - силни и слаби страни, възможности и рискове:  

 

 

Силни страни: 

 

Слаби страни: 

 

➢ Политика, която се базира на 

отчетни статистически данни и 

интерпретирането им от 

колективен орган като 

сравнително обективен метод; 

➢ Политика, ориентирана към 

отчитане на действителното 

натоварване на съдилищата и 

съдиите; 

➢ Политика, ориентирана към 

краткосрочни форми на кадрова 

обезпеченост на съдилищата по 

критерии на колективен орган; 

➢ Модел за отчетност, ориентиран 

към измерване на количествени 

показатели, които са сравнително 

обективни; 

 

➢ Политика, която не се базира на 

цялостен функционален анализ за 

измерване обективната 

натовареност на съдебните органи, 

магистрати, звена, съдебни 

служители като работни процеси от 

гледна точка на ефективност и 

ефикасност. 

➢ Политика, неориентирана към 

промени с цел повече равномерност 

в действителното натоварване на 

съдилищата и съдиите; 

➢ Политика, неориентирана към  

дългосрочни решения за кадрова 

обезпеченост на съдилищата по 

ясни и обективни критерии; 

➢ Модел за отчетност, неориентиран 

към измерване на качествени 
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➢ Модел за оценка на изпълнението 

на човешкия капитал, базиран на 

формални критерии, като 

сравнително обективни; 

➢ Утвърдена единна методология за 

контрол и проверка на 

статистическите данни, форма и 

съдържание на докладите, 

отчитащи дейността на съдебните 

органи и съдиите; 

➢ Моделът за отчетност 

представлява интерес за 

заинтересованите страни; 

➢ Публичност на докладите на 

съдилищата, публикувани на 

техните интернет страници. 

 

показатели, в това число липса на 

времеви стандарти при решаване 

на делата; 

➢ Модел за оценка на изпълнението на 

човешкия капитал, базиран не на 

индивидуален принос, рефлектиращ 

пряко върху възнаграждението, 

атестацията и кариерното развитие; 

➢ Трудоемкост на процеса по 

събиране и предоставяне на 

отчетните данни; 

➢ Моделът за отчетност не разполага с 

разнообразни канали за 

комуникация със заинтересованите 

страни; 

➢ Недоверие у обществото към 

дейността на съдилищата. 

 

Възможности: 

 

Рискове: 

 

➢ Да се извърши цялостен 

функционален анализ в системата 

на съдебната власт за измерване 

работните процеси в съдебните 

 

➢ Да продължат проявите на 

неефективност и неефикасност на 

работни процеси в системата на 

съдебните органи; 
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органи от гледна точка на 

ефективност и ефикасност; 

➢ Да се инициират законодателни 

предложения с цел повече 

равномерност в действителното 

натоварване на съдилищата и 

съдиите; 

➢ Да се инициират законодателни 

предложения с цел въвеждане на  

дългосрочни решения за щатна 

численост и форми на кадрова 

обезпеченост на съдилищата по 

ясни и обективни критерии; 

➢ Моделът за отчетност, да се 

допълни, като освен количествени 

въведе качествени показатели, в 

това число времеви стандарти при 

решаване на делата; 

➢ Моделът за оценка на 

изпълнението на човешкия 

капитал да се реформира, като се 

базира не на формални критерии, 

а на индивидуален принос, 

рефлектиращ пряко върху 

възнаграждението, атестацията и 

кариерното развитие; 

➢ Опростяване на процеса по 

събиране и предоставяне на 

➢ Да се задълбочат проблемите на 

неравномерно натоварване в 

съдилищата, което има за преки 

последици нерешаването на дела в 

разумен срок, както и демотивация 

на натоварените магистрати и 

съдебни служители. 

➢ Да се задълбочат проблемите от 

използването на краткосрочни 

мерки като командироването вместо 

дългосрочни кадрови решения, 

което не решава кадровата 

обезпеченост и също води до 

демотивация на магистрати в 

натоварените съдилища; 

➢ Да се задълбочи проблемът от 

вземането на управленски решения, 

въз основа на отчетност, базирана 

само на количествени, не и 

качествени показатели, което я 

прави едностранна; 

➢ Да се задълбочи проблемът с 

нерешаването на дела в разумен 

срок, поради неравномерна 

натовареност в различните 

съдилища и поради липсата на 

времеви стандарти при решаване 

на делата; 
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отчетните данни чрез повече 

автоматизация; 

➢ Въвеждане на разнообразни 

канали за комуникация със 

заинтересованите страни с цел 

повишаване на общественото 

доверие към дейността на 

съдилищата. 

 

➢ Да не отговори съдебната ни 

система на стандартите за време, 

заложени като критерии за качество 

съгласно Информационното табло 

на ЕС в областта на правосъдието; 

➢ Да се задълбочат демотивацията и 

недоверието сред човешкия капитал 

вътре в съдебната система от 

оценка на изпълнението, базирана 

на формални критерии, а не на 

индивидуален принос, рефлектиращ 

пряко върху възнаграждението, 

атестацията и кариерното развитие; 

➢ Да се задълбочат ниските нива на 

обществено доверие в съдебната 

система. 

 

 

 

Предвид изложеното настоящото проучване има за цел в своето заключение, 

като стъпва на идентифицираните силни страни, да изведе и препоръча 

мерки, които да спомогнат развитието на сегашния модел за натовареност 

на съдилищата и действащата форма на отчетност за измерване на тяхното 

представяне - до качествено по-високо ниво. 
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5. Влияещи фактори – физическа среда, работни методи, 

технологични процеси, нормативни изисквания и други 

В хода на проучването ни и направения анализ, включително в предходната 

точка от него, разгледахме отделните фактори, влияещи върху качеството на 

работа на магистратите и съдебните служители. Те бяха разгледани от гледна 

точка на официално публикувани статистически данни на ВСС и 

съдилищата, данни за обществените нагласи на социологически агенции и 

данни от нашето проучване като форма на граждански мониторинг и 

контрол. 

Считаме за необходимо с оглед пълнота на изследването ни да представим 

виждането на магистратите за факторите, които влияят на тяхната работа. 

Съгласно доклада на Европейската мрежа за независимост, отчетност и 

качество на съдебната власт — показатели за изпълнение, 2017 г., (приет от 

Общото събрание, Париж, 9 юни 2017 г.) магистрати от държавите членки на 

ЕС са отговаряли на отделни въпроси, свързани с показателите за 

независимост, отчетност и качество на съдебната власт. 

На въпроса: „През последните две години в условията на работа при мен се 

появиха отрицателни промени, свързани с (може да се дадат няколко 

отговора): (а) Заплащане, (б) Пенсия, (в) Пенсионна възраст, (г) 

Натовареност с дела, (д) Ресурси на съдилищата, (е) Бях преместен в друго 

оперативно звено, секция или съд.“, участвалите в проучването български 

магистрати са дали най-често следните три отговора на въпроса:  

„Смятам, че възникналите промени в условията на труд в областите, 

изброени по-горе, пряко са повлияли на моята независимост (възможни са 

няколко отговора):“  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

109 
Проект BG05SFOP001-3.003-0051                         

„Гражданско участие за прозрачна и ефективна съдебна система“ 

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

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 
Държава  № 1  № 2  № 3  

 

България  

 

Заплащане  

 

Ресурси на 

съдилищата  

 

Натовареност с дела  

 

Считаме, че мнението на магистратите, участвали в проучването, 

кореспондира с изводите от настоящия анализ, поради което той ще се 

съсредоточи в препоръчаните мерки и върху тези фактори, влияещи върху 

независимостта, респективно качеството на работа в съдебната власт. 

Приемането на измерими обективни стандарти в работата на съдилищата и 

отделния магистрат следва да бъдат тясно обвързани със системата на 

възнаграждения и с процедурите по атестация и кариерно развитие.  

 

IV. БАВНО ПРАВОСЪДИЕ 

 

Бавното правосъдие има пряко отношение към основните права на човека, 

като се регулира от множество нормативни актове. Чрез тях на съдебната 

власт в широк смисъл (разследващи органи, прокурори, съдии) се възлага 

задължението да решават делата в „разумен срок“, като при неизпълнението 

му държавата дължи обезщетение за бавност на правосъдието. 

От друга страна, съдебната система у нас често е критикувана, че се 

нарушава задължението за разглеждане на делата в разумен срок. Ето защо 

в настоящото проучване ще разгледаме в кои хипотези е налице бавно 

правосъдие? Как гражданите могат да бъдат активни и да поискат 

произнасяне на съда, ако той сам не предприема своевременни действия? По 

какъв ред може да се търси обезщетение на това основание? 
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1. Нормативна уредба 

Правото, респективно задължението за разглеждане и решаване на 

делата в разумен срок е уредено в Европейската конвенция за защита 

правата на човека и основните свободи, Гражданския процесуален кодекс, 

Наказателно-процесуалния кодекс и Административнопроцесуалния кодекс. 

Редът за получаване на обезщетение за бавно правосъдие е уреден в Закона 

за съдебната власт и в Закона за отговорността на държавата и общините за 

вреди.  

Действащата нормативната уредба включва: 

1.1. Материалното право: 

✓ Разпоредбата на чл. 6, § 1 от Европейската конвенция за правата 

на човека (ЕКПЧ), съгласно която „всяко лице, при решаването на правен спор 

относно неговите граждански права и задължения има право на публично 

гледане на неговото дело в разумен срок от съд“; 

✓ Разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), 

съгласно която всеки има право на справедлив и публичен процес в разумен 

срок и от независим и безпристрастен съд. 

1.2.  Задължението, уредено в процесуалните закони: 

✓ Разпоредбата на чл. 13 от Гражданския процесуален кодекс, 

съгласно която съдът следва да разглежда и решава делата в разумен срок; 

✓ Разпоредбата на чл. 22 от Наказателно-процесуалния кодекс, 

съгласно която съдът следва да разглежда и решава делата в разумен срок; 

Прокурорът и разследващите органи са длъжни да осигурят провеждането на 

досъдебното производство в предвидените в този кодекс срокове; Делата, по 
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които обвиняемият е задържан под стража, се разследват, разглеждат и 

решават с предимство пред останалите дела. 

