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за прилагане на установените процедури на различните етапи от 

съдебното производство с цел оптимизация на работните процеси за 

ускоряване на правораздаването 

 

Настоящият документ 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“. 

Документът е разработен въз основа на проведено проучване и 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 от експертен екип в изпълнение на възложената от Фондация „Права 

за теб“ дейност. 

Град София, 2020 г. 
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През последните години обществените нагласи у нас съсредоточават очаквания 

за повишаване удовлетвореността от работата на съдебната власт. В този 

контекст са изпълнени и се реализират редица проекти от Министерството на 

правосъдието, Висшия съдебен съвет, съдебни органи и други органи в сектор 

“Правосъдие” за подобряване организацията на дейността на органите на 

съдебната власт. С всеки от проектите, независимо от различните им конкретни 

цели, се адресират основни аспекти на системата за управление на органите на 

съдебната власт – човешки ресурси, организационни структури, работни 

процеси и услуги, инвентаризация на информационната и комуникационната 

инфраструктура, внедряване на информационни системи, документи и данни, 

координация с други органи, нормативна база. 

За преодоляване на неравномерната натовареност на различните съдилища, 

респективно намаляване броя на делата, решени след изтичането на разумния 

срок, е създадена постоянна комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна 

статистика" към Съдийската колегия на ВСС, чийто правила, анализи и доклади 

също са насочени към разрешаване на тези предизвикателства. 

Въведената система за атестиране в органите на съдебната власт, приетите от 

ВСС правила за оценка натовареността на магистратите, регламентирането на 

индикатори при отчитането на съдебните органи в годишните доклади за 

тяхната дейност, са проява на заложени измерители на ефективността в 

органите на съдебната власт. 
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Докладите от извършените проверки на звената за вътрешен одит във ВСС и 

на Инспектората на ВСС също обективират констатации и препоръки за 

оптимизиране на работните процеси и организацията на трудовата дейност. 

Същевременно през последните години заедно с публичния, и 

неправителствения сектор е все по-активен при изпълнението на проекти с 

пряко отношение към различни аспекти на организацията и ефективността на 

съдебната система.  

Безспорно, 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 

вариации на отделните процеси, които зависят от обичайна практика, 
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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. 

Изложеното предпоставя в голяма степен случаите, в които разглеждането и 

решаването на делото не е в разумен срок, а това е от изключително важно 

значение, тъй като осигурява спазването на защитени права от Европейската 

конвенция за защита правата на човека. Упражняването на правото на иск по 

чл. 2б ЗОДОВ и подаването на заявление за обезщетение по реда на ЗСВ от 

страна на гражданите, 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. 

Случаите на забавено правосъдие се установяват в: 

• Практиката на ЕСПЧ; 

• Съдебната практика по чл. 2б ЗОДОВ; 

• Съдебната практика на административните съдилища във връзка с 
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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.  

Останалите разгледани заявления от Инспектората към ВСС са категоризирани 

като:  

✓ Недопустими – заявления, които не отговарят на нормативно установените 
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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 (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 
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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. 

Извеждането на причините за случаите на бавно правосъдие се основава на 

изследването и анализа на:  

https://ime.bg/bg/articles/kakvo-pokazva-sistemata-za-natovarenost-na-sydilishtata/
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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 
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разглеждания проблем.  

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. Препоръчаните мерки, настоящият Модел и методика са 

разработени именно с тази цел за съкращаване на времето за решаване на 

делата, подпомагане процеса на модернизация на съдебната система и 

повишаване на общественото доверие в нея. 

 

 

Като форма на граждански мониторинг и контрол в рамките на дейността 

проведохме проучване и анализ на дейността на съдебната система, в частност 

на Софийски районен съд за оценка на ефективността на работата. 

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 отговарят на 

новата организация на работа в публичната, респективно съдебната 

администрация. Поради това бяха приеха нови нормативни актове, за да 

регламентират новите процеси, протичащи в дейността на съдебната власт, 

предвид ангажиментите й към изграждане на т.нар. електронно правосъдие в 

Република България.  
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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 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 Вътрешните правила в СРС относно 

документооборота, а така също 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проект BG05SFOP001-3.003-0051 

„Гражданско участие за прозрачна и ефективна съдебна система“ 

 
12 

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

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

ненужно натоварва няколко служителя в съда с един и същ въпрос, което няма 

как да бъде пример за ефективно управление на процеса. Примери: 

✓ 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. 

✓ 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. 

✓ 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 абсолютно лишени от 

възможността да се запознаят с документа. Тази неефективна практика в 
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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. 

 

➢ 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. 
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(цитираните по-горе нормативни актове в областта на документооборота и 

работата с документи). 

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. 

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-

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: 

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. 
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➢ По отношение на магистратите фактическата кадрова 

обезпеченост на СРС с оглед неговата натовареност е също 

недостатъчна: 

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. 

Такава констатация се прави 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, както и в годишния доклад на председателя 

на Софийския апелативен съд през 2018 г. 

Недоумение буди фактът, че се командироват съдии от най-натоварения съд в 

страната – СРС, което поражда 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.  

 

 

Като форма на граждански мониторинг и контрол в рамките на дейността по 

проекта проведохме проучване и анализ на сегашния модел за натовареност на 

съдилищата и действащата система на отчетност за измерване на тяхното 

представяне, в частност на СРС, като идентифицираните характеристики, 

систематизираме в таблицата по-долу: 
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Фигура 1: 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; 

 

➢ 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; 
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➢ Модел за отчетност, ориентиран 

към измерване на количествени 

показатели, които са 

сравнително обективни; 

➢ 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. 

➢ Политика, неориентирана към  

дългосрочни решения за 

кадрова обезпеченост на 

съдилищата по ясни и 

обективни критерии; 

➢ Модел за отчетност, 

неориентиран към измерване 

на качествени 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 
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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 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 

 

➢ Да продължат проявите на 

неефективност и неефикасност 

на работни процеси в 

системата на съдебните органи; 

➢ 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 
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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 

отчетните данни чрез повече 

автоматизация;  

➢ Въвеждане на разнообразни 

канали за комуникация със 

заинтересованите страни с цел 

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; 

➢ Да не отговори съдебната ни 

система на стандартите за 

време, заложени като критерии 

за качество съгласно 

Информационното табло на ЕС 

в областта на правосъдието; 
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повишаване на общественото 

доверие към дейността на 

съдилищата. 

  

➢ 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 проучването ни имаше за цел, 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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Въз основа на така проведеното проучване на правното и фактическо 

положение на организацията на правораздаването в Република България, 

идентифицирахме следните потребности:  

 

1.  Извършване на 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. 

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 
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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. 

 

2. Иницииране на 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 2019 г. 
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Фигура 2 - 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) 
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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 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 
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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. 

3. Иницииране на 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: 
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• В сегмента на районните съдилища в областните центрове, 

включително СРС, е налице немалък брой незаети щатни бройки за 

магистрати (42 щ. бр. през първото полугодие на 2019 г.), което не 

кореспондира с изключително високата натовареност на тези 

съдилища. 

• В сегмента на районните съдилища в областните центрове, 

включително СРС, е налице немалък брой незаети щатни бройки за 

съдебни служители (30 щ. бр. през първото полугодие на 2019 г.), което 

не кореспондира с изключително високата натовареност на тези 

съдилища. 

 

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 на 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.  

Констатира се продължителност на някои случаи на командироване: 92 месеца 

(от 2012 г.); 83 месеца (от 2012 г.); 80 месеца (от 2013 г.); 70 месеца (от 2013 г.) 
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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.  

4. Моделът за отчетност, да се допълни, като освен количествени 

включва и качествени показатели, в това число времеви стандарти при 

решаване на делата:  

От направеното проучване установихме: 

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. Тази методика е приета от ВСС и в 

този смисъл считаме за недостатъчно направеното от СК на ВСС уточнение в 

анализа за 2018 г., че „при сравнението на натовареността на съдиите в 

различните нива следва да се отчита разликата във вида, спецификата и 
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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. 

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.  
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Фигура 3 – 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.) 

