ПРОЕКТ BG05SFOP001-3.003-0069
Разработване на система за мониторинг на Актуализираната
стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
2014-2020 г.

Представяне на проекта

Национална кръгла маса
31/07/2020 г.

Начална информация
Прозрачна и
ефективна
съдебна система

ОП „Добро управление“
ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ
ВЪРХУ РЕФОРМАТА В
СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

18 м.
Агенция за
икономическо
развитие
Костинброд

Клуб „Икономика
2000”
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Цели
 Основна цел - подобряване на мониторинга,
управлението и изпълнението на АСПРСС
2014-2020 г.
 Специфични цели:
– СЦ 1: Извършване на критична оценка на
използваната система за отчетност и докладване
напредъка в изпълнението на АСПРСС 2014-2020 г.
– СЦ 2: Създаване на система за мониторинг на
АСПРСС 2014-2020 г.
– СЦ 3: Привличане на заинтересованите страни в
изпълнението и последващото прилагане на
системата за мониторинг.
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Дейности
 Д 1: Проучване на използваната система за отчетност и
докладване напредъка в изпълнението на АСПРСС
2014-2020 г. и Пътната карта за изпълнението й

 Д 2: Разработване на система за мониторинг на
АСПРСС 2014-2020 г. и Пътната карта за
изпълнението й
 Д 3: Тестване на разработената система за мониторинг
на АСПРСС 2014-2020 г. и Пътната карта за
изпълнението й
 Д 4: Осигуряване на информация и комуникация по
проекта.
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Резултати
 Система за мониторинг на АСПРСС
2014-2020 г. и Пътната карта за
изпълнението й
 Електронен софтуер и ръководство за
прилагането му

 Формат на доклад от провеждането на
мониторинга
 База данни с информация за
постигнатия напредък по прилагане на
АСПРСС 2014-2020 г. и Пътната карта
за изпълнението й.
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Благодаря за вниманието!

www.club2000.org
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ПРОЕКТ BG05SFOP001-3.003-0069
Разработване на система за мониторинг на Актуализираната
стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
2014-2020 г.

Добри практики и модели за мониторинг и
оценка на проекти

Национална кръгла маса
31/07/2020 г.

Цел

 Да представи добри практики за структуриране
и функционалност на системи за мониторинг,
добри практики за мониторинг на съдебна
реформа и добри практики от изпълнение на
проекти за мониторинг.

2

Задачи
 Набиране, систематизиране и анализ на информация за
добри практики за мониторинг на публични политики
 Селектиране, систематизиране и анализ на
информация за мониторинг на реформа на съдебната
система

 Подбиране, систематизиране и анализ на информация
за конкретен опит и добри практики за мониторинг и
оценка
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Източници
 Наръчници, ръководства, указания, доклади за
мониторинг на ЕК, ОИСР, Съвета за
административна реформа, ОП
„Административен капацитет“/“Добро
управление“, организации на ООН, International
Federation of Red Cross and Red Crescent Societies,
ААМР, научни организации и т.н.
 Стратегии и планове за действие за реформа в
съдебната система на страните Черна гора,
Хърватия, Северна Македония, Украйна и
Албания, и свързани с този процес подкрепящи
документи, разработки и проекти

 Доклади от изпълнението на проекти, чрез които
са представени конкретни добри практики за
мониторинг.
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Добри практики
Черна гора
 Изпълнението на проект „Мониторинг на съдебната реформа“
е реализирано от организациите Акция за човешките права и
Център за мониторинг и изследвания с финансовата подкрепа
на Делегацията на Европейския съюз в Черна гора и
Министерството на правосъдието през 2015-2017 г.
 За първи път НПО следят изпълнението на Стратегията за
съдебна реформа.

 Изготвен е доклад с детайлен анализ на изпълнението на всяка
една от 5-те стратегически цели и 21 специфични цели, и са
представени 180 препоръки за действия
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Добри практики, прод.
Хърватия
 Създаване на Съвет за мониторинг на изпълнението на
Стратегията за реформа в правосъдието
 Негови членове на са: м-р на правосъдието, предс. на
Върховния съд на Хърватия, зам. министър-председателят на
правителството, гл. държавен прокурор, председателят на
Комисията за правосъдие, предс. на Държавния съдебен съвет,
предс. на Държавния прокурорски съвет, предс. на
адвокатската колегия, предс. на нотариална камара, зам.
министърът на правосъдието, асистенти на министъра на
правосъдието, ген. секретар на Министерството на
правосъдието, директорът на Съдебната академия.
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Добри практики, прод.
Северна Македония
 Индекс на съдебната реформа, разработен от
Централноевропейската и евроазиатска правна инициатива на
Американската асоциация на юристите