Необходимостта от стриктното спазване на забраната за бавно правосъдие в 

наказателния процес произтича от няколко обстоятелства: 

• Обвиняемият/подсъдимият за извършване на престъпление не следва 

да бъде държан в твърде дълга несигурност дали ще бъде осъден, след 

колко време и какво наказание би следвало да претърпи; 

• Пострадалият/ неговите близки имат интерес от бързо и адекватно 

решаване на делото от гледна точка на възмездяване на вредите от 

престъплението и моралното удовлетворение от наказване на дееца;  

• Обществото като цяло изисква своевременното откриване и наказване 

на дееца с оглед прилагане на индивидуалната и генералната 

превенция на наказанието. 

Бавното правосъдие на практика отслабва тези функции на 

наказанието. 

1.3. Уредбата в процесуалните закони за определяне на срок при 

бавност (чл. 255 и следващи от ГПК), респ. за ускоряване на съдебното 

производство в наказателния процес (чл. 368 и следващи от НПК): 

Цитираните норми уреждат процесуални способи за ускоряване на 

производството, когато то е висящо, а не компенсаторно средство за защита 

на установено нарушено право за решаване на делото в разумен срок. 

Доколкото тази уредба обаче е приета с мотивите за съкращаване 

продължителността на производството, същата има пряко отношение към 

целта за намаляване на случаите на забавено правосъдие, за активност на 

гражданите при упражняване на процесуалните права и като форма на 

своебразен мониторинг на ефективността на съдебната реформа. 
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1.4.  Средствата за защита: 

a) Вътрешноправните средства за защита по отношение на оплаквания 

за прекомерна продължителност по граждански, наказателни и 

административни производства или т.нар. национален механизъм за 

обезщетение, който включва:  

✓ Административното компенсаторно средство за защита срещу 

оплаквания за нарушения на правото на граждани и юридически лица на 

разглеждане и решаване на делото в разумен срок, уредено в Глава трета „а“ 

от Закона за съдебната власт (ЗСВ),  в сила от 01.10.2012 г., в изпълнение на 

двете пилотни решения "Фингър срещу България" и обединеното "Димитров 

и Хамънов срещу България" 

✓ Искът за обезщетение по чл. 2б от Закона за отговорността на 

държавата и общините за вреди (ЗОДОВ); 

б) Правото на жалба пред Европейския съд по правата на човека на 

основание ЕКПЧ - след изчерпване на вътрешноправните средства за защита 

в съответствие с общопризнатите норми на международното право и в срок 

от шест месеца от датата на постановяване на окончателното решение на 

националната инстанция. 

 

2. Съдебна практика 

В горепосочената правна уредба липсва легална дефиниция на понятието 

„разумен срок“, което обаче не означава, че липсват критерии за извеждането 

на неговите параметри. Такива критерии предоставят: 

• Стандартите, изведени в практиката на Европейския съд по правата 

на човека (ЕСПЧ) с оглед критериите за преценка на дължината на 

производството и размера на обезщетението, като например: При 
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преценката за разумност на релевантния период съдът прилага три 

критерия: фактическа и правна сложност на делото, поведението на 

компетентните органи и поведението на самия носител на правото (в 

този смисъл Екле срещу Германия, Цимерман и Щайнер срещу 

Швейцария, Крепс срещу Полша, С.Х.К. срещу България). Възможно е 

накърняване на разумния срок за разглеждане на делото, въпреки 

формалното спазване на законово определените процесуални срокове, 

както е възможно и обратното – удовлетворяване на изискването за 

„разумен срок“ при фактическото надвишаване на процесуалните 

срокове. Според ЕСПЧ предписанието за разумен срок на делото се 

нарушава само от закъснения, за които са отговорни държавните 

органи. Гаранцията за „разумен срок“ по чл. 6, пар. 1 ЕКПЧ има за цел 

да гарантира общественото доверие в правораздаването. Другата цел 

на гаранцията е да защити всички страни в съдебното производство от 

прекомерни процесуални забавяния. 

• Тълкувателните решения на ВКС и ВАС, постановени по реда на чл. 290 

ГПК, чийто предмет има значение при преценката на горните критерии 

(Тълкувателно решение № 35/ 1990 по н.д. № 26/ 1990 г., ОСНК на ВС 

относно фактическата и правната сложност на делото, и други). 

• Съдебната практика по прилагането на чл. 2б, ал. 2 ЗОДОВ, съгласно 

която при преценка относно наличието на необосновано забавяне при 

разглеждане и решаване на делото, съдът взема предвид общата 

продължителност и предмета на производството, неговата фактическа 

и правна сложност, поведението на страните и на техните процесуални 

или законни представители, поведението на останалите участници в 

процеса и на компетентните органи, както и други факти, които имат 

значение за правилното решаване на спора. 

• Практиката на административните съдилища по Глава трета „а“ ЗСВ, 

тъй като актовете, постановявани в това производство, с които се 
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засягат права на граждани и юридически лица, могат да бъдат 

обжалвани пред съд (чл. 120, ал. 2 КРБ). На 01.10.2012 г. влиза в сила 

административното средство за обезщетение при оплаквания за 

продължили неоправдано дълго производства и до настоящия момент 

вече е установена съдебна практика на административните съдилища. 

• Административната практика, а именно: 

✓ Практиката на инспекторите и експертите от специализираното 

звено на Инспектората на Висшия съдебен съвет (ИВСС) при извършването 

на проверките по Глава Трета „а“ от ЗСВ, по повод подадени заявления за 

забавено правосъдие по чл. 60а от ЗСВ, проучена, анализирана и 

систематизирана в Методиката за дейността на ИВСС по Глава трета „а“ от 

ЗСВ, приета от инспекторите с Решение по протокол № 13/ 09.05.2014 г.; 

✓ Практиката на правителствените агенти от дирекция 

„Процесуално представителство на Република България пред ЕСПЧ“ в 

Министерството на правосъдието. 

Предявяването на претенция за обезщетение при бавно правосъдие 

може да се реализира чрез: 

2.1. Предявяване на иск по чл. 2б ЗОДОВ: Със закона за 

изменение и допълнение на ЗОДОВ от 15 декември 2012 г., считано от тази 

дата, отговорността на държавата за вредите, причинени на граждани и 

юридически лица от нарушаване на правото на разглеждане и решаване на 

делото в разумен срок съгласно чл. 6 § 1 от ЕКПЧ може да бъде ангажирана 

по съдебен ред. Обезщетението може да се търси само по реда на този закон, 

а не по общия ред (чл. 8, ал. 1 ЗОДОВ). 

Исковете се разглеждат по реда на ГПК, като искът за обезщетение 

може да се предяви както по време на висящността на производството, така 

и след приключването му (чл. 2б ЗОДОВ). Абсолютна процесуална 

предпоставка за предявяването на иск за обезщетение при приключило 
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производство обаче е изчерпването на административната процедура по 

глава трета „а“ ЗСВ (чл. 8, ал. 2 ЗОДОВ). 

 

2.2.  Подаване на заявление в рамките на административна 

процедура по реда на ЗСВ за оценка на нарушенията и предлагане на 

споразумение за обезщетение. Тя се развива пред Инспектората към ВСС и 

Министерството на правосъдието по реда на глава Трета „а“ от ЗСВ 

„Разглеждане на заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и 

решаване на делото в разумен срок“ (обн. ДВ, бр. 50 от 2012 г.)  

Административната процедура по реда на глава Трета „а“ от ЗСВ и съдебната 

такава по реда на чл. 2б от ЗОДОВ представляват вътрешноправни средства 

за защита по отношение на оплаквания за прекомерна продължителност на 

граждански, наказателни и административни производства и са част от 

т.нар. национален механизъм за обезщетение при забавено правосъдие. 

Как се съотнасят двете производства в практиката? Във всеки конкретен 

случай следва да се съобрази следното:  

Административното производство е приложимо само за приключени дела, 

такива които са приключени с влязъл в сила съдебен акт. По приключили 

дела съдебната процедура е приложима само при изчерпана 

административна процедура. По неприключили дела, такива, които са 

висящи и е налице е забавяне, респ. нарушаване правото на разглеждане и 

решаване на делото в разумен срок, следва да търси обезщетение по реда на 

ЗОДОВ директно пред съда. Следователно, когато делото е висящо не може 

да се приложи административната процедура по глава Трета „а“ от ЗСВ, но 

остава приложима съдебната процедура по реда на ЗОДОВ. В случай, че 

делото продължи след произнасяне и обезщетяване за периода до сезиране 

на съда за това забавяне и приключи отново със забавяне за следващия 

период след приключване на делото – за този следващ период следва да се 
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приложи първо административната процедура по реда на глава Трета „а“ от 

ЗСВ и евентуално съдебната процедура при неудовлетворителен размер на 

предложено обезщетение. 

Следва да се отбележи, че актовете, постановени в хода на 

административното производство подлежат на обжалване пред 

компетентния административен съд. 

Към днешна дата Министерството на правосъдието е внесло проект на Закон 

за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗИДЗСВ) по 

отношение на обезщетенията за бавно правосъдие, който заслужава да бъде 

разгледан: 

С проекта се предлага заявлението, с което се иска обезщетение да се 

отхвърля, когато подсъдимият е бил обезщетен за неразумния срок на 

наказателното производство чрез изрично и измеримо намаляване на 

наложеното му наказание от компетентния съд; по досъдебни производства, 

когато въпреки проведените действия по издирване и разследване, 

извършителят на престъплението е останал неразкрит или не е повдигнато 

обвинение. 

Видно от мотивите на проекта, регламентирането на тези основания е 

съобразено с практиката на ЕСПЧ, съгласно която намаляването на 

наказанието се смята за адекватна компенсация при нарушаване на 

изискването за разглеждане и решаване на делото в разумен срок. Взета е 

предвид и практиката на ЕСПЧ по отношение на прилагането на чл. 6 от 

ЕКПЧ. Съгласно чл. 6, § 1 от ЕКПЧ „всяко лице……при наличието на каквото 

и да е наказателно обвинение срещу него има право на справедливо и 

публично гледане на неговото дело в разумен срок“, тоест става въпрос само 

за обвиняемия, съответно подсъдимия. ЕСПЧ въобще не разглежда 

оплаквания на пострадалия по чл. 6, § 1 ЕКПЧ от конвенцията по отношение 

на досъдебни производства, в които извършителят не е открит или не е 

повдигнато обвинение. 
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Считаме обаче, че са налице предпоставки за потенциални проблеми при 

влизане в сила на предлаганите промени: 

Действително подобно предложение е разумно, тъй като изричното и 

измеримо намаляване на наказанието и изплащането на обезщетение в пари 

би означавало двойно облагодетелстване на подсъдимия за едно и също нещо. 