 

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. 
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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 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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проект BG05SFOP001-3.003-0051 

„Гражданско участие за прозрачна и ефективна съдебна система“ 

 
31 

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

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

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:  

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 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 
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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 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.  
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Въз основа на направените изводи от проучването на сегашните модел на 

натовареност и система 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; 

➢ Да се опрости процеса по събиране и предоставяне на 

отчетните данни чрез повече автоматизация; 
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➢  Да се въведат 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. 

Основни източници на информация бяха изнесените данни от европейски 

институции, доклади на съдебни органи, а така също и данни от 

неправителствени организации у нас - Фондация „Юстиция“ (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) и Сдружение „Програма за 

развитие на съдебната система“ (Сборник с добри примери и практики – втори 

план за подобряване на работата на съда).  
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В следствие извършеното проучване и сравнителен анализ на добри практики 

у нас и в други държави членки на ЕС, систематизираме относимите по следния 

начин: 

1. ЕФЕКТИВНО ПЛАНИРАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В СЪДИЛИЩАТА И 

ПОДХОД ЗА ОЦЕНКА НА ТЯХНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В РАБОТАТА 

1.1. 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 постъпилите дела, се изчислява нуждата 

от работна ръка в съдилищата. 
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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 
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въведена практиката на вътрешни анкети, която е пряк израз 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 
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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 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 
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препоръката за включването на темата за системния подход към управлението 

на ресурсите в съдебната система, следва да се адресира към всеки от тях. 

 

1.2. 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. 
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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. 

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 
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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 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 
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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 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 
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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. СЪКРАЩАВАНЕ НА ВРЕМЕТО ЗА РЕШАВАНЕ НА ДЕЛАТА, 

ПОДПОМОГАНЕ НА ПРОЦЕСА НА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА И 

ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ДОВЕРИЕ В НЕЯ 

2.1. 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 

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 
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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. 

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 
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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: 

• 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; 
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• 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 съдилищата. 

Външните мнения са обсъдени от съдиите и персонала, като са предложени и 

приложени мерки за подобряване на информираността и третирането на 
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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. 

2.2 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 си. Чрез този 
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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  
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орган и до Съдебния съвет, по негово искане. Националната съдебна 

администрация обобщава причините за закъсненията и изпраща анализа и 

заключенията си до Съдебния съвет. 

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.  
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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 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. 
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2.3. 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 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 
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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. 

 

 

 

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.   
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1. СЪЩНОСТ:  

Основната цел на разработения в настоящия документ Модел и методика за 

прилагане на установените процедури на различните етапи от съдебното 

производство за 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.   

Предназначението на разработения 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 
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ръководители, съдебни администратори и административни секретари в 

съдилищата.  

Въз основа на направеното проучване на правното и фактическо положение на 

организацията на правораздаването в Република България, сред 

идентифицираните потребности е необходимостта от цялостен функционален 

анализ на всички съдилища и прокуратури. Измерването на тяхната 

натовареност и ефективност като организационни единици, така както и 

измерването на натовареността на магистратите са необходими, но не са 

достатъчни.  

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. 

 

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:  

Основната цел на разработения Модел и методика за прилагане на установените 

процедури на различните етапи от съдебното производство с цел оптимизация 

на работните процеси (Модел и методика) е съкращаване на времето за 

решаване на делата за подпомагане на процеса на модернизация на системата 

и повишаване на общественото доверие в нея като част от изпълнението на 

настоящата дейност.  
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Изпълнението на дейността включва следните резултати: 

1. Анализ и проучвания, свързани с дейността на съдебната система, в 

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

съдебния орган;  

2. Модел и методика за съкращаване на времето за решаване на делата 

за подпомагане на процеса на модернизация на системата и повишаване на 

общественото доверие в нея;  

3. Доклад със следната структура: въведение - описание и специфики на 

работните процеси и процедури на всеки един етап от първоинстанционните 

производства, ефективността при движението на документооборота, както и 

състоянието на организацията на трудовата дейност; изложение и анализ - 

изследване, анализ и описание на силните и слабите страни; описание на 

влияещите фактори – физическа среда, работни методи, технологични 

процеси, нормативни изисквания и други; проучване и сравнителен анализ на 

добри практики в ЕС; обосновка за предложения модел и методика; описание 

на инструментариума за прилагане на препоръчаните мерки; заключение - 

заключителни препоръки за постоянен мониторинг и подобряване. 

Моделът и методиката по т. 2 по-горе представляват съществен елемент от 

алгоритъма на целия процес по изпълнение на дейността. Те синтезират 

принципен подход за оптимизиране на работните процеси в съдилищата на 

база проучванията и анализа по т. 1 и същевременно ще предпоставят 

изготвянето на доклада по т. 3, съдържащ обосновка, инструментариум и 

мониторинг на всички препоръчани мерки, в това число на предложения модел 

и методика.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проект BG05SFOP001-3.003-0051 

„Гражданско участие за прозрачна и ефективна съдебна система“ 

 
56 

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

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

 

3. ПРИНЦИПИ 

Настоящият Модел и методика отчита следните основни положения: 

1. Правната рамка за администрацията в съдилищата; 

2. Концепцията за управление, базирано на работни процеси;  

3. Специфичните особености, характерни за процесите в съдебните органи, 

респективно в администрацията на съда: 

• изпълняват се по силата на нормативен акт; 

• техни клиенти са граждани и юридически лица; 

• те са документални, т.е. в хода на изпълнението им се създават, 

получават и обработват документи; 

• те са информационни, т.е. свързани са със създаване, получаване и 

обработване на информация. 

4. При осъществяването на своята дейност съдебните служители следва да се 

ръководят от принципите на законност, отговорност, прозрачност, бързина, 

ефективност, лоялност и йерархична подчиненост съобразно изискванията 

за качествено обслужване на физическите и юридическите лица, както и за 

професионална етика. 
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4. ОБХВАТ 

Моделът и методиката за оптимизиране на работните процеси в съдилищата 

ползват и надграждат разработки и практики, включително идентифицирани 

добри практики и в други държави членки на ЕС, така че да се използват 

успешно работещи в други държави решения, които могат да се внедрят в 

Република България. В тази връзка изготвянето им се базира на следните 

основни източници на информация: 

➢ Стратегически документи, които поставят целите и основата за процесите 

в съдилищата; 

➢ Нормативни и административни актове, регулиращи обществените 

отношения в тази област; 

➢ Съществуващото ниво на изпълнение на работните процеси и 

индикаторите за тяхното измерване в съдилищата в Република България; 

➢ Добри практики, идентифицирани в съдилищата в Република България, 

които подпомагат процесите на ефективност, оптимизация и 

модернизиране; 

➢ Добри практики, идентифицирани в други държави-членки от ЕС, които 

могат да бъдат успешно модифицирани и използвани за подобряване на 

практиките в Република България. 

От гледна точка на данните, анализите и проучвания в тях е съпоставяна 

съответната информация за Софийския районен съд (СРС) като най-

натовареният съд в страната с оглед представителност на извадката и 

относимост на направените изводи спрямо всички съдилища. 
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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, за да бъдат идентифицирани факторите, които водят до увеличаване 

на продължителността на времето за разглеждане на делата.  

Направеният анализ включва установените правила и процедури за работа в 

органите на съдебната власт, официалната статистика за тяхната натовареност, 

а така също и проучванията за обратната връзка на магистратите и съдебните 

служители – обект на изследване от Висшия съдебен съвет и специализирани 

европейски институции в областта на правосъдието. Фокусът е и върху 

обратната връзка на гражданското общество като „потребител“ на дейността на 

органите на съдебната власт, така че да се обхване 360 градусова обратна 

връзка за ефективността на организацията на работа в съдилищата и 

измеримост на удовлетвореността от тяхната дейност. 