 Индексът обхваща набор от 30 фактори, които допринасят за
изграждането на отговорна, ефективна и независима съдебна
власт. Конкретните фактори са предмет на качествена оценка,
като след анализ на всеки фактор се дава една от следните три
стойности: положителна, неутрална или отрицателна.
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Добри практики, прод.
Фактор на Индекса на съдебната реформа
I. Качество, образование и многостранност
Фактор 1
Квалификация и подготовка на
съдиите
Фактор 2
Процес на подбор/назначаване
Фактор 3
Продължаващо
правно
обучение
Фактор 4
Представителство по
малцинства и пол
II. Съдебни правомощия
Фактор 5
Съдебен преглед на
законодателството
Фактор 6
Съдебен контрол на
административната практика
Фактор 7
Компетентност на съдилищата
по въпросите на гражданските
свободи
Фактор 8
Система за преглед и
обжалване
Фактор 9
Неуважение към съда /
Призоваване / Изпълнение на
съдебните актове
III. Финансово обезпечаване
Фактор 10
Участие в определянето на
бюджета
Фактор 11
Адекватност
на
възнагражденията в съдебната
система
Фактор 12
Съдебни сгради
Фактор 13
Сигурност в съдебната система

Корелация
2002

Корелация
2003

Тенденция

Отрицателна

Отрицателна



Неутрална
Положителна

Неутрална
Неутрална




Отрицателна

Отрицателна



Положителна

Положителна



Неутрална

Неутрална



Неутрална

Неутрална



Положителна

Положителна



Отрицателна

Отрицателна



Отрицателна

Неутрална

Отрицателна

Отрицателна

Отрицателна
Положителна

Неутрална
Неутрална
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Добри практики, прод.
Украйна
 Инструмент за мониторинг на информацията и отчитането е
разработен през 2017 г. в рамките на проект със заглавие: Подкрепа
на реформите в сектора на правосъдието в Украйна, финансиран от
ЕК. Инструментът представлява сложносъставен индекс, които
оценява напредъка в изпълнение на плана за действие чрез анализ
на изпълнението на предвидените мерки.

Графика. Съпоставка между целеви и постигнати стойности в изпълнение на
9
плана за действие през 2016 г.

Добри практики, прод.
Албания
 За отчитане изпълнението на плана за действие на Стратегията за
правосъдие 2017-2020 г. текущо се разработват мониторингови
доклади.
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Научени уроци
 Успешната система за мониторинг следва да се проектира в
цялост заедно с подготовката на стратегическия документ. СМ
следва да селектира подходящи инструменти, да разпредели роли
и отговорности на подходящи и добре овластени институции,
както и да създаде организация за наблюдение на изпълнението.
 Индикаторите да позволяват да се измерва реално напредъка в
изпълнението. Методите за набиране на информация следва да
гарантират обективност и представителност на информацията.
Обработването и комуникативното представяне на информацията
чрез използването на индекси, техника на светофара, еталонни
сравнения или други създават леснота във възприемането на
информацията и действат мобилизиращо и ангажиращо.
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Научени уроци, прод.
 Системата за мониторинг следва да ангажира
основните институции в дейностите по наблюдение.
Водеща институция - Министерство на правосъдието
или специално създаден за целта съвет.
 Необходимост от наличие на значителен управленски
специализиран потенциал. При липса – наемане на
външна институция.
 Широкото обсъждане и консултиране със
заинтересованите страни на резултатите от
мониторинга, изразени най-често в мониторинговите
доклади се прави не само за координиране, но и за поактивно привличане на тези страни в подготвителните
дейности.
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Благодаря за вниманието!

www.club2000.org

13

ПРОЕКТ BG05SFOP001-3.003-0069
Разработване на система за мониторинг на актуализираната
Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
2014-2020 г.
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ИЗПОЛЗВАНАТА
СИСТЕМА ЗА ОТЧЕТНОСТ И ДОКЛАДВАНЕ
НАПРЕДЪКА В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АСПРСС
2014-2020 Г.

Национална кръгла маса
31/07/2020 г.

Цел

Идентифициране на слабите страни на
използваната система за мониторинг на
АСПРСС 2014-2020 г.