Съдът обаче не разполага със законова възможност за намаляване на 

наказанието на това основание. Поради това, подобна формулировка като 

горецитираната, би направила намаляването на наказанието 

незаконосъобразно. Съответно, присъдата в тази част ще подлежи на отмяна 

при протест на прокуратурата. Ето защо e необходимо намаляването на 

наказанието, поради бавно правосъдие да се заложи като основание в 

разпоредбите на чл. 54 и сл. от НК. Тази празнота може към момента да бъде 

преодоляна, ако в присъдата съдът мотивира бавното правосъдие като 

смекчаващо вината обстоятелство. 

Относно предложеното основание за отказ на обезщетение по реда на ЗСВ 

при неразкрит извършител/неповдигнато обвинение следва да се вземе 

предвид, че правото на пострадалия да получи възмездие за извършеното по 

отношение на него престъпление влиза в обхвата на неговите граждански 

права. Неразкриването на извършителя препятства реализирането на това 

право, както и правото на обезщетяване на вредите от престъплението, тъй 

като няма срещу кого да бъде предявена съответната претенция. 

Един от критериите за определяне дали е спазена забраната за бавно 

правосъдие е поведението на компетентните органи. Ако се счете, че това 

поведение е било ефективно и адекватно, обоснован е изводът, че 

извършителят няма да остане неразкрит. По този начин може да се стигне до 

положение, че поради недостатъчно активното поведение на компетентните 

органи, пострадалият ще остане необезщетен, както за вредите от 

престъплението, така и за вредите от бавно правосъдие. 
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Основанието за отказ при прилагане на процедурата по ЗСВ, не дерогира 

възможността за прилагане на ЗОДОВ, но именно процедурата по ЗСВ 

улеснява гражданите при реализиране на правото им на обезщетение при 

бавно правосъдие, а чрез предложеното основание за отказ то би се нарушило 

в определени случаи. 

 

2.3. Упражняване на правото на жалба пред Европейския съд по 

правата на човека - след изчерпване на вътрешноправните средства за 

защита в съответствие с общопризнатите норми на международното право и 

в срок от шест месеца от датата на постановяване на окончателното решение 

на националната инстанция. 

Правото на жалба пред Европейския съд по правата на човека произтича от 

уреденото в чл. 6, пар. 1 ЕКПЧ право на справедлив съдебен процес в разумен 

срок. При упражняването му следва да се има предвид, че Европейският съд 

по правата на човека не разглежда всякакъв вид оплаквания. Неговите 

правомощия са ограничени от условията за допустимост в ЕКПЧ, които 

определят кой, кога и във връзка с какво може да подаде оплакване. 

Разглеждането и решаването на делото в разумен срок е от изключително 

важно значение, тъй като осигурява спазването на защитени права от ЕКПЧ. 

Упражняването на правото на иск по чл. 2 ЗОДОВ и подаването на заявление 

за обезщетение по реда на ЗСВ, следва да действат дисциплиниращо на 

съдебната власт, както и в посока на по-добро законодателство с цел 

ограничаване на явлението „бавно правосъдие“, тъй като то може да се 

съизмерва с отказ от правосъдие. 
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3. Извеждане на причините 

 Случаите на забавено правосъдие се установяват в: 

• Практиката на ЕСПЧ; 

• Съдебната практика по чл. 2б ЗОДОВ; 

• Съдебната практика на административните съдилища във връзка с 

прилагане на механизма за обезщетяване по реда на Глава трета „а“ от 

ЗСВ; 

• Отчетите на ИВСС по Глава трета „а“ от ЗСВ за установените 

нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен 

срок за всеки тримесечен период, считано от 01.10.2012 г.; 

• Отчетите на министъра на правосъдието за постъпилите заявления и 

изплатените обезщетения по реда на глава Трета „а“ от ЗСВ за всеки 

тримесечен период, считано от 01.10.2012 г. 

От 01 октомври 2012 г. (датата на влизане в сила на административния 

механизъм в сила) до 31 март 2019 г. (крайната дата на последния 

публикуван тримесечен отчет на Инспектората към ВСС по глава трета „а“ 

ЗСВ), в Инспектората на ВСС са постъпили общо 3589 броя заявления на 

основание Глава трета „а“ от ЗСВ. За същия период Инспекторатът на ВСС е 

разгледал общо 3405 броя заявления от постъпилите, като е изготвил 

съответно констативни протоколи и становища.  

Върнатите на заявителите заявления са общо 65 броя, поради неотстранени 

нередовности. Това означава, че на заявителите е бил предоставен 7-дневен 

срок за отстраняване на констатирана нередовност, и тази нередовност не е 

била отстранена в установения срок, поради което заявлението е върнато на 

заявителя, без то да бъде разглеждано от гледна точка на допустимост и 

основателност.  
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Останалите разгледани заявления от Инспектората към ВСС са 

категоризирани като:  

✓ Недопустими – заявления, които не отговарят на нормативно 

установените условия за подаване на заявление за обезщетение по реда на 

Глава трета „а“ от ЗСВ. Тези заявления не се разглеждат по същество. Общо 

те са 1019 броя заявления, от които по различните основания за 

недопустимост, както следва: 

- Подадени извън срока – общо 445 броя заявления; 

- Отнасящи се до висящи производства, а не до приключени с 

влязъл в сила съдебен акт – общо 312 броя заявления; 

- Подадени от лице, което не е страна по приключено гражданско, 

административно, наказателно производство – общо 67 броя 

заявления; 

- Подадени срещу ненадлежен акт, действие или бездействие на 

съдебен орган съгласно чл. 60а, ал. 1 ЗСВ – общо 195 броя 

заявления; 

✓ Неоснователни - заявления, които са допустими, но разгледани по 

същество са приети за неоснователни, тоест не е установено нарушаване на 

правото на заявителя за разглеждане на делото в разумен срок – общо 407 

броя заявления. 

✓ Основателни - заявления, които са допустими и освен това 

разгледани по същество са приети за основателни, тоест установено е 

нарушаване на правото на заявителя за разглеждане на делото в разумен 

срок - общо 1912 броя заявления. 

Изнесеното обхваща данните/ случаите на оплаквания за забавено 

правосъдие в общо 25 (двадесет и пет) броя отчети на Инспектората към ВСС 
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(ИВСС) по Глава трета „а“ от ЗСВ за установените нарушения на правото на 

разглеждане и решаване на делото в разумен срок за всеки тримесечен 

период, считано от 01 октомври 2012 г. (датата на влизане в сила на 

административния механизъм в сила) до 31 март 2019 г. (крайната дата на 

последния публикуван тримесечен отчет на ИВСС по глава трета „а“ ЗСВ).   

Тези данни няма как да отразят обективната действителност по отношение 

общият брой на случаите на забавено правосъдие, тъй като при голямата част 

от тях, заинтересованите лица не упражняват правото си да търсят 

обезщетение.  

Постъпилите заявления и приетите за основателни от тях се увеличават през 

годините от  влизане в сила на административния механизъм през 2012 г. Не 

е изненадващо, че 316 от 361 заявления през 2017 г. се отнасят за апелативен 

район София. В него попадат софийските съдилища, в това число СРС като 

най-натоварен в страната. Както вече установихме, натовареността му е в 

пъти по-голяма от тази в други съдилища в страната.  

Забавеното правосъдие се обезщетява от държавата за сметка на държавния 

бюджет (чл.60 и от ЗСВ). За три години България е платила близо 2 милиона 

лева само за обезщетения по сключени споразумения по реда на чл. 60а от 

ЗСВ, като съгласно чл. 60а, ал. 3 от ЗСВ максималният размер на 

обезщетението по този ред не може да надхвърли 10 000 лв. за всеки 

конкретен случай. Много повече са платените обезщетения по делата, по 

които не са постигнати споразумения и България е осъдена по реда на чл. 2б 

от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) или 

по реда на ЕКПЧ от Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), при които 

съдебни процедури присъденото обезщетение няма нормативно установен 

горен праг на размера на обезщетението за разлика от административната 

процедура по ЗСВ. 

 

https://ime.bg/bg/articles/kakvo-pokazva-sistemata-za-natovarenost-na-sydilishtata/
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Извеждането на причините за случаите на бавно правосъдие се основава на 

изследването и анализа на:  

o  Доклади за прилагането на закона и за дейността на съдилищата на 

ВКС; 

o  Доклади на главния прокурор на Р България за прилагането на 

закона и  за дейността на прокуратурата и на разследващите органи; 

o  Доклади от вътрешната и международната дейност на Висшия 

съдебен   съвет; 

o  Анализи и отчети на Инспектората на Висшия съдебен съвет; 

o  Отчетни доклади за дейността на СРС и на други съдебни органи; 

o  Доклади с препоръки на Комисията за демокрация чрез право към 

Съвета на Европа (Венецианската комисия); 

o  Доклади на Европейската комисия по механизма за сътрудничество 

и оценка; 

o  Анализи и доклади на неправителствения сектор в областта на 

съдебната реформа;  

o  Становища на представители на академичната общност, бизнеса, 

адвокати и граждани. 

Според констатациите и изводите в тях, а така също и според отчетните 

доклади на съдебните органи, натовареността на съдилищата е основен 

фактор за забавеното правосъдие. Вследствие на нея нерядко се стига и до 

обективна невъзможност за извършване на действията в разумен срок. 

Други причини са допуснати съществени процесуални нарушения и 

пропуски на магистрати или тяхната недобра мотивация, като в големия 

брой случаи те също се свързват с драстично неравномерното натоварване в 

съдебната система. Изключително високата натовареност в някои районни 

съдилища, в това число СРС, влияе пряко върху качеството на труда на 

съдиите, което рефлектира върху ефективността и качеството на 

правораздаването. В този смисъл не винаги налагането на дисциплинарно 

наказание на магистрата, би решило разглеждания проблем.  
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Считаме, че първо следва да се създадат нормални условия на 

магистратите да вършат работата си чрез преодоляване на проблема с 

драстичните разлики в тяхната натовареност и да се установят стандарти за 

време при решаването на категориите дела. 