 

5. ТЕРМИНОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ 

Съобразно горепосочените цели и обхват на настоящия Модел и методика, както 

и като имаме предвид заложените принципи, сред които 

процесноориентираният подход, за нуждите на правилното разбиране и 

тълкуване, ще използваме следните основни понятия в изложения смисъл:  

o „Работен процес“ - Последователност от стъпки, които се изпълняват 

съобразно предварително дефинирани правила и създават резултати за 

клиентите (граждани и юридически лица). Процесите получават „на 

входа“ информация, документи или решения. Процесите преминават 
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през организационните звена и свързват хора, информационни потоци 

и софтуерни приложения. 

o „Собственик на процес“ - Лице/служител в администрацията на съда 

(винаги физическо лице, а не колектив, например ръководител на 

звеното, а не звеното), който отговаря процесът да постига очакваните 

резултати ефикасно и ефективно, като разполага с необходимите 

ресурси и правомощия. Определянето на собственици на процеси е 

важна предпоставка за налагането на процесноориентирано 

управление. 

o „Управление на работни процеси“ - Подходът за управление на 

съдебната администрация като съвкупност от работни процеси чрез 

фокусиране върху цялостната последователност от действия, които 

създават резултати за клиентите, за разлика от функционалния подход, 

който разглежда администрацията като съвкупност от обособени 

функции. 

o „Модел на процес“ - Представяне на избрани характеристики на реалния 

процес (не така, както е „разписан на хартия“) в текстови, табличен или 

графичен формат – съдържа стъпки, изпълнители, документи, 

софтуерни приложения. Графичното представяне на процеса се 

нарича диаграма или карта. 

o „Реинженеринг“ - Процес на анализ, преосмисляне и препроектиране на 

отделни дейности, с цел да се премахнат или да се намалят тези, които 

увеличават разходите на време например и да се увеличат  тези, които 

добавят стойност, така че да се стигне до съществено подобрение в 

изпълнението. 
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o  „Непрекъснато усъвършенстване“ - Подход за постепенно подобряване 

чрез моделиране, анализ, внедряване и контрол на работните процеси. 

Предполага съдебната администрация да се разглежда като 

съвкупност от взаимосвързани, взаимодействащи си процеси, 

ориентирани към клиента. 

o  „Вариация“ - Различията между единиците (например, клиенти, молби) 

по даден признак (например, срок, начин на постъпване на 

документа), както и различията между всякакви величини, които могат 

да се осредняват. 

o  „Нотация“ - Съвкупност от обекти и връзки за графично представяне 

на даден работен процес чрез диаграми. Обектите се използват за 

изобразяване на дейности, организационни единици, документи и 

данни, софтуерни приложения, ключови измерители. Връзките 

показват взаимоотношения между обектите – например „документът“ 

е входящ за изпълнението на дадена „дейност“, а „деловодителят“ 

изпълнява дадена „дейност“. 

o  „Заинтересовани лица“ - Магистрати, съдебни служители, 

административни структури, граждани, юридически лица - търговци 

или неправителствени организации, които имат отношение или 

влияние върху дейностите по описание, анализ и/или изпълнение на 

работните процеси. 

o  „Канал за достъп“ - Средство, чрез което между 

молителя/заявителя/страната и съда се осъществява еднопосочна или 

двупосочна комуникация, инициирана от която и да е от страните, по 

повод упражняваните от съдебния орган правомощия. Реализира се 
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чрез хартиени носители на информация, лице в лице (например, в 

деловодството или на регистратура), телефони, интернет технологии.  

o  „Процедура“ - Нормативен или друг писмен документ, който урежда 

начина на изпълнение на даден работен процес. Представлява 

правилата за изпълнение на процеса („разписани на хартия“), за 

разлика от модела на процес (по-горе), който отразява действителното, 

реалното изпълнение на процеса на практика. 

 

6. ПРОЦЕСЕН ПОДХОД  

Същият определя организацията като система от процеси, в която за всеки 

процес могат да се определят „входове“, „функции на преобразуване“ и „изходи“, 

за да може вътрешните и външните им взаимодействия да се опишат и 

анализират. Целта на това е да се видят всички логически и съдържателни 

предимства и недостатъци в тяхното планиране, действие и управление, както 

и да се разкрият възможности за планиране на подобрения на процесите и на 

техните взаимодействия. 

Настоящият Модел и методика съобразява принципите и строго специфичните 

особености на съда като организация и работни процеси, изведени по-горе 

(Раздел 3 „Принципи“ ). 

Обективно съществуващите процеси понякога се различават от тези „разписани 

на хартия“ и дават отговор на въпроса: „По какъв начин работи лицето/ 

звеното в съдебната администрация?“ Констатирани отклонения от 

разписаните правила не винаги могат да означават нарушение, но и могат да 

бъдат индикация за преосмисляне и премоделиране на процесите. 
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Всеки работен процес следва да бъде разглеждан от гледна точка на няколко 

основни характеристики, които отговарят на следните въпроси: 

• При какви обстоятелства стартира изпълнението на процеса, 

например: настъпил срок или постъпил документ? Това са условията за 

стартирането на процеса; 

• Каква информация е необходима за изпълнението на процеса, например: 

постъпила молба, изтичане на срок или друго? Това е входящaта 

информация на процеса;  

• Каква информация се създава или модифицира в хода на изпълнението 

на процеса, например: поставяне на резолюция, въвеждане на запис в 

деловодната система? Това е изходящата информация на процеса; 

• Какви резултати се създават при изпълнението на процеса, например 

издаден изпълнителен лист, връчена призовка или съдебни книжа, 

прекратено производство? Това са резултатите от процеса;  

• Какви са задачите, които се изпълняват от служителите/ 

ангажираните в изпълнението на процеса лица? Това са отделните 

дейности, стъпки на процеса;  

• Кои са човешките ресурси, информационните системи, които участват 

в изпълнението на процеса? Това са най-общо казано обезпечаващите 

процеса ресурси;  

• Кои са индикаторите, с които ръководството осъществява контрол 

върху изпълнението на процеса, например: срок, брой дела? Това са 

измерителите на изпълнението на процеса. 
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Разработеният Модел и методика има за цел да даде насоки по какъв начин се 

извършват описание и анализ с цел усъвършенстване на работните процеси в 

администрацията на съда. Те са приложими, както за процесите по управление 

на човешкия капитал, така и за процесите на администриране в съдилищата с 

цел тяхното оптимизиране. 

Описанията на работните  процеси следва да бъдат неразделна част от 

системите за управление в съдебната администрация, да се поддържат в 

актуално състояние и да се използват многократно за различни цели и задачи. 

В този смисъл е необходимо документите, които се изготвят в резултат на 

изпълнението на етапите съобразно Модела  и методиката, да бъдат 

хармонизирани с документацията, която се поддържа в съдебния орган и да 

дават възможност за ефективно и ефикасно реализиране на принципа за 

„непрекъснато подобряване“, заложен в стандартите за управление на 

качеството. 

 

7. ФАЗИ НА МОДЕЛА 

Оптимизацията на работните процеси се основава на системния подход. Ето 

защо съдебната администрация следва да се разглежда като интегрирана 

система от взаимосвързани звена/компоненти. При извършването на промени 

в един от компонентите на съдебната администрация като система е 

необходимо да се анализира влиянието им върху останалите компоненти, а 

именно: 

• Човешки ресурси; 

• Работни процеси; 
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• Информационни технологии – софтуер, хардуер, 

комуникационна свързаност; 

• Услуги – резултати от изпълнението на работните процеси; 

• Клиенти – граждани и юридически лица; 

• Други органи, с които се осъществява взаимодействие по повод 

изпълнение на законоустановените функции; 

• Правна рамка, в която съдебната администрация извършва дейностите. 

 

Предвид изложеното Моделът за описание, анализ и оптимизация на работните 

процеси включва следните основни фази (етапи) на реализация в тяхната 

последователност:  

1. Подготовка за изпълнение на дейностите по описание и анализ;  

2. Анализ на потребностите на съдебната администрация;  

3. Описание на работните процеси в настоящото състояние;  

4. Анализ и подобряване на работните процеси;  

5. Проектиране на процесите в бъдещо състояние и внедряване;  

6. Мониторинг и контрол на работните процеси.  