 

V. МОДЕЛ И МЕТОДИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ 

ПРОЦЕДУРИ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЕТАПИ ОТ СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО 

С ЦЕЛ ОПТИМИЗАЦИЯ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ ЗА УСКОРЯВАНЕ НА 

ПРАВОРАЗДАВАНЕТО 

 

 1. Препоръчани мерки относно човешкия капитал и ефективното 

администриране 

Въпреки полаганите усилия и отчетените положителни тенденции, 

ефективността на човешкия капитал и оптимизирането на работните процеси 

в съдилищата съвсем не е доведено до край, така че нивата на общественото 

доверие в тяхната работа да достигнат тези в други държави членки на 

Европейския съюз.  

Текущото състояние на съдебната система в Република България по 

отношение развитието на човешкия капитал и ефективното администриране 

на работните процеси, се характеризира със следните особености, около 

които, считаме, че няма как да не се обединим, тъй като се потвърждават от 

изпълняваните проекти на публичния и неправителствения сектор, а именно: 

✓ Липсват ясни стимули за лицата, ангажирани в системата на съдебната 

власт, за постигане на по-добро качество на правораздаването и 

предоставяните услуги в по-широк смисъл.  

✓ Липсва успешно работещ и унифициран модел за оптимизация на 

работните процеси в съдилищата и въпреки, че регулацията е строго 

формална и закрепена в нормативна уредба от висок ранг, остават 
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вариации на отделните процеси, които зависят от обичайна практика, 

стил и метод на работа на отделното лице, работещо в системата на 

съдебната власт.  

✓ Интеграцията и координацията между различни структури вътре в 

един съдебен орган, помежду им или между тях и прокуратурата при 

предоставянето на услуги за гражданите и организациите е все още 

слаба. 

✓ Степента на автоматизация на работните процеси е ниска, с което тя 

изостава от други държавни органи, където услугите и достъпът до 

информация вече се предоставят по електронен път в по-голяма степен 

и обем.  

✓ Делът на електронните услуги, дори на ниво електронен достъп до 

справки по дела е критично нисък. 

Въз основа на направеното проучване на правното и фактическо положение 

на организацията на правораздаването в Република България, 

идентифицираме следните потребности:  

1. Да се извърши цялостен функционален анализ в системата на 

съдебната власт за измерване работните процеси в съдебните 

органи от гледна точка на ефективност и ефикасност 

 

Действащите в момента механизми имат за цел да измерят натовареността 

на отделния съд и да оценят изпълнението на отделния магистрат, но не и 

оптимизацията на работните процеси вътре в съда между отделните негови 

структурни звена и служители в съдебната администрация. Важно е да се 

мерят резултатите – организационни и индивидуални, но е немислимо да 

говорим за ефективност, без да мерим пътя/ работния процес, чрез който се 

стига до този резултат. Това е от значение, както за оптимизацията на този 

работен процес, така и за оценката на изпълнението на човешките ресурси. 
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Считаме, че първо следва да се направи функционален анализ на всеки 

работен процес в съдилищата (включително съдебната администрация), на 

организацията на работа на съдебните служители, с оглед идентифициране 

на възможностите на оптимизация, преди да се вземат решения за закриване 

на съдилища и дали да останат отделни производства в съдебната система. 

Това е необходимо, защото всяко стратегическо решение относно 

организацията на работата, без да е извършен функционален анализ на 

процесите в съдилищата, би било необосновано. Не може да има оптимална 

ефективност и ефикасност в работата на съда, без проследяване и анализ на 

всеки работен процес в съдебната администрация.  

Освен това не бива да забравяме, че съдилищата имат обществени функции. 

Постигането на по-висока ефективност на съдилищата е пряко свързано с 

възможностите за упражняване на правото на достъп до правосъдие за 

гражданите и бизнеса. Безспорно оптималното развитие на всеки работен 

процес в съда има в една или друга степен значение за срочността на 

правораздаването в тесен смисъл на думата и значение за модернизацията 

на съдебната система, и повишаване на общественото доверие в нея. 

Ето защо препоръчваме и считаме, че гражданското общество следва да 

настоява, за извършването на цялостен, централизиран функционален 

анализ на съдилищата и прокуратурите. Дейността по настоящия проект 

няма и не може да има за задача извършването на такъв, но има за задача 

да препоръча необходими мерки за оптимизация на работата в съдилищата, 

в частност на Софийския районен съд, като най-натоварения съд в страната, 

при което идентифицираме такава потребност. 

В тази насока основната цел е разработването на Модел и методика за 

прилагане на установените процедури на различните етапи от съдебното 

производство за оптимизация на работните процеси за ускоряване на 

правораздаването, въз основа провеждането на настоящото проучване. 

Предназначението на разработвания документ е да предостави 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

126 
Проект BG05SFOP001-3.003-0051                         

„Гражданско участие за прозрачна и ефективна съдебна система“ 

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

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 
инструментариум за анализ на работните процеси в съда, който 

заинтересовани административни ръководители, съдебни администратори 

или административни секретари в съдилищата могат да приложат.   

Целта на разработвания Модел и методика е да създаде единен, унифициран 

подход за извеждане принципите на процесноориентираното управление в 

администрацията на съда чрез описание и анализ на работните процеси с цел 

тяхната оптимизация за ускоряване на правораздаването, като: 

✓   Предоставя структуриран модел за описание и анализ на работните 

процеси, включително системата за документооборота и движението на 

делата, подобряване на отчетността и организацията на трудовата 

дейност с цел тяхната оптимизация за ускоряване на правораздаването; 

✓   Съдържа логическа последователност от етапи, стъпки, предпоставки, 

методи, техники и резултати, приложими с цел оптимизация на работните 

процеси;  

✓   Осигурява практически приложими инструменти за оптимизиране на 

работните процеси, включително указания за внедряване на принципите, 

залегнали в модела; 

✓   Предлага обща универсална рамка за подпомагане управленската дейност 

на съдилищата, която може да бъде ползвана от административни 

ръководители, съдебни администратори и административни секретари в 

съдилищата.  

2. Да се инициират законодателни предложения с цел повече 

равномерност в действителното натоварване на съдилищата 

и съдиите 

При изследването на натовареността на съдилищата, в частност на 

районните съдилища в областните центрове от съществено значение е 

структурата на видовете дела за разглеждане. Фигурата по-долу представя 

дяловото разпределение на видовете дела към общия брой дела за 

разглеждане в районните съдилища в областните центрове за I полугодие на 
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2019 г. 

Фигура 14 - Дялово разпределение на видовете дела към общия 

брой дела за разглеждане в районните съдилища в областните 

центрове за I полугодие на 2019 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Източник: Приложение 82 от Обобщените статистически таблици за дейността на 

съдилищата за I полугодие на 2019 година) 

Заповедните производства по чл. 410 и чл. 417 ГПК имат голям относителен 

дял в общата натовареност на районните съдилища в областните центрове. 

От 226 758 броя дела (общ брой дела в това число всички видове граждански 

и наказателни дела за I полугодие на 2019 г.) заповедните дела по чл. 410 и 
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чл. 417 ГПК са 67 494 броя за същия период, с което представляват 30% дял 

към всички дела за разглеждане. Този дял е близък до дела на делата, които 

се водят по общия исков ред.  

За разлика от делата по общия исков ред обаче естеството на заповедните 

производства, тяхната безспорност и опростена процедура, позволяват да се 

разглеждат без значение на местната подсъдност. Законодателна промяна в 

тази насока не само че не би ограничила, а напротив би разширила достъпа 

до правосъдие. Заповедните производства са абсолютно безспорни, без 

никаква фактическа и правна сложност, те се гледат в закрито заседание и 

без призоваване на страните. При сега действащата уредба заявителят 

подава заявлението за издаване на заповед за изпълнение в съответния 

районния съд по постоянния адрес или по седалището на длъжника. Когато 

това е натоварен съд като СРС, вместо съдът да разгледа заявлението и да 

издаде заповед за изпълнение в 3-дневен срок, както сочи закона, заявителят 

е принуден нерядко да чака 3 месеца. Същевременно този голям брой дела 

отнема от времето на магистратите да гледат всички останали дела.  

Ето защо считаме, че след подаване на заявлението за издаване на заповед 

за изпълнение: по електронен път (изрично да се предвиди и осигури тази 

възможност) или на хартиен носител (какъвто е единственият начин в 

момента), заявлението следва чрез единна и централизирана електронна 

система на принципа на случайното разпределение да се предостави за 

гледане в който и да е районен съд в страната, по подобие организацията на 

работа в Търговския регистър на Агенцията по вписванията. 

Тази мярка, за чието реализиране са необходими законодателни изменения, 

ще доведе до значително намаляване на сега съществуващата драстична 

неравномерност в натоварването на съдилищата и съдиите на едно и също 

инстанционно ниво, но в различни градове. Това би имало за пряка 

последица подобряване качеството и бързината на правосъдието, 

респективно разширяване на възможностите за достъп до него. 
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3. Да се инициират законодателни предложения с цел въвеждане 

на дългосрочни решения за щатна численост и форми на 

кадрова обезпеченост на съдилищата по ясни и обективни 

критерии 

Направеното проучване на щатната численост на магистратите и съдебните 

служители, както и на общия брой съдебни служители към магистрати в 

отделен съдебен орган не разкрива принципен подход, по който те биват 

определяни. Налице са значителни диспропорции.  

• Първо, щатната численост не се съобразява с натовареността на 

различните съдилища, тъй като действителната натовареност на 

един съдия е драстично различна в различните съдилища с оглед 

броя на подлежащите на разглеждане дела. В сегмента на 

районните съдилища в областните центрове този извод има най-

висока степен на значимост.  

• Второ, не може да бъде оценено като добра управленска политика 

наличието на множество незаети щатни бройки в съдилища с 

висока натовареност, където се генерира най-големият брой 

случаи на бавно правосъдие, което пряко рефлектира върху 

достъпа до правосъдие на гражданите и бизнеса: 

o В сегмента на районните съдилища в областните центрове, 

включително СРС, е налице немалък брой незаети щатни бройки 

за магистрати (42 щ. бр.), което не кореспондира с изключително 

високата натовареност на тези съдилища. 

o В сегмента на районните съдилища в областните центрове, 

включително СРС, е налице немалък брой незаети щатни бройки 

за съдебни служители (30 щ. бр.), което не кореспондира с 

изключително високата натовареност на тези съдилища. 
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• Трето, щатната численост на съдебните служители очевидно не се 

съобразява с броя на магистратите и съотношението е различно в 

различните съдилища (1,33 - 3,99).   