Фази (eтапи) на модела за описание, анализ и оптимизация на работните 

процеси: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проект BG05SFOP001-3.003-0051 

„Гражданско участие за прозрачна и ефективна съдебна система“ 

 
65 

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

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

 

7.1. Фаза 1. Подготовка за изпълнение на дейностите по описание и 

анализ 

Фаза 1: 

Подготовка за изпълнение на дейностите по описание и анализ 

Основни характеристики: 

 Цел Извършване на подготвителни дейности за стартиране 

на работата по описание и анализ на работните 

процеси 

 Предпоставки • Актуализирана стратегия за продължаване на 

реформата в съдебната система; 

• Пътна карта на Актуализираната стратегия за 

продължаване на реформата в съдебната система; 

 Стъпки 1. Сформиране на работен екип; 

2. Избор на методология за моделиране и анализ на 

работните процеси; 

3. Избор на софтуер за моделиране на работните 

процеси; 

4. Информиране и ангажиране на служителите. 
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 Резултати • Сформиран работен екип; 

• Утвърдена методология за моделиране и анализ на 

работните процеси; 

• Избран софтуер за моделиране и анализ на 

процесите; 

• Комуникирани цели и задачи със служителите  

 Методи • Критерии за избор на софтуер за моделиране на 

работните процеси 

• Работни срещи/семинари 

 

7.1.1. Сформиране на работен екип 

Първата стъпка от този подготвителен етап е сформирането на екип от 

служители, които да участват в дейностите по описание и анализ на процесите. 

Той следва да дефинира целите на описанието и анализа и пътя за постигане на 

целите. Особено важно е при сформирането на екипа да се ангажира висш 

ръководител, който показва лична заинтересованост и мотивация към анализа 

и подобряването на процесите в съдебната администрация. Трябва да се има 

предвид, че членовете на този екип ще отделят значителна част от времето си 

за изпълнение на дейностите по подобряване на процесите в допълнение към 

оперативните задачи. За успешната работа на екипа е необходимо да бъде 

осигурена добра методическа подготовка и обучение на ръководството и на 
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ангажираните служители. 

Необходимо е членовете на екипа да унифицират принципите и методите за 

моделиране на работните процеси и за внедряване на процесноориентирано 

управление. 

Добро решение е екипът да се превърне в постоянно действащ за поддържане 

на процесния модел в актуално състояние и за прилагане принципите за 

оптимизация на работните процеси. 

 

7.1.2. Избор на методология за моделиране и анализ на работните 

процеси 

Важно е да се отбележи, че за всички задачи, свързани с описание, анализ или 

реинженеринг на работните процеси, в организацията следва да се използва 

единна, предварително съгласувана методология, независимо дали се изпълнява 

самостоятелно - с експертния потенциал на администрацията или с помощта на 

външни консултанти. 

При прегледа на най-често използваните методологии за описание и анализ на 

работните процеси, приложими и за администрация от публичния сектор, 

каквато е съдебната администрация, следва да посочим по реда на тяхното 

възникване: 

• Система за управление на качеството съгласно международни стандарти 

от серията EN ISO 9000 

• Управление чрез тотално качество – Total Quality Management (TQM) 
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• Модел за съвършенство на Европейската фондация за управление на 

качеството - Excellence Model of the European Foundation for Quality 

Management (EFQM) 

• Обща рамка за оценка - Common Assessment Framework (CAF). 

 

7.1.3. Избор на софтуер за моделиране на работните процеси 

Критериите за избор на софтуер зависят от целите, които съдебният орган се 

стреми да постигне чрез моделиране и анализ на работните процеси. Тези 

технически средства за моделиране на работните процесите могат да се 

разделят в следните основни групи: 

• Софтуер за създаване на графични диаграми на работните процеси с 

ограничени възможности за анализ и създаване на интегрирана процесна 

архитектура. Те са безплатни или със сравнително ниска цена за 

лицензиране; 

• Специализирани софтуерни решения за моделиране и анализ на работни 

процеси, които предлагат: 

- множество нотации и подходи за моделиране;  

- наличие на база данни;  

- едновременна работа на множество потребители; 

- неограничено ниво на детайлизация на процесите; 

- възможности за извличане на отчети и анализи; 
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- възможности за симулация на работни процеси; 

- възможности за управление на версиите на моделите; 

- споделяне на знанието за процесите в организацията чрез уеб- базиран 

достъп. 

• Софтуер за моделиране и анализ на работни процеси, който е част от 

цялостна платформа за автоматизация и управление на работните потоци 

в организацията. 

7.1.4. Информиране и ангажиране на служителите 

Необходимо е служителите в съдебната администрация да бъдат информирани 

от ръководството и мотивирани да участват в дейностите по описание и 

подобрение на процесите. По този начин ще се минимизира и евентуалната 

съпротива към промяната. 

 

7.2. Фаза 2. Анализ на потребностите на съдебната администрация 

Фаза 2: 

Анализ на потребностите на съдебната администрация 

Основни характеристики: 

 Цел Определяне на проблемите и потребностите, на които 

съдебната администрация търси решение. 
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 Предпоставки • Сформиран екип; 

• Стратегия и цели на съдебната администрация. 

 Стъпки 1. Определяне на проблеми и потребности; 

2. Избор на работни процеси за описание и анализ; 

3. Определяне на очакваните ползи и резултати. 

 Резултати • Идентифицирани потребности и проблеми; 

• Избрани работни процеси за моделиране и анализ. 

 Методи • Анализ на заинтересованите лица – лицата и 

организациите, които имат отношение към 

дейностите по анализ и препроектиране на 

работните процеси; 

• Бенчмаркинг – сравнителен анализ на ситуация 

или процес с други структури в рамките или извън 

съдебната администрация; 

• Брейнсторминг (мозъчна атака) – работни сесии с 

участниците в процесите, генериране на идеи и 

предложения; 

• Фокус групи – привличане на експерти и 

ръководители с опит, за да се “чуе“ тяхното мнение 

за очакваните резултати; 
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• Изготвяне на матрица за приоритизиране на 

процесите – те се оценяват по предварително 

определени критерии с оглед очакваните ползи и 

резултати. 

 

7.2.1. Определяне на проблеми и потребности 

Оценката на потребностите може да произтича от неудовлетвореност на 

гражданите и бизнеса, забавяния в обслужването им, необходимост от промяна 

в нормативната уредба и др. Потребностите могат да се идентифицират по 

различни начини, например: 

✓ Произтичат от ръководството на съдебната система (ВСС) и са свързани с 

изпълнение на стратегическите цели; 

✓ Произтичат от оперативните процеси, софтуерни системи или служители, 

които взаимодействат с клиентите на съдебния орган – граждани и 

юридически лица; 

✓ Произтичат от ръководители от средно ниво на управление във връзка с 

изпълнението целите и задачите на ръководеното от тях звено; 

✓ Произтичат от настъпили изменения в нормативната уредба, инициативи 

или изисквания от други държавни органи или организации. 

При дефинирането на проблемите и потребностите трябва да се отчитат 

заинтересованите лица, които имат отношение към промяната и 

препроектирането на работните процеси, например: 
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- Звена в администрацията на съда; 

- Звена в друга администрация, например на Висшия съдебен съвет, 

Инспектората на ВСС, Националния институт на правосъдието, 

Министерството на правосъдието и др.; 

- Професионални организации, неправителствени организации и др. 

 

7.2.2. Избор на работни процеси за описание и анализ 

Особено важно е да се дефинира с кои работни процеси са свързани 

идентифицираните потребности и проблеми в съдебната администрация.  

Възможно е да се ползва матрица за приоритизиране, която предполага 

дефинирането на критерии и оценка на процесите по всеки от критериите. По 

този начин процесите ще се структурират и обособят тези от тях, които да бъдат 

приоритетно разгледани. 

Въз основа на направеното от нас проучване на правното и фактическо 

положение на съдебната система с фокус върху Софийския районен съд като 

най-натоварения съд в страната, идентифицираме следните основни процеси в 

администрацията на съда, за които процеси препоръчваме извършването на 

описание и анализ, тъй като всеки от тях има отношение към ускоряването на 

правораздаването: 

1. Процес на организация и управление на дейностите на 

администрацията и процесите на администриране; 

2. Процес на управление на човешките ресурси; 
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3. Регистрационен процес; 

4. Деловоден процес, който осигурява производството по висящи дела и 

влизането в сила на съдебните актове; 

5. Процес на връчване на призовки и съдебни книжа; 

6. Процес на протоколиране и подпомагане разглеждането на делата; 

7.     Процес на архивиране; 

8. Процес на осигуряване на информация и достъп до делата, 

включително чрез електронния портал за справки по делата. 