• Четвърто, недоумение буди фактът, че се командироват съдии от 

най-натоварените съдилища в други съдилища, което навежда на 

извода, че този институт се ползва не винаги по предназначението 

си да компенсира дисбаланса в натовареността в конкретен 

съдебен орган. 

• Пето, командироването, чието естество е да бъде временна мярка, 

често бива  прилагано за изключително дълъг период от време, 

като магистрати се командироват в желани съдилища и това 

предпоставя зависимости вътре в системата на съдебната власт.  

Моля забележете – констатира се продължителност на командироването: 92 

месеца (от 2012 г.); 83 месеца (от 2012 г.); 80 месеца (от 2013 г.); 70 месеца 

(от 2013 г.) и т. н., видно от Регистъра на командированите магистрати от 

съдилищата към 21.10.2019 г. Според изнесените данни командировани са 

144 магистрата, като продължителността на командироването (в месеци), 

изчислена до 30.09.2019 г., в 52 случая от общия брой 144 случаи е за повече 

от 12 месеца, което престава да бъде временна, а прераства в „постоянна“ 

мярка. 

Вече изложеното налага обоснованият извод, че кадровата политика на ВСС, 

следва да се реформира към залагане на ясни и обективни критерии, по 

които да се разкриват и закриват щатни бройки; да се прилагат процедурите 

по назначаване  и командироване с оглед техния смисъл и предназначение – 

да осигуряват бързо и качествено кадрова обезпеченост на съдебните органи 

съобразно действителната им натовареност.  
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4. Моделът за отчетност, да се допълни, като освен количествени 

въведе качествени показатели, в това число времеви 

стандарти при решаване на делата  

От направеното проучване установихме, че: 

• Първо, изразът „натовареност на съдебната система“ е неточен, 

поради големите (в пъти) разлики в степента на натоварване в 

отделните съдилища като вид и инстанционни нива. При това 

положение прецизният израз е „неравномерно натоварване“ в 

съдилищата. 

• Второ, към момента методиката за определяне на 

натовареността на съдиите се базира само на количествени 

показатели (както се сочи в цитирания анализ на ВСС за 2018 

г.). Тази методика е приета от ВСС и в този смисъл считаме за 

недостатъчно направеното от СК на ВСС уточнение, че „при 

сравнението на натовареността на съдиите в различните 

нива следва да се отчита разликата във вида, спецификата и 

сложността на делата в отделните видове и инстанционни 

съдилища“. За да имат тази значимост качествените критерии, 

те следва да бъдат заложени като измерител в работата на 

съдилищата и съдиите. Известно е, че няма активно поведение 

и действие „там, където не се мери“. Това е и една от 

комплексните причини за случаите на бавност в правосъдието, 

някои от тях достигащи продължителност 20 и повече години. 

В това отношение реформата в съдебната ни система изостава сред други 

държави членки. В информационното табло на ЕС в областта на 

правосъдието за 2019 г. изрично като показатели за качеството на съдебната 

система са изведени освен достъпността, но така също източниците и 

инструментите за оценка, а така също и стандарт за продължителност при 

решаването на делото. 
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Сочи се, че стандартите могат да ускорят напредъка в качеството на 

функциониране на съдебната система. Следвайки прегледа на мерките за 

стандартизиране, 2019 EU Justice Scoreboard се фокусира върху забавянето 

на делата и определянето на времеви рамки като инструмент на 

правосъдната система.   

Фигурата по-долу демонстрира при кои държави членки на ЕС се използват 

критериите – срок, период от време и забавяне. „Срокът“ е количествен 

критерий, т.е. максимален брой дни от регистрирането на делото до първото 

прослушване/ заседание. „Забавено“ е делото, по-старо от определен период 

от време. „Времевите рамки“ са относими за съответна категория дела, 

които следва да бъдат приключени за определен период от време.  

 Фигура 15 – Стандарти за време при правосъдните системи на 

държавите членки съгласно Информационното табло на ЕС в областта 

на правосъдието за 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Източник: Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2019 г.) 
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Видно от изнесеното в Информационното табло на ЕС съдебната ни система 

не е предоставила като дефиниран нито един от тези стандарти за време.  

В доклада на Европейската мрежа за независимост, отчетност и качество на 

съдебната власт — показатели за изпълнение, 2017 г., (приет от Общото 

събрание, Париж, 9 юни 2017 г.) се сочи, че въпросът за продължителността 

на делата като цяло (тема от областта на качеството на правосъдието) е 

въпрос, който е различен от въпроса за времето на разположение на съдията 

за решение по делото. В повечето случаи времето, през което съдията работи 

по дадено дело, представлява малка част от продължителността на делото. 

Наличното време за обработка зависи преди всичко от бюджетите и 

наличността на персонал. Това предполага, че съдията може да не разполага 

с достатъчно време, за да вземе решение по делата, както е уместно, докато 

делата се точат с години, и обратно. Следователно показател „стандарти за 

продължителност на делата“ и показател „достатъчно време за 

изслушване и вземане на решение по делото“ разглеждат различни проблеми.  

За да се избегне всякакво недоразумение, съгласно доклада на Европейската 

мрежа за независимост, отчетност и качество на съдебната власт, следва да 

бъде напълно ясно, че позоваването на „стандарти" в този контекст не цели 

да посочи, че съдията е ограничен по някое конкретно дело. Делото следва да 

продължи колкото е необходимо, за да бъде отсъдено подобаващо, а съдията 

не може да бъде обвързван с какъвто и да било „стандарт" за средна 

продължителност; това в крайна сметка ще зависи от конкретните 

изисквания, свързани с делото. При условие че това е ясно разбрано, не 

съществува противоречие със съдебната независимост и наличието на 

„стандарти", което в този смисъл се счита за положително. 

Нещо повече - в горепосочения документ е направено съдържателно 

проучване на избрани области на качеството на правосъдието, като се 

обръща специално внимание на качеството на съдебните решения, 

включително от гледна точка на своевременното и ефективно произнасяне 
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на решения по делата. 

Предвид гореизложеното и изводите от настоящото проучване считаме 

препоръчаната мярка  за особено наложителна, за да отговори съдебната 

система на обществените очаквания за най-високи стандарти за качество на 

правосъдието. 

 

5. Моделът за оценка на изпълнението на човешкия капитал да се 

реформира, като се базира не на формални критерии, а на 

индивидуален принос, рефлектиращ пряко върху 

възнаграждението, атестацията и кариерното развитие;  

 

Както видяхме по-горе, съгласно доклада на Европейската мрежа за 

независимост, отчетност и качество на съдебната власт — показатели за 

изпълнение, 2017 г., (приет от Общото събрание, Париж, 9 юни 2017 г.) в 

отговорите на магистратите от нашата страна на въпроси (свързани с 

показателите за независимост, отчетност и качество на съдебната власт), 

трите най-често посочвани фактори с пряко влияние на независимостта, 

това са: заплащането, ресурсите на съдилищата и натовареността. 

Считаме, че реформирането на сегашния модел на натовареност на 

съдилищата и действащата система за отчетност ще имат завършен смисъл 

само ако реформите бъдат доведени до човешкия капитал в съдебната 

система. Липсата на такива съществени реформи би задълбочила проблемът 

с демотивацията и недоверието сред човешкия капитал вътре в съдебната 

система.  

Предвид изложеното считаме за обосновано и необходимо оценката на 

изпълнението в съдебната система да премине от сегашните формални 

критерии, към ново качествено ниво, като се базира на индивидуалния 
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принос и той пряко рефлектира върху възнаграждението, атестацията и 

кариерното развитие на магистратите и съдебните служители. 

 

6. Опростяване на процеса по събиране и предоставяне на 

отчетните данни чрез повече автоматизация 

Събирането и предоставянето на отчетни данни от страна на 

административните ръководители на съдилищата към момента е трудоемък 

процес, видно от Методиката за контрол и проверка на статистическите 

данни, отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите в Република 

България, съдържаща 143 броя приложения – обобщени статистически 

таблици.  

С оглед прецизността при обработването на информацията, считаме, че 

процесът следва да се автоматизира, още повече при евентуалното бъдещо 

залагане и на качествени показатели при отчетността. Считаме за 

необходимо, обобщените статистически данни да се генерират 

автоматизирано от електронната система на съдебния орган.  

Административните ръководители следва да бъдат разтоварени от тази 

дейност, така че в ежегодните доклади за дейността на съответния съдебен 

орган да се фокусират върху предоставянето на информация и предложения 

за управлението на човешкия капитал и ефективното администриране на 

работните процеси, включително с цел обмяна на добри практики. 

 

7. Въвеждане на разнообразни канали за комуникация със 

заинтересованите страни с цел повишаване на общественото 

доверие към дейността на съдилищата 

Считаме за необходимо по подходящ начин по-активно резултатите от 
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работата на съдилищата да се комуникират с широката общественост, 

адвокатски колегии, представители на бизнеса, академичната юридическа 

общност, неправителствени организации, медии и др. 

Резултатите на съдебните органи при тяхната отчетност могат и следва да 

бъдат комуникирани по-ефективно със заинтересованите страни с цел 

повишаване на общественото доверие към дейността на съдилищата.  

Въз основа на направените изводи от проучването на модела на 

натовареност и системата на отчетност на съдилищата, считаме за 

обоснована необходимостта от сериозното им реформиране. С цел 

развитието им до качествено по-високо ниво, предлагаме предприемане на 

следните мерки:  

➢ Да се извърши цялостен функционален анализ в системата на 

съдебната власт за измерване работните процеси в съдебните органи 

от гледна точка на ефективност и ефикасност; 

➢ Да се инициират законодателни предложения с цел повече 

равномерност в действителното натоварване на съдилищата и 

съдиите; 

➢ Да се инициират законодателни предложения с цел въвеждане на  

дългосрочни решения за щатна численост и форми на кадрова 

обезпеченост на съдилищата по ясни и обективни критерии; 

➢ Моделът за отчетност, да се допълни, като освен количествени 

въведе качествени показатели, в това число времеви стандарти при 

решаване на делата; 

➢ Моделът за оценка на изпълнението на човешкия капитал да се 

реформира, като се базира не на формални критерии, а на 

индивидуален принос, рефлектиращ пряко върху възнаграждението, 

атестацията и кариерното развитие; 
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➢ Опростяване на процеса по събиране и предоставяне на отчетните 

данни чрез повече автоматизация; 

➢  Въвеждане на разнообразни канали за комуникация със 

заинтересованите страни с цел повишаване на общественото доверие 

към дейността на съдилищата. 

 

Препоръчаните мерки имат пряко отношение към: 

- Човешкия капитал - чрез повишаване качеството на системите 

за отчетност, оценка на изпълнението и мотивация на 

ангажираните в съдилищата магистрати и служители; 

- Ефективното администриране – чрез оптимизация на 

работните процеси с цел тяхната ефективност и по-високо 

качество на осъществяваната дейност. 

 

В търсене на аргументи за и против предложения модел направихме  

проучване и сравнителен анализ на относими добри практики в държави 

членки на ЕС: 

Доминиращият подход в съдебните системи на страните от Европейския 

съюз е този, при който стандартите за срок и обслужване се формулират чрез 

стойности (задачи) на набори от индикатори (показатели за ефективност). 

Тези целени стойности (задачи) са елементи от плановите документи на 

съдилищата. Ясно е, че в случай на несъответствие спрямо установени чрез 

задачи национални стандарти, в съдилищата следва да се решава въпроса с 

темпа на подобрение – начина, по който изпълнението на съда ще се 

приближава или дори надминава изискванията. Уместно е, ръководствата на 

съдилищата в България да бъдат подкрепени и снабдени с подходящите 

системи и инструменти за управление на стратегическото и оперативно 
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изпълнение, каквато, е и европейската практика.  

В следствие извършеното проучване и сравнителен анализ на добри 

практики у нас и в други държави членки на ЕС, систематизираме 

относимите по следния начин: 

2. Проучване и сравнителен анализ на добри практики в държави 

членки на ЕС 

2.1. Ефективно планиране на човешките ресурси в съдилищата и 

подход за оценка на тяхната ефективност в работата 

o Изследвания и анализи за повишаване на ефективността в рамките 

на организационната структура 

Интересна практика за постигане на ефективност и ефикасност при 

управлението на човешките ресурси в съдебната система в Германия е 

системата „PEBB§Y”, която е инструмент за планиране на необходимите 

човешки ресурси. От 1998 г. в рамките на работни екипи от членове на 

всички провинциални министерства на правосъдието и няколко 

професионални асоциации, се провежда статистическо изследване относно 

„колко време е нужно на един съдия да изпълни своите задължения”. Това 

изследване е проведено първоначално в системата на общите съдилища, след 

което през 2005 г. разширява обхвата си, като включва и специализираните 

съдилища. С участието на съдебен персонал, включващ съдии, въз основа на 

детайлна самооценка е структурирана система от „основни стойности” за 

дейността на административни, трудови, социални и финансови съдилища, 

които рефлектират върху времето, необходимо на съдиите за приключване 

на едно дело по определени клъстери. Например, за второинстанционните 

съдилища стойностите са следните: 2 100 минути – дела в областта на 

околната среда, 1 200 минути - дела, свързани с държавната служба, 990 

минути - застрояване и устройство на територията, 790 минути – полиция и 

т.н. Отчитайки годишното работно време на един съдия и броя на 
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постъпилите дела, се изчислява нуждата от работна ръка в съдилищата. 

Анализът на съдебната практика в Естония е процес на изучаване на 

съдебните решения (ако е необходимо, и на други съдебни документи) във 

всичките им аспекти, за да се идентифицират проблеми в унифицираното 

прилагане на законите от съдилищата. В хода на това изследване 

анализаторите установяват обхвата и естеството на проблемите, които 

съществуват в областта на прилагане на материални и/или процесуални 

норми. Естонският анализ на съдебната практика се определя като работещ 

способ за повишаване ефективността на съдебната система и важен 

инструмент в управлението на съдилищата. Например, по време на анализа 

може да стане ясно, че в някои области определени видове производства 

отнемат значително повече време, отколкото в други. Такива констатации 

позволяват на управлението на съдилищата да вземат необходимите 

решения, за да се разпределят ресурсите по-внимателно. 

За да направи възможен бенчмаркинга и сравненията между резултатите от 

изпълнението на различните съдилища в Дания е въведен модела CAF - Обща 

рамка за оценка. Първоначалното приложение е в ограничен мащаб, като 

основната цел е да се повиши нивото на знания за модела сред лидерите и 

персонала на съда. С тази цел моделът е представен в тримесечното печатно 

издание на бюлетина на съдилищата на Дания, получаван от всеки служител. 

Освен това, председателите на съдилищата заедно с управителната група на 

Администрацията на съдилищата извършват самооценка. Това прави 

възможно систематичното измерване и документиране на всички различни 

дейности, които са част от управлението на качеството в съдилищата в 

Дания. Важна е връзката, която се прави между инструмента на 

самооценката и плановете за подобрение. 

Положителни примери за самооценка с цел повишаване на ефективността са 

установени и в български съдилища. В благоевградските съдилища 

(България) е въведена практиката на вътрешни анкети, която е пряк израз 
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на една добра управленска визия, според която най-ценен за 

функционирането на всяка организация е човешкият ресурс. Основната 

дейност, залегнала в нея, е периодичното провеждане на вътрешна анкета 

сред администрацията, с която се проверяват условията на труд и 

ефективността на въведената организация на работа в съда според 

служителите, в това число и времевите измерители за съразмерна 

натовареност и ангажираност на по-големите служби в съда.  

Анкетата е ориентирана към две крайни цели: постигане на удовлетвореност 

у служителите и подобряване на административното обслужване вследствие 

на високото качество на тяхната работа. Постигането на тези две цели 

минава през подобряването на взаимодействието между ръководство и 

служители, както и между отделните служби, през обезпечаването на по-

добри условия на работа и идентифицирането на нуждите от обучение на 

съдебните служители за повишаване на квалификацията. 

Анкетната карта на Районен съд – Благоевград съдържа няколко групи 

въпроси. На първо място, проучват се конкретните затруднения при 

изпълнението на преките задължения на служителите. Следва отворен 

въпрос, целящ да провери индивидуалните възприятия на служителите 

относно мерките, които биха подобрили собствената им работа, в това число 

увеличаване на щата в съответната служба, достъп до нормативни актове, 

по-добра техника, нов специализиран софтуер и подобрения в наличния, 

подобряване на битовите условия, обучения по конкретна материя и др. 

Отделен въпрос дава възможност да се предложат подходящи теми за 

обучения. Не на последно място се насърчава и споделянето на лични добри 

работни практики, които биха могли да ползват други служители. 

Картите се попълват анонимно, освен ако съответният служител не желае да 

посочи своето име, но отделните служби формулират и общи препоръки. 

Анкетирането се провежда през няколко месеца, като всеки следващ път се 

дава възможност за оценяване на мерките, предприети вследствие на 
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одобрени от страна на ръководството предложения, формулирани в 

предходната анкета, както и на постигнатите резултати и промени. 

Ресурсите, с които разполага българската съдебна система, както и всяка 

друга система в публичния сектор на страната, са ограничени по дефиниция 

и освен това – най-често недостатъчни. Недостигът на ресурси, по правило, 

както и в други публични системи, се компенсира чрез свръхнатоварване на 

човешките ресурси (на магистратите и съдебните служители в редица 

български съдилища), поради тяхната най-висока адаптивност. Това в някои 

източници се възприема като наследство от авторитарните методи на 

управление на човешките ресурси в миналото. И така човешкият фактор се 

извежда на границите на способността си за адаптация. 

Препоръката, която следва да се отправи към управлението на ресурсите в 

българската съдебна система, е то да става именно в системен контекст, с 

оценка на системната му стойност. Нормативната разпоредба възлага на 

Висшият съдебен съвет да организира изграждането и да осигурява 

функционирането на система за финансово управление и контрол в органите 

на съдебната власт и вътрешния одит при усвояването и администрирането 

на бюджетните ресурси (чл.367 ЗСВ). Вътрешният одит се осъществява чрез 

изпълнение на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност или 

консултиране съгласно чл. 6 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор 

(ЗВОПС). Доколкото при тези одитни ангажименти инициативата е или на 

ръководителя на вътрешния одит или на ръководителя на организацията, а 

целта и обхватът на ангажимента се определят в диалог между тях, то 

препоръката за включването на темата за системния подход към 

управлението на ресурсите в съдебната система, следва да се адресира към 

всеки от тях. 
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o Балансиране на натовареността на съдиите и служителите 

Важна стъпка, за да се превърне визията на съдилищата в Дания в реалност, 

е да се осигури разумно време за обработка на делата в сравнение с 

постижимите очаквания. 

Вследствие на това датската съдебна администрация, заедно с 

председателите на всички съдилища, планира цели относно времето за 

обработване на делата. Дали целта се изпълнява зависи от постигнатите 

проценти, напр. 80% от случаите, решени в рамките на посочения период от 

време. Преди съставянето на целите са предприемани редица анализи, за да 

се гарантират реалистични и амбициозни цели. 

Датската съдебна администрация е разработила управленска 

информационна система, т.нар. Startpakke, което дава възможност на 

отделните съдилища - и на отделите в тях - да следят постигането на целите 

на текуща основа. Същевременно може да бъде проследявано движението на 

делото. Информационната система е изградена така, че отделният съд да 

може да поръчва предварително определени статистически отчети и въвежда 

някои от данните от тези отчети в управленската информационна система. 

Освен това Startpakke, датската съдебна администрация, съставя така 

наречената Embedsregnskab (годишен доклад за всеки съд) в сътрудничество 

с отделните съдилища всяка година. 

В този годишен отчет, който не включва бюджетни и икономически данни, 

се наблюдават броят на решените дела (дейности през годината), времето за 

обработка на случая през годината и броя на финализираните, претеглени 

случаи спрямо броя персонал (производителност). Освен това е възможно да 

се види делът на ресурсите на съда, използвани за управление и 

администрация. Тук идеята е да се постигне оптималното съотношение на 

управлението и администрацията, за да поддържат възможно най-доброто 

качество при решаване на делата. 
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Годишните отчети се публикуват на интранет сайт на датската съдебна 

администрация, така че отделните съдилища да имат възможност за 

сравнение. От 2008 г. годишният доклад се публикува на уебсайтовете на 

съдилищата, така че обществеността да има възможност да следва 

съответното развитие. 