7.2.3. Определяне на очаквани ползи и резултати 

Очакваните ползи и резултати не се отнасят до крайното решение или до самите 

организационни мерки, които ще се предприемат. На този етап се очертава 

само в каква посока се очакват ползите от разрешаването на проблемите. Тези 

ползи и резултати могат да се отнасят, например до: 

- повишаване удовлетвореността на клиентите на работата на съда; 

- облекчаване документооборота в съдебната администрация; 

- внедряване на нов канал за подаване на молба/ заявяване на услуга; 

- съкращаване срока за предоставяне услугите от съда; 

- подобряване обмена на данни с други институции; 

- повишаване удовлетвореността на служителите. 
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7.3. Фаза 3. Описание на работните процеси в текущо състояние 

 

Фаза 3: 

Описание на работните процеси в текущо състояние 

Основни характеристики: 

 Цел • Изграждане на общо разбиране за начина на         

изпълнение на дейностите в съдебната      

администрация;   

• Изграждане на система от знания за това как 

функционира съдебната администрация; 

• Идентифициране на практиките за изпълнение на 

един и същ процес в администрациите на различни 

съдебни органи; 

• Насърчаване на култура на системно и процесно 

мислене в съдебната администрация; 

• Предоставяне на средства за търсене на подобрения 

в процесите в полза на ръководителите. 

 Предпоставки • Избрани процеси за описание и анализ; 
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• Уточнен подход за моделиране на работните 

процеси. 

 Стъпки 1. Събиране на информация; 

2.  Правен анализ на услугите и производствата,    

предоставяни и развиващи се пред съдебния орган; 

3. Създаване на архитектура на процесите; 

4.  Детайлно описание на работните процеси в текущо 

състояние; 

5. Валидиране на моделите в текущо състояние. 

 Резултати • Създаден модел на процесите на високо ниво в 

съдебната администрация; 

• Извършен правен анализ на услугите  и 

производствата, предоставяни и развиващи се пред 

съдебния орган; 

• Създадени класификационни модели – диаграма на 

организационната структура, класификация на 

приложните системи, класификация на 

документите; 

• Валидирани модели в текущо състояние. 
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 Методи • Техники за събиране на информация; 

• Софтуерно средство за моделиране на работните 

процеси; 

• Нотация за моделиране на работните процеси. 

 

7.3.1. Събиране на информация 

Тук основна задача е да се определят основните източници на знание в 

съдебната администрация и извън нея, които могат да бъдат от два типа: 

• Документирани вътрешни правила, процедури, заповеди, инструкции и т.н. 

• Недокументирано знание, което може да се извлече чрез 

разговори/интервюта с експертите или с анкети. 

Предвид това основните техники за събиране на информация могат да бъдат: 

• Преглед на документи – анализ на нормативни актове, правила и 

процедури, заповеди и инструкции, отчетни документи, образци на 

документи, длъжностни характеристики, електронни таблици, данни и 

екрани от приложимия софтуер;  

• Провеждане на интервюта – систематичен подход за получаване на 

информация от участниците в процесите. Интервюто може да бъде 

структурирано (задават се предварително дефинирани въпроси) или 

неструктурирано (провежда се дискусия за изпълнението на работните 
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процеси, без да се разчита на предварителен списък с въпроси).  

• Наблюдение – извършва се на място, в работна обстановка, например 

в деловодството или на регистратурата, като се описват данни за 

работния процес. Тази техника намира най-голямо приложение, когато 

е необходимо да се измери времето за изпълнение на стъпките в даден 

процес.  

• Работни семинари – подходящи за изясняване начина на изпълнение 

на процесите, особено за сложни процеси, които обхващат няколко 

организационни звена.  

• Анкети и въпросници – на участниците в процесите се изпращат 

писмени анкети или въпросници за събиране на първоначална 

информация. 

Тъй като техниките за събиране на информация предполагат известен 

субективизъм, необходимо е да се прилагат кумулативно няколко различни 

техники за събиране на информация. 

 

7.3.2. Правен анализ на услугите и производствата, предоставяни и 

развиващи се пред съдебния орган 

Правният анализ представлява теоретично изследване на нормативната уредба, 

което не се занимава с установени практики или със съществуващите работни 

процеси в съдебния орган. Целта на този анализ е да представи безпристрастно 

описание на законоустановените условия и ред за предоставянето на 

определена услуга или развитие на определено производство. 
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Правният анализ в този смисъл включва минимум следните елементи: 

а)  Идентифициране на приложимата правна уредба, която дейност следва да 

включва:  

▪ Преглед на действащото законодателство, регулиращо дейността на 

съдебната администрация; 

▪ Идентифициране на общите и специални нормативни актове, които 

имат пряко отношение към изследвания работен процес; 

▪ Идентифициране на нормативните актове, които имат косвено 

отношение към изследвания процес; 

▪ Преглед и изследване на значението и смисъла на тези норми чрез 

тяхното тълкуване. 

б)  Описание на процедурата, която дейност следва да включва:  

▪ Описание на правните основания за предоставяне на услугата; 

▪ Описание на юридическата характеристика на изследваната услуга, а 

именно: изготвяне на общо описание и ред за нейното предоставяне до 

достигане на крайния ѝ резултат - онези действия, които съдебната 

администрация извършва по повод предоставянето на услугата, 

доколкото такова описание може да се извлече от приложимите 

нормативни разпоредби. Тук влизат онези действия, които са свързани с 

взаимодействието на компетентното звено с други служби, реда за 

връчване на крайния акт и т.н. 

▪ Определяне на компетентното звено, предоставящо услугата – като пряка 
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последица от горните дейности.  

▪ Определяне кои лица могат да бъдат заявител на услугата – тук трябва да 

се установи в повечето случаи в работата на съдебната администрация 

необходимо условие за наличие на правен интерес – т.е. очертаване на 

кръга от лица, които имат право да заявят услугата/ получат 

информацията пред съответното звено на съдебната администрация – 

например страна по делото, правоприемник на страна по делото, 

пълномощник на страна по делото. Този въпрос следва да бъде изследван 

от гледна точка на особеностите на договорното и законовото 

представителство. Необходимо е да се разгледат и специфичните 

хипотези на ГПК, НПК и АПК, при които с акт на административен, 

съдебен или досъдебен орган определени лица могат да се легитимират 

като имащи правото да заявят предоставянето на услугата; 

▪ Определяне на необходимите документи във връзка с предоставянето на 

услугата, в зависимост от качеството на заявителя;  

▪ Определяне на дължимите такси при предоставянето на услугата; 

▪ Идентифициране на срока за предоставяне на услугата; 

▪ Изготвяне на образци на документи, които да се ползват в хода на 

работния процес. 

в) Идентифицирани празноти и противоречия в нормативната уредба, 

евентуална необходимост от иницииране на законодателни промени. 

г) Вътрешни услуги за реализиране хода на процедурата/ производството – 

тези, които едно звено предоставя, така че друго звено да може да продължи 
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дейността по изпълнение на процедурата/ производството – тук следва да 

се опишат всички онези дейности и обмен на информация при 

изпълнението на процеса, които са вътрешни за съответната съдебна 

администрация. 

 

7.3.3. Създаване на архитектура на процесите 

Процесният подход като разновидност на системния подход изисква процесите 

да се детайлизират на „микро“-процеси или да се обобщават в „макро“-процеси. 

Също така е важно да се изучи принадлежността на един процес към системата 

от процеси, да се оцени влиянието му върху „поведението“ на „цялото“, да се 

търси количествена или качествена измеримост. 

При дефиниране на т.нар. архитектура на процесите ключовото понятие е 

„основен процес“ – такъв, който добавя стойност за организацията и от който 

зависи постигането на нейните основни цели. Такъв в системата на съдебния 

орган е правораздавателната функция. Допълнителните (или спомагателни) 

процеси обслужват основните и подпомагат тяхната реализация. Такива в 

съдебния орган са функциите на съдебната администрация. Организацията 

трябва да опише входовете, изходите и алгоритмите на преобразуване на 

всички процеси, независимо дали са основни или спомагателни, за да 

представи пълно тяхната архитектура. 