Бенчмаркингът е важна цел на системата от годишни доклади. Това е 

намерението да се даде възможност на съдилищата да определят най- 

добрите  практики във връзка с третирането на отделните видове дела и да 

се учат един от друг с общо положително въздействие за съдилищата. 

В допълнение към това, се сформират екипи по най-добри практики, 

състоящи се от служители, работещи както като консултанти по процесите, 

така и като обикновени служители на съда. Задачата на тези екипи е да 

предлагат нови начини за работа, да събират информация и да осигуряват 

споделянето на добри практики. 

Международните задължения на Унгария и прилагането на 

конституционните принципи изискват, съдилищата да приключват случаите 

в разумно кратък срок. Националният съвет на правосъдието (НСП) 

упражнява непрекъснат надзор на времето за обработка в съдилищата. От 

2005 г. насам Интегрираната информационна система на съда (BIIR) и 

системата за управленска информация (VIR) помагат на НСП, неговата 

служба и съдебните лидери да изпълняват тази задача. Тези системи 

предоставят актуални данни относно сроковете за обработка, действията, 

изпълнявани от съдиите, и дали решенията са били предадени на страните 

своевременно (30 дни след решението). 

През 2000 г. Националният съвет на правосъдието разглежда подробно 

случаите с време за обработка над две години. Президентите на окръжните 

съдилища анализират тези случаи в началото на всеки четири месеца всяка 

година и информират НСП за констатациите. В резултат на това делът на 

тези дела в местните и окръжните съдилища видимо намалява. Процентът на 
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тези случаи е бил под 5% от всички текущи случаи. НСП помага на 

съдилищата в най-тежките ситуации на забавяне, като създава нови 

съдийски длъжности. Ако в друг съд остане свободна длъжност, НСП се 

стреми да ги разпредели сред съдилищата в критични ситуации. НСП също 

така приема резолюция, с която задължава председателите на окръжните 

съдилища да създадат ефективна административна стратегия, за да се 

завършат дълготрайните случаи и да се формира система на непрекъснат 

мониторинг над тях, без това да навреди на съдебната независимост. 

Налице са добри примери за прилагане на мерки за предотвратяване 

забавянето на делата чрез мониторинг и разпространение на данни и в 

Австрия. Така например, в Окръжен съд Линц всички съдии получават 

справка за броя на всички забавени дела, класифицирани по 

продължителност (напр. повече от 1, 2 или 3 години). Въз основа на 

получената информация, Председателят на съда предприема действия, като 

балансиране на натовареността или образуване на дисциплинарно 

производство. Страните по делото могат да поискат от Апелативния съд да 

определи краен срок за производството, ако смятат, че действията на 

съдията не съответстват на добрите практики. Отделно от това, всяко дело 

без нов запис в електронната система за повече от 3 месеца автоматично 

бива включено в контролен списък, който се представя всеки месец на 

Председателя на съда, на съдиите и съдебния персонал за контрол. 

Ако трябва да изведем общото в подхода на страните, чиито практики сме 

цитирали по-горе, към натовареността на съдиите и служителите си, то това 

е, че той е системен.  

Съдът успешно балансира натовареността на съдиите и служителите си 

тогава, когато я поставя в системен контекст. Балансът е резултат не на 

индивидуално, а на колективно, системно усилие. Той не се постига чрез 

индивидуални преговори и договорки на магистратите с ръководството на 

съда, а след и чрез системен анализ на данните за натовареността, отразени 
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в системата за управление на делата, какъвто е и примерът от Дания.  

Следва да отбележим, че проблемът с баланса на натовареността на съдиите 

е в много тясна връзка с тяхното възприятие за справедливо разпределение 

на тежестта на изпълнение в процеса по правораздаване, а оттам – и със 

степента им на удовлетвореност и доверие към ръководството на съда и на 

съдебната система.  

Следователно, интерпретирането на обективните данни от управленските 

електронни системи трябва да става по открит, ясен и прозрачен за всички 

начин така, че да изгражда доверие и подкрепа, а не да ги руши. При 

формулиране на заданието и на критериите за оценка и анализ човешкият 

фактор остава решаващ. Никоя електронна система не може да го замени, 

тя само го подкрепя при реализация на волята и намерението му. Това добре 

се разбира от магистрати и съдебни служители и определя техните очаквания 

към ръководството за справедливо разпределение на тежестта при 

определяне на плановата натовареност на съда. 

 

2.2. Съкращаване на времето за решаване на делата, подпомогане 

на процеса на модернизиране на системата и повишаване на 

общественото доверие в нея 

 

o Разширяване на изследователските методи за установяване на 

обратна връзка за ефективността на съдебната система и 

доверието в нея от обществото 

България е сред държавите, в които е установена практика съдилищата да 

предоставят на гражданите онлайн информация, в т.ч.: информация за 

правната помощ, информация за компетентността на съдилищата, 

информация, за това как да се започне производство, информация за 
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образуване на процесуалните разходи, целева информация за специфични 

групи. Могат обаче да се препоръчат у нас допълнителни усилия в посока на 

обратната връзка за целите на подобрението на правосъдните практики с 

източник от потребителите на услугите на съдилищата и обществеността като 

цяло.  

През 2006 г., анализът на съдебната практика е бил въведен като постоянна 

дейност във Върховния съд на Естония. От тогава са изготвени над 50 

анализи, издадени са съответните сборници и са публикувани множество 

статии в юридически списания, както и в списания за социалните науки. 

Изследователските теми произтичат от правната действителност: например, 

един съдия може да се обади на анализатор и да опише проблема, който е 

срещнал. Начинът, по който съдилищата съхраняват и споделят информация 

и знания относно съществените аспекти на тяхното изпълнение, е в най-

тясна връзка с гарантирания от закона достъп до обществена информация. 

Потребителите на услугите на съдилищата и техните общности могат да бъдат 

субект на дължимото подобрение на изпълнението, в контекста на 

гражданското участие, тогава и само тогава, когато са титуляри на 

информирано мнение за него. Примерът на Естония е добър в това, че 

представя готовността на естонските магистрати да споделят с обществото 

резултатите на своя професионален анализ на изпълнението и в частност – 

на съдебните практики, включително и по отношение на идентифицирани 

проблеми.  

Опитът на Апелативния съд на Западна Швеция показва, че широкият 

диалог между професионалистите е важен фактор за подобряване на 

функционирането на съда. Разполагайки с около 110 служители и 

обработвайки около 4000 случая годишно, Апелативният съд започва работа 

относно подобряване на вътрешния диалог между лидера на съда и съдиите 

и другия персонал през есента на 2003 г. Това води до предприемане на 

мерки за качество, въведени в началото на 2004 г. 
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Повече от половината от 36-те съдии и други служители на съда са 

интервюирани индивидуално от един от младши-съдиите, съответно обучен 

по техники на интервюиране. В резултат от проведените интервюта са 

регистрирани широк спектър от предложения за подобрение, включително 

практически идеи. След интервюта на ръководителя на съда е взето решение, 

всички съдии и други служители да работят в смесени групи от шест до осем 

души (както съдии, така и друг персонал), за да обсъдят резултатите и 

формират предложения за мерки на подобрение и увеличаване на 

ефективността на съдилищата. Ръководителят на съда решава да приложи 

колкото се може повече мерки, с цел да се насърчи персоналът на съда да се 

ангажира с подобрението и за в бъдеще. Формиран е план за действие, който 

е изложен и в интернет. В края на годината всички съдии и други съдебни 

служители вземат участие в оценката на изпълнените мерки и в дискусия, 

която води до предложения за следващата година.  

През 2005 г. диалогът се разширява в посока включване на външни 

заинтересовани страни. Представители на адвокати и прокурори са 

поканени да дадат становището си за функционирането на апелативния съд 

и персонала. Сформирани са смесени работни групи, за да обсъдят външните 

виждания и да предложат мерки за подобрение. В края на втората година 

прокурорите и адвокатите са поканени на нова среща за оценка на 

предприетите мерки. Те дават много положителни отзиви за подобренията и 

за качеството на самия диалог. 

През 2006 г. този външен диалог е стъпка напред към потребителите на съда. 

Взема се решение да се интервюират страните. Интервютата са проведени 

от двама служители на съда (административен служител и съдия), което дава 

възможност за първична информация. За период от две седмици са 

интервюирани 67 души, като резултатите от интервютата са докладвани на 

всички съдии и други служители на съда, поканени да ги обсъдят в смесени 

работни групи и да предложат препоръки за подобрение. Примери за 

предложените мерки са: 
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• Изготвяне на документ с отговори на често задавани въпроси, които да се 

изпращат заедно с призовки, като например: как да стигнете до Апелативния 

съд (карта, показваща мястото на съда и как се стига до там), защо трябва 

да се явите в съда, както и специални грижи или закрила от страна на 

съдебния персонал, докато гражданите чакат съдебния процес; 

• Изготвяне на информационна брошура, която да разказва какво се случва 

по време на съдебно производство; 

За да се подобри третирането на страните и свидетелите, са проведени 

дискусии сред съдиите за отношението към хората по време на съдебното 

производство. 

Председателят на съда прави преглед на резултатите от мерките, планирани 

след нови интервюта с потребители в края на 2008 г. След това са предприети 

допълнителни мерки за подобряване на качеството на информацията за 

потребителите, за да могат те да разбират по-добре съдебните процедури и 

по този начин да получат по-добра възможност да изразят своето мнение по 

време на производството. През първата година от работата по подобряване 

на обработката на граждански дела, времето за обработка и обявяване на 

решенията по граждански дела е съкратено от средно 9,0 месеца през 2005 

г. до средно 7,7 месеца през 2006 г. По този показател Апелативният съд на 

Западна Швеция по този начин заема водеща роля сред шестте апелативни 

съдилища в Швеция. 

Примерът на Апелативния съд на Западна Швеция през 2003 г. е последван 

от други шведски съдилища, вдъхновени да използват диалога като начин за 

подобряване на техните съдилища. Десет съдилища последват и разработват 

метода на вътрешен и външен диалог, за да подобрят своите съдилища в 

различни области от повишената ефективност до повишаване на 

професионалното качество и третиране на страните и свидетелите. Още 

повече съдилища са използвали външния диалог като метод за намиране на 

мерки за подобряване на информацията и за третиране на ползвателите на 
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съдилищата. Външните мнения са обсъдени от съдиите и персонала, като са 

предложени и приложени мерки за подобряване на информираността и 

третирането на страните и свидетелите. 