Прилагането на системния подход задължително изисква да се опишат и 

анализират не само процесите, които са пряко насочени към основните 

процеси, но и всички процеси, които взаимодействат с тях или ги обезпечават 

ресурсно. 
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7.3.4. Детайлно описание на работните процеси в текущо състояние 

Не следва да се смесва състоянието на процеса „как се изпълнява“, със 

състоянието „как трябва да се изпълнява“, или със състоянието „как ще се 

изпълнява“. Моделът на процеса в текущо състояние ни показва как се 

изпълнява дейността към настоящия момент, а не как би трябвало да се 

изпълнява или как ще се изпълнява. 

Работните процеси в текущо състояние могат да бъдат описани по няколко 

начина: 

- в табличен вид; 

- в графичен вид, чрез диаграми; 

- в табличен и в графичен вид. 

Методите за създаване на диаграми са важна част от подхода за описание и 

анализ на процесите. Методът за моделиране (нотацията) представлява език за 

описание на обектите от реалния свят с помощта на специален синтаксис, който 

съдържа графични символи и връзки между тях. 

Основните нотации за създаване на детайлни диаграми на работни 

процеси са: 

• BPMN (Нотация и модел на бизнес процеси, Business Process Model and 

Notation); 

• EPC (Верига от събития и функции, Event-driven Process Chain). 

При моделирането на процесите са препоръчителни следните правила: 
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• Предварително дефиниране целите на моделиране – да бъдат 

изяснени целите и задачите на моделирането и как ще бъдат 

използвани създадените резултати.  

• Уточняване и съгласуване на моделите на процесите с 

участниците/собствениците на процесите – дейността изисква 

активно участие на експертите, които изпълняват процесите. За да се 

постигнат впоследствие промени в процесите, е необходимо от самото 

начало служителите да бъдат ангажирани. 

• Използване на разбираем език за участниците/собствениците на 

процесите – използване на понятия и термини, които са възприети в 

съдебната администрация. Диаграмите на процесите трябва да 

позволяват разчитането и използването им от участниците в 

процесите, ръководството, служителите. 

• Моделиране на процеси, а не функции по организационни звена – 

често моделирането на процесите се свежда до описание на функции, 

които се изпълняват в отделни звена/ служби. Процесният подход 

предполага да се анализира цялостната верига и да се проследи пътя 

от инициирането на услугата до получаването на крайния резултат, 

независимо колко звена/ служители участват.  

• Координиране работата на отделните екипи - моделирането на 

процесите се извършва от различни хора и екипи и това изисква 

добра координация между тях. Не е желателно отделните участници 

да моделират с различно ниво на детайлност или да липсва свързаност 

между моделите на процесите. Последните не следва да се разглеждат 

като самостоятелни диаграми, а като компоненти на единна 
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организационна и процесна цялост. 

• Недопускане да се смесват състоянията „как се изпълнява“, „как 

трябва да се изпълнява“, „как ще се изпълнява“ процеса. Моделът на 

процеса в текущо състояние показва как се изпълнява дейността към 

настоящия момент, а не как би трябвало да се изпълнява или как ще 

се изпълнява. Често съществуват различия между практиките за 

изпълнение на даден процес, писмените процедури, които го 

регламентират, и гледната точка на експертите. Препоръчително е да 

не се влиза в хипотезата: „ние го правим така, но вие го опишете 

както трябва да бъде съгласно процедурата“. Експертът по анализ на 

работните процеси следва да документира процеса в текущо 

състояние спрямо реалния начин, по който той се изпълнява. 

 

7.3.5. Валидиране на моделите в текущо състояние 

Целта на валидирането е да се потвърди, че създадените описания на работните 

процеси съответстват на поставените цели за подобрение. Описанията на 

процесите в текущо състояние трябва да съдържат необходимата информация, 

за да са използваеми при препроектирането на работните процеси. 

Валидирането на съответния модел означава наличието на следните основни 

предпоставки: 

• Правилно използване на избраната нотация и подход за моделиране с 

оглед спецификите на работните процеси в съдебната администрация; 

• Моделът адекватно да описва изпълнението на работните процеси в 
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съдебната администрация; 

• Моделът да включва всички елементи и взаимовръзки, важни за 

конкретната цел на моделирането; 

• Моделът да е разбираем и съдържащ необходимата информация за 

различните категории потребители – ръководство, участници в процеса, 

служители от съдебната администрация, ИТ специалисти; 

• Осигуряване на взаимовръзките с други аспекти в съдебната 

администрация, например организационни звена, бази данни и 

документи и други. 

 

7.4. Фаза 4. Анализ и подобряване на работните процеси 

При извършването на този анализ следва да се изхожда от това, че работните 

процеси, чрез които се осъществява предоставянето на всяка услуга или се 

развива определено производство, са свързани чрез своите входове (данни, 

документи, ресурси и др.) и изходи (резултати). Те предоставят както данни, 

документи и ресурси за други процеси, така и крайни резултати (услуга) на 

крайните потребители. За всеки процес могат да се определят вътрешни и 

външни клиенти, както и вътрешни и външни доставчици. Качеството от 

гледна точка на клиентите (вътрешни и външни) е степента на съответствие на 

резултатите от процеса с изискванията на клиентите към него 

(характеристиките на услугата). 

Служителят, разполагащ с ресурсите и компетенциите да осигури неговото 

изпълнение (собственикът на процеса), е отговорен за правилното дефиниране 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проект BG05SFOP001-3.003-0051 

„Гражданско участие за прозрачна и ефективна съдебна система“ 

 
85 

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

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

на изискванията към вътрешните доставчици (собственици на други свързани 

процеси), за да бъде осигурено задоволително качество на входа на процеса. 

Негова е и отговорността да бъде измерена степента на съответствие на 

резултата на изхода на процеса с изискванията към него. В случай на 

несъответствие трябва да бъдат предприети подходящи коригиращи мерки, за 

да се гарантира, че е създаден резултат, съответстващ на изискванията на 

клиентите (вътрешни и външни) към характеристиките на услугата. 

Качеството на крайния резултат (услугата) се реализира чрез „верига на 

съответствието“ – осигуряване на съответствие между резултатите (на изхода) 

на даден процес и изискванията (на входа) на всеки следващ процес във 

веригата от свързани процеси. 

Усилията за оптимизиране е необходимо да изследват причините, поради които 

нещата стават по определен начин в даден процес, и да се използва цялото 

знание за процесите с цел премахване на неефективни стъпки. 

 

Фаза 4: 

Анализ и подобряване на работните процеси 

Основни характеристики: 

 Цел • Диагностичен анализ - оценка на състоянието от 

гледна точка на целите, критериите и изискванията 

към крайния резултат (качеството на услугите), 

включващ оценка на наличните ресурси 
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(технически, организационни, човешки, 

нормативни и др.) и на  другите предпоставки за 

стартиране и изпълнение (връзки  с други процеси, 

вътрешни и външни); 

• Прогностичен анализ - оценка на факторите и 

тенденциите за промени с благоприятен и 

неблагоприятен ефект. 

 

 Предпоставки                          ✓ Пълно описание на работните процеси – модел на 

процесите с всички негови атрибути съгласно 

възприетата методология за моделиране на работни 

процеси; 

✓ Сформиран работен екип, осигуряващ участието 

или представянето на очакванията и интересите на 

всички засегнати и/или заинтересовани страни, 

включително график и необходими ресурси, учебни 

форми и материали, експерти и набор от методи 

(техники) за подпомагане на процеса на обсъждане 

и вземане на решения. 

 

 Стъпки 1. Избор на процес за анализ и дефиниране на 

изискванията; 
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2. Планиране и организиране на наблюдения; 

3. Анализ на данните от наблюденията; 

4. Обосновка на решенията за промяна. 

 

 Резултати ✓ Избрани критерии за анализ на процесите; 

✓ Дефинирани слаби места в процесите; 

✓ Дефинирани мерки за промяна и подобрение на 

процесите; 

✓ Синтезирани нови знания за процесите. 

 

 Методи • Методи за провеждане на наблюдения и 

регистриране на данни за процесите; 

• Аналитични методи; 

• Методи за групово обсъждане и вземане на 

решения. 