Предложената добра практика на Апелативния съд на Западна Швеция 

илюстрира как по естествен начин интензивният и целенасочен към 

подобрение вътрешен диалог води до осъзнаване на необходимостта от 

разширяването му извън границите на съдилищата – към заинтересованите 

страни по същия насочен към подобрение начин. 

 

o Въвеждане на стандарти за качество и формализирани 

инструменти за управление 

Въвеждането на формализирани инструменти за цялостно управление на 

качеството е знак за системен подход на ръководството на съда към 

подобрение на изпълнението. 

Навременното постановяване на съдебните решения е от съществено 

значение, за да се гарантира гладкото функциониране на правосъдната 

система. Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 

г. разглежда следните показатели за ефикасност на производствата: 

• продължителност на производствата (необходимо време за разглеждане на 

висящите дела), 

• дял на приключените производства (съотношението между броя на 

решените дела и броя на новозаведените дела) и 

• брой висящи дела (които в края на годината остава да бъдат разгледани). 

Ежегодно Съветът за правосъдие в Холандия публикува набор от 

индикатори, чрез които съдилищата да определят качеството на съдебните 

решения, продуктивността си, финансите си, организацията и развитието 
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си. Чрез този набор от индикатори съдът oценява и сравнява изпълнението 

си с това на други съдилища, а така също го представя и отчита пред 

политическото ръководство и обществото. Данни за стойностите на 

индикаторите се публикуват под формата на годишен доклад. 

Информацията е предназначена както за съдилищата, така и за 

обществеността. 

Съветът по правосъдие публикува средно време за 33 типа процедури в 

различните съдилища. Продължителността на 27 процедури се установява 

като индикатор за отделните съдилища. Годишни доклади отчитат 

изпълнението по индикаторите.  

Правните разпоредби за качество на съдилищата в Холандия включват 

списък с дефинирани параметри, считани за основополагащи за съдебната 

власт по отношение на качеството на съдебната система. Разпоредбите 

регламентират какво следва да се направи, без обаче да дават информация 

по отношение на начините, по които това може да стане. Представляват 

вътрешен документ за подобряване на качеството в съдилищата. Обща 

информация за правните разпоредби е предоставена на публичния уебсайт. 

Информация за напредъка по следните параметри – срокове на приключване 

на делата, подаване на жалби и продължаващо обучение - са част от 

годишните доклади за показателите, открити за широката общественост. 

В Унгария председателите на съдилищата редовно докладват на 

Националния съвет по правосъдие броя и вида на делата, които са отворени 

повече от две години. Всяка от страните в процеса може да внесе оплакване 

за забавено съдопроизводство. Докладва се намаляване на броя висящи дела. 

В Литва списък с делата, проточили се повече от една година, се адресира 

до Националната съдебна администрация, висшия административен  

контролен  орган и до Съдебния съвет, по негово искане. Националната 

съдебна администрация обобщава причините за закъсненията и изпраща 

анализа и заключенията си до Съдебния съвет. 
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Всеки съд в Австрия изготвя годишен доклад с посочване на брой 

приключени и висящи дела, брой съдии и административен персонал и др. 

Поддържа се система за мониторинг по отношение на брой входящи случаи, 

брой произнесени решения, брой отложени дела, продължителност на 

процедурите и др. Налице е система за оценка на дейността на всеки съд – 

Operational Information System (BIS), в рамките на която се използват 

периодични тестови листове (на 01.10. всяка година). Критериите, залегнали 

в системата, са: брой входящи случаи, продължителност на процедурите, 

висящи производства, продуктивност на съдиите и персонала, процент 

случаи обработвани от един съдия, удовлетворение на съдебния персонал, 

удовлетворение на клиентите, качество на работа и качество на 

организацията на  съдилищата, разноски за съдебните производства, 

пропорционалност на персонала спрямо натовареността (броя случаи) и др.  

С оглед подобряване на вътрешните процедури за наблюдение и контрол 

върху работата на съдебните служители в Административен съд – Разград 

(България) е разработен Регистър на сроковете, чиято основна цел е да 

гарантира спазването им и своевременната намеса за вземане на адекватни 

решения при констатиране на затруднения или неизпълнение на поставена 

задача.  

Регистърът на сроковете се води от деловодител от служба „Регистратура“ и 

се съхранява на хартиен и електронен носител. Качването му във вътрешната 

мрежа на съда спомага за навременното напомняне за спазване на 

конкретен срок.  

Деловодителят, който отговаря за регистъра, има задължение да попълва 

текста на съответната задача, срока и изпълнителя. Той връчва на 

определения изпълнител документа с резолюция, чрез който се възлага 

задачата срещу подпис. Три дни преди да изтече крайният срок на задачата, 

деловодителят напомня на съответния изпълнител за това и при нужда 

уведомява съдебния администратор, на когото административният 
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ръководител е делегирал осъществяването на текущия контрол. В последната 

хипотеза съдебният администратор събира информация относно 

изпълнението на задачата и при констатиране на затруднения взема 

решения и съответни мерки за преодоляването им, ако са в рамките на 

неговите правомощия.  

За разлика от административното обслужване на потребителите на услугите 

му, когато съдът правораздава, връзката между бързина и качество не е така 

еднозначна. Ако при административното обслужване традиционно 

бързината, срокът на изпълнение на услугата, е първостепенен критерий за 

качество, който формира и удовлетвореността на потребителя, то при делата 

съществен е изходът на делото и качеството на постановения акт на съда. 

Балансът е необходимо условие. За да се установи такъв баланс, трябва 

прилаганата от всеки съдебен орган организация на правораздаване да бъде 

преглеждана и подобрявана периодично със задължителното участие на 

магистратите и съдебните служители. 

Разбира се, практики на консултиране с по-широк кръг от заинтересовани 

лица, следва да бъдат прилагани и у нас. Всъщност, те се прилагат и в 

момента в част от съдилищата, но трябва да се обобщи и систематизира 

техният опит в нашите условия, като се извлече полезното от него и се 

разпространи чрез практиките на сродните на тях съдилища. 

 

o Прилагане на електронни системи  

Прилагането на електронни системи за проследяване на хода на делата, 

включително и на уеб базирани, с достъп на страните по тях, категорично 

следва да се насърчава. Разбира се, отново от решаващо значение ще са 

инвестираните в тях ресурси. 

В Австрия всички съдилища разполагат с компютърна система за 

регистрация на входящи документи, информационна система за управление 
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на делата, информационна система за финансово управление; електронни 

страници, електронни уеб формуляри за комуникация, електронни системи 

за проследяване на делата, електронни регистри и системи за електронно 

обработване на малки искове и неоспорени вземания и възможност за 

електронно подаване на документи. На разположение на 100 % на съдиите и 

съдебните служители са Интернет връзка, e-mail, електронни файлове, 

електронна база данни за юриспруденцията, MS Word. 

Въведена е възможност за провеждане на видеоконференция при 

изслушването на свидетели, страните, вещи лица и преводачи в граждански 

производства, както и за изслушване на свидетели в наказателни 

производства. Този подход спестява време и средства, като същевременно 

осигурява възможност на съдията да си създаде непосредствени впечатления 

за изслушваното лице. Съкращава се и общата продължителност на 

производството. За насрочване на видеоконференция се използва специална 

Интернет базирана система за резервации. 

Съдът, разбира се, и в българската правосъдна система разполага със 

система за активно управление на делата. Въпросът е в това да се търсят 

начини за подобрението й, за повишаване на ефективността и ефикасността 

й. Няма как това да се случи без периодичен анализ и оценка на резултатите 

и ефектите от прилагането на системите за управление на делата в 

съдилищата. Безспорно, налице е и необходимост, и възможност за 

подобрение, и тя следва да се търси най-активно с ангажиране на 

потребителите и администраторите на системите – при оптимизацията на 

работните процеси и процедури и опростяването им. 
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VI. ОБОБЩЕНИЕ  

 

Направените изводи и препоръчаните мерки в хода на настоящото 

проучване следва да се четат като форма на граждански мониторинг и 

контрол с цел подпомагане на усилията за повишаване ефективността на 

съдилищата, в частност на СРС, като най-натовареният съд в страната.  

 

Препоръчаните мерки, в това число предложеният Модел и методика за 

прилагане на установените процедури на различните етапи от съдебното 

производство с цел оптимизация на работните процеси за ускоряване на 

правораздаването (предмет на разработване в отделен документ), имат за цел 

да подпомогнат процесите по повишаване ефективността на съдилищата, в 

частност на СРС като най-натовареният съд в страната, и да съдействат за 

повишаване на общественото участие и доверие в съдебната институция. 

 

Също така е предвидено в нарочен доклад да се изведат предложените мерки 

за реформиране на сегашния модел за натовареност на съдилищата и 

действащата система за тяхната отчетност с описание на инструментариума 

за прилагането им, както и препоръките за постоянен мониторинг и контрол. 

  

В заключение, както се сочи в първата препоръка от доклада на 

Европейската мрежа за независимост, отчетност и качество на съдебната 

власт от 2010—2011 г. относно навремеността като аспект на качеството: 

„Забавеното правосъдие е отказано правосъдие“ е вярно твърдение, което 

подчертава колко важно е правораздаването без неоправдано забавяне. Все 

пак в стремежа към постигане на навременност трябва да се помни, че 

амбицията за постигане на експедитивност трябва да бъде балансирана с 

другите аспекти на качеството, сред които качеството на решенията 
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трябва да бъде с най-висок приоритет. Потребностите на обществото 

изискват действия без неоправдано забавяне, но стремежът за 

ефективност не бива да води до недостатъчно качествени решения.“ 

В този смисъл своевременното и качественото правосъдие не могат да се 

противопоставят и следва да се преустановят опитите за спекулация в едната 

или другата посока.  Не могат да се противопоставят, тъй като 

навременността е другата страна на качественото правосъдие.  

Предложените мерки имат отношение към постигане на баланса на всяко 

ефективно правосъдие – кумулативно наличие на своевременност и 

същинско качество на съдебното решение. Считаме, че съдебната система 

следва да преосмисли очакванията на гражданското общество за 

реформирането й в търсене на баланса между навременността и останалите 

аспекти на качеството на правосъдието.  
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