Анализът на работните процесите следва да се осъществи в следната 

последователност на стъпките: 

▪ Избор на процес за анализ и дефиниране на изискванията, на които 

трябва да отговаря, както и на измерителите (критериите), чрез които се 
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оценява съответствието на резултата от процеса с изискванията към него 

(определяне на изискванията към процеса). 

▪ Планиране и организиране на наблюдения и регистриране на данни за 

процеса в реални условия; представяне на данните от наблюденията в 

обобщен вид, включително с използване на графики и обобщаващи 

числови характеристики (средни величини). 

▪ Анализ на данните от наблюденията – оценка на процеса от гледна точка 

на съответствие с изискванията (желано състояние – стабилност, 

капацитет, измерители за качество) и на възможности за подобряване; 

формулиране на изводи и насоки за последващи действия. 

▪ Идентифициране на причини и признаци за проблеми; разкриване на 

причинно-следствени връзки и на основните причини за определен 

проблем; обосновка на варианти с приложими действия за промени в 

процеса (коригиращи и превантивни мерки). 

▪ Анализ на възможностите на процеса за подобрения; разработване и 

обсъждане на варианти с приложими действия за подобрения в 

краткосрочен и дългосрочен план. 

▪ Обосновка на решения за промяна – постигане на съгласувани и одобрени 

варианти на коригиращи и превантивни мерки; предложения за 

организиране на проекти за реализация, осигуряване на ресурси, 

включително обучение на служителите, съгласуване на решенията за 

конкретни действия с всички заинтересовани страни. 

При избора на работен процес за анализ се отчита йерархичната структура на 

процесния модел и необходимостта да се обхванат всички свързани процеси за 
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обработка и обмен на данни - от точката на започване на една услуга/ 

производство до точката на тяхното завършване/ приключване. 

Отправна точка при анализа на работните процеси е целта, която се поставя 

към всеки от тях. Тя следва да отразява изискванията на клиентите 

(гражданите и юридическите лица) към качеството на процеса по предоставяне 

на услугата/производството. 

7.4.1. Планиране и организиране на наблюдения 

Наблюденията върху избраните процеси се планират съобразно конкретната 

цел, която работният екип си е поставил във връзка с анализа на процеса, както 

и с обективните условия, в които той се реализира. В плана на наблюденията се 

включват избраните методи, средства, график, ресурси, документи. 

Важен е и изборът на подходящ начин за регистриране на данните за процеса, 

в това число: вида на наблюдението, източниците на сведенията, методите за 

регистрация, времето и мястото на наблюдението и др. 

7.4.2. Анализ на данните от наблюденията 

Данните от наблюденията могат да се анализират с помощта на различни 

методи, например, статистически контролни карти, хистограми, точкови 

(корелационни) диаграми и др., за да се разкрие поведението на процеса във 

времето и неговите характеристики. 

Контролните карти, например, позволяват да се оцени дали процесът е стабилен 

и предсказуем в бъдеще. Те са средство за идентифициране на симптоми на 

проблеми, преди те да са се проявили и да са причинили загуби или недоволство. 

Това осигурява възможност за превантивно вземане на мерки за оптимизиране 
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на процеса. 

7.4.3. Обосновка на решенията за промяна 

На базата на резултатите от анализа на данните от наблюденията се правят 

заключения за процесите, разработват се варианти на промени в процесите или 

решенията, свързани с човешките ресурси, звената и технологиите. Целта е да 

се разработят съгласувани и одобрени варианти на коригиращи и превантивни 

мерки. Набелязаните мерки при извършения анализ на процесите могат да 

включват промени, които налагат тестване и одит преди прилагане в реални 

условия. Данните от тестовете ще послужат за евентуална обосновка на 

решението. Част от решенията биха били свързани с осигуряването на ресурси 

– финансови, човешки, материални, включително обучение на служителите, 

координация на определени действия с всички заинтересовани страни, 

предложения за законодателни промени. 

 

7.5. Фаза 5. Проектиране на процесите в бъдещо състояние и 

внедряване 

Фаза 5: 

Проектиране на процесите в бъдещо състояние и внедряване 

Основни характеристики: 

 Цел • Дефиниране на съвкупност от мерки или инициативи 

за промяна на процесите с цел повишаване тяхната 

ефективност и ефикасност; 
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• Осигуряване на необходимите организационни, 

технологични и законови предпоставки, за да се 

внедрят подобрените процеси. 

 Предпоставки                          • Описание на процесите в текущо състояние; 

• Резултати от анализа на процесите; 

• Предложения за промяна и подобряване на 

процесите. 

 Стъпки 1. Проектиране на процесите в бъдещо състояние; 

2. Обезпечаване на човешки ресурси за изпълнение на 

новите процеси; 

3. Осигуряване на технически ресурси за изпълнение на 

новите процеси; 

4. Актуализиране на вътрешните правила и 

процедури; 

5. Внедряване на новите процеси. 

 Резултати • Проектирани нови или подобрени процеси; 

• Допускания и ограничения; 

• Обучени и мотивирани служители; 

• Спецификация на софтуера; 
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• Разработени софтуерни системи; 

• Спецификация на необходим хардуер; 

• Осигурен хардуер; 

• Актуализирани вътрешни правила и процедури; 

• Обратна връзка за изпълнението на процесите. 

 Методи • Техники за моделиране на процесите в бъдещо 

състояние; 

• Обучения и инструктажи за новия начин на 

изпълнение на процесите. 

 

7.5.1. Проектиране на процесите в бъдещо състояние 

Чрез проектирането на процесите в бъдещо състояние се формализират 

изискванията и мерките за промяна на процесите спрямо новия начин на 

работа в организацията. Необходимо е да се постигне увереност, че 

предложените мерки и инициативи съответстват на стратегията и целите на 

съдебната администрация, респективно на съдебния орган, след което да се 

осигурят условия за тяхното внедряване. 

Препоръчително е при проектирането на процесите да се обсъдят няколко 

варианта на решения, модели, които да бъдат оценени и да се избере 

оптимален, изпълним вариант за администрацията на съда. 
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При проектирането на процесите в бъдещо състояние е важно: 

• Да се дефинират и допълнителните изисквания, пряко свързани с 

преминаването на администрацията на съда към новия начин на работа, 

като обучения на служителите, миграция на данни и др. ; 

• Да се идентифицират факторите, които имат отношение към бъдещите 

процеси т.нар. допускания и ограничения; 

• Да се обхванат основните характеристики на изпълнението; 

• Да се осигури проследимост на изискванията в следващите етапи на 

реализация и контрол на процесите в реални условия.  

При проектирането на процеса следва да се обхванат също така основните 

характеристики на бъдещото му изпълнение, например: 

▪ Стъпките и дейностите в процеса, които се изменят, отпадат или 

доразвиват; 

▪ Промяна на документите, ползвани в процеса; 

▪ Евентуално допълване на длъжностните характеристики на 

ангажираните служители в системата на съдебната администрация; 

▪ Планиране на софтуерните системи, които са необходими за 

изпълнението на процеса;  

▪ Планиране на материално-техническото осигуряване на процеса, ако 

такова е необходимо; 

▪ Залагане на измерители за качеството и ефективността на процеса. 
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7.5.2. Обезпечаване на човешки ресурси за изпълнение на новите 

процеси 

Внедряването на подобренията е свързано с предприемане на инициативи и 

проекти за промени. То изисква време и е свързано с ефективното участие на 

служителите в администрацията на съда.  

Важен фактор за внедряване на подобренията е осигуряване на съответствие с 

промените на управленската практика по отношение на: 

- организационното развитие; 

- организационната структура; 

- организационната култура. 

Тъй като хората в съдебната администрация, респ. в съдебния орган са 

организирани в работни екипи, на участието им в тях трябва да се гледа от 

гледна точка: 

• развитието на работния екип 

• управлението на работния екип. 

Ръководителят на съдебната администрация, поел внедряването на 

оптимизирането на процесите, е важно да успява да ангажира пълноценното 

участие на хората в екипа с умения и стил на ръководене, техники за 

разрешаване на конфликти, мотивация, ефективна обратна връзка за 

изпълнението, разрешаване на конфликти, оценяване на приноса, признание 

и поощрения. 
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Тези промени биха наложили в повечето случаи и документиране на 

промените (в длъжностни характеристики, правилници, вътрешни заповеди 

и др.) в ролите и отговорностите на служителите или звената, ангажирани в 

изпълнението на даден процес. Това може да бъде свързано и с промени в 

уредбата на отношенията между различни звена. 

7.5.3. Осигуряване на технически ресурси за изпълнение на новите 

процеси 

Осигуряването на техническата инфраструктура, която да обезпечи 

изпълнението на процесите е част от общата отговорност на ръководството по 

осигуряване на ресурсна обезпеченост.  

Основните групи ресурси, които влизат в обхвата на техническото обезпечаване 

на процесите са: 

• Софтуер – приложни системи и/или базов и системен софтуер;  

• Хардуерно оборудване; 

• Инфраструктура – помещения за обслужване на клиенти, окабеляване и 

др. 

7.5.4. Актуализиране на вътрешните правила и процедури  

При промяната на процесите, съответната администрация трябва да 

идентифицира кои типове документи следва да се променят и да ги 

актуализира. Като се има предвид, че става дума за администрацията на съда, 

това може да се отнася до: 

• образци на документи (формуляри); 
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• указания за граждани и юридически лица; 

• вътрешни процедури и инструкции; 

• наредби и правилници; 

• вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на 

хартиен носител, включително права за достъп и др.; 

• ръководства на потребителите за работа със софтуерни приложения; 

• заявления за вписване на информационни обекти в регистрите за 

оперативна съвместимост; 

• заповеди. 

 

7.5.5. Внедряване на новите процеси 

Внедряването на процесите означава те да започнат да функционират в 

организацията по начина, по който са проектирани. Ръководството трябва да 

се увери, че служителите притежават необходимите компетенции и мотивация, 

за да изпълняват процесите по новия начин.  

Препоръчително е ръководството на съответната съдебна администрация да: 

• Осигури обратна връзка от клиентите и служителите за изпълнението на 

процеса; 

• Съобразява възможностите за „промени в движение“; 

• Въведе механизми, с които да се увери, че процесите се изпълняват по 

предписания начин. 
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7.6. Фаза 6. Мониторинг и контрол на работните процеси 

Фаза 6: 

Мониторинг и контрол на работните процеси 

Основни характеристики: 

 Цел • Да се осигури устойчиво развитие на внедрените мерки за 

подобрение на процесите, така че да се превърнат в 

рутинен начин за изпълнение на дейността в 

организацията; 

• Да се гарантира, че направените инвестиции в обучение, 

софтуер, канали за достъп и др., ще се поддържат и 

развиват в бъдеще. 

 Предпоставки • Диаграми на процесите в текущо състояние, които 

представят внедрените нови или подобрени процеси; 

• Критерии за качество на процесите; 

• Информационна система за изчисляване на показателите, 

необходими за измерване изпълнението на процесите; 

• Организационни предпоставки: 

➢ Организационна култура; 

➢ Човешки ресурси; 
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➢ Ангажираност и подкрепа от страна на ръководството; 

➢ Обвързване на индикаторите с конкретни длъжности 

или служители, които носят пряка отговорност за 

изпълнението. 

 Стъпки 1. Планиране и извършване на мониторинг и контрол; 

2. Анализиране на резултатите; 

3. Оценка на необходимостта и предприемане на 

коригиращи и/или превантивни мерки; 

 Резултати • Система от индикатори за измерване изпълнението на 

процесите; 

• Данни от наблюдения, измервания за изпълнението на 

процесите; 

• Идентифицирани отклонения при изпълнението на 

процесите; 

• Предприети коригиращи и/или превантивни действия. 

 Методи • Диаграми на причинно-следствени връзки; 

• Методи за следене и контрол на изпълнението на 

процесите. 

Извършването на мониторинг и контрол на процесите предполага 
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осигуряването на следните основни предпоставки: 

• Осигуряване на необходимите човешки ресурси за наблюдение и 

контрол при изпълнението на процесите; 

• Осигуряване на необходимите информационни системи, които да 

дават своевременна информация за изпълнението; 

• Събираната информация при контрола на процесите да бъде значима, 

полезна и разбираема за ръководството и служителите; да бъде 

достоверна, непротиворечива и пълна, тъй като въз основа на нея ще 

се вземат управленски решения; 

• Дефиниране на адекватни индикатори за измерване на процесите; 

• Обвързване на индикаторите с конкретни длъжности или служители, 

които да носят пряка отговорност за тяхното изпълнение. 

7.6.1. Планиране и извършване на мониторинг и контрол 

За всеки процес е необходимо да се дефинира очакваното ниво на изпълнение 

- според какви показатели на процеса ще се счита, че той се изпълнява 

ефективно и ефикасно.  

Очакваното ниво на изпълнение може да се формализира чрез система от 

ключови индикатори. Индикаторите трябва да дават информация на 

ръководството в каква степен процесът постига заложените цели. За да 

установи това, съдебната администрация трябва да планира и извършва 

наблюдения върху начина, по който се изпълняват процесите. 
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7.6.2. Анализиране на резултатите 

Анализът на резултатите се извършва въз основа на проведени наблюдения и 

изчисляване стойността на показателите за изпълнението на процесите, 

например: систематично забавяне в изпълнението на една и съща стъпка в 

процеса на изпълнение на дадена услуга/производство.  

Чрез специално организирани наблюдения на процесите с подходящи средства 

(карти на процесите; контролни карти) може да се осигури информация, която 

позволява да се идентифицират симптоми, които не са случайност, т.е. 

симптоми на проблеми, преди още самите те да са се проявили и да са породили 

други проблеми, например оплаквания от страна на клиентите (гражданите и 

бизнеса). Задълбоченият анализ на тази информация позволява да се разкрият 

причините и дали причините се дължат на човешка или техническа грешка. 

 

7.6.3. Оценка на необходимостта и предприемане на коригиращи и/или 

превантивни мерки 

Идентифицираните прояви на отклонения от нормалното функциониране на 

даден процес и причините, които ги пораждат, са основа за оценка на 

необходимостта да се предприемат конкретни коригиращи действия.  

Има възможност да се оценят и предпишат и превантивни мерки, за да не се 

допусне сериозно отклонение на процеса от нормалното му функциониране. 
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8. НИВА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА МОДЕЛА 

Рамката за прилагане на Модела за описание и анализ на работните процеси се 

базира на концепцията за зрялост на процесите. Тя трябва да се разглежда като 

еволюционно развитие на съответната администрация от нестандартизирани 

процеси към структурирани, управляеми и оптимизирани процеси. В 

администрациите с високо ниво на зрялост, процесите са стандартизирани, 

предсказуеми, в пълно съответствие с целите на ръководството и постигат 

очакваните резултати по ефикасен начин, като се изпълняват систематично и 

непрекъснато се подобряват.  

Рамката за прилагане на модела за описание и анализ на процесите предполага 

преминаване най-общо през три нива на зрялост: 

• Начално ниво, при което при изпълнението на процесите съществува 

елемент на импровизация; 

• Ниво на стандартизирани процеси, при което началното ниво е 

надградено и процесите в съответната администрация са 

документирани, стандартизирани и в пълно съответствие с практиките 

за изпълнение на дейностите; 

• Ниво на оптимизирани процеси, при което нивото на 

стандартизираните процеси е надградено и съответната администрация 

е въвела система от ключови индикатори за измерване на изпълнението, 

чрез която се извършва мониторинг и контрол на процесите.  

Настоящите Модел и методика имат за цел да предоставят помощен 

инструментариум, който да подпомага именно достигането на последното ниво 

на зрялост на администрацията на съдебните органи – това на оптимизираните 

процеси. 
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Направените изводи и препоръчаните мерки включително 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, са израз на граждански мониторинг и 

контрол и имат за цел подпомагане на усилията за повишаване 

ефективността на съдилищата, както и повишаване на общественото 

участие и доверие в съдебната институция. 

 

Предвидено е също така в нарочен доклад да се изведат предложените 

мерки за реформиране на сегашния модел за натовареност и отчетност на 

съдилищата с описание на инструментариума за прилагането им, както и 

препоръките за постоянен мониторинг и контрол.  

В заключение, 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. Към търсенето и постигането на този баланс на ефективното 

правосъдие, са насочени препоръчаните мерки.  

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.  
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