2

Задачи
 Проследяване на историята и развитието на съдебната
реформа в страната
 Систематизиране на използваните източници и бази
данни при подготовка на оценката
 Оценка на подхода за отчетност и докладване напредъка
в изпълнението на АСПРСС 2014-2020 г. и
хоризонталната и вертикалната логика на АСПРСС и
Пътната карта
 Обобщаване на изводите от изследването и
формулиране на препоръки
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Източници
 Съвет по прилагане на АСПРСС
 Министерство на правосъдието

 Министерски съвет
 Народно събрание
 Висш съдебен съвет

 Прокуратура на Република България
 Върховен касационен съд
 Върховен административен съд

 Национален институт на правосъдието
 Инспекторат към Висшия съдебен съвет
 Национално бюро за правна помощ
 Европейска комисия
 Европейски парламент
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Механизми за изпълнение на Стратегията и
Пътната карта
 Пътна карта
 Органи по координация и отчитане на
прилагането на Стратегията
 Съгласуване
 Вътрешен механизъм за наблюдение и оценка

 Обновяване на Стратегията
 Проучвания

5

Механизми за изпълнение на Стратегията и
Пътната карта
Мерки по специфичните цели
конкретни действия
размер и източник на финансиране
очаквани резултати
индикатори за изпълнение
отговорни институции
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Функции и роля на органите и институциите













Висш съдебен съвет
Прокуратура на Република България
Върховен касационен съд
Върховен административен съд
Национален институт на правосъдието
Инспекторат към Висшия съдебен съвет
Министерство на правосъдието
Националното бюро за правна помощ.
Министерство на вътрешните работи
Министерство на финансите
Министерство на образованието и науката
Министерство на труда и социалната политика

Съвет по прилагане на Стратегията
вътрешен
механизъм за наблюдение и оценка по смисъла на АСПРСС
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Правила за отчетност и докладване на изпълнението
Стратегията: ежегодно отчитане на напредъка по изпълнение на
Стратегията от Съвета по прилагане на Стратегията с публикуването
на доклад на интернет страницата на МП и ВСС, в който се отчита
напредъка по всяка мярка.
ПМС № 3 от 2016 г.:
Съветът извършва мониторинг на изпълнението на стратегическите
цели, като приема междинни отчети и годишен доклад за напредъка
и одобрява годишен доклад за дейността на Съвета, който се
представя пред МС.

Секретариатът подготвя междинните отчети и докладите и
публикува материалите за заседанията на Съвета на електронната
страница на Министерството на правосъдието.
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Практики на отчитане изпълнението на Стратегията
Годишни доклади на Съвета за дейността си (не съдържат
данни за степента на изпълнение на АСПРСС и мерките от
Пътната карта, не съдържат обобщения, анализ и оценка на
постигнатото изпълнение на АСПРСС, както и изводи за
констатирани проблеми в хода на изпълнение по
конкретните мерки и предприети в тази насоки
допълнителни действия)
Отчети по изпълнението на целите на Стратегията и
Пътни карти, които отразяват в табличен вид изпълнението
на мерките и действията от самата Пътна карта (няма оценка
на ефективността на предприетите действия, няма данни за
наблюдение, базирано на емпирични или други проучвания
за установяване напредъка по изпълнение на Стратегията и
ПК)
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Проблеми на мониторинга при проектирането на
АСПРСС и Пътната карта
 Съществуват мерки, при които не са представени всички отговорни
институции
МЯРКА

ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

ЛИПСВАЩИ
ИНСТИТУЦИИ

2.1.1 Осъвременяване на държавните
изисквания към преподаваните дисциплини в
юридическите факултети

МП / ВУЗ

МОН

2.1.2 Въвеждане на нови форми на работа със
студентите, ориентирани към придобиване на
необходими за практиката умения,
повишаване на тяхната социалната
компетентност и ангажираност

МП / ВУЗ

МОН
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Проблеми на мониторинга при проектирането на
АСПРСС и Пътната карта
 В Пътната карта няма показатели за проследяване на
последващите ефекти от изпълнение на мярката, като са
пропуснати и индикатори за използването на предвидените
финансови ресурси
 Използваните индикатори са насочени единствено към
установяване на непосредствените резултати от изпълнението,
като напр. изготвен анализ, създаден модел, направено проучване
и т.н.
 Сроковете за изпълнение на отделни мерки не са конкретизирани
по години, а са дадени за изпълнение в продължителен период
 В някои от мерките липсват необходими дейности/действия
според характера на мярката. При тях липсват съответни
индикатори или индикация за очакваните резултати
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Анализ на хоризонталната и вертикална логика на
АСПРСС 2014-2020 г. и Пътната карта

Обща цел
Шест стратегически цели
Специфични цели и мерки за тях
Пътната карта:






конкретни действия
начин на финансиране
очаквани резултати
индикатори за изпълнение
отговорни институции
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Анализ на хоризонталната и вертикална логика на
АСПРСС 2014-2020 г. и Пътната карта
ВЪПРОСИ:
 Правилно и в пълнота ли са определени стратегическите цели на
Стратегията;
 Съответства ли всяка една от специфичните цели на съответната
стратегическа цел;
 Осигуряват ли предвидените специфични цели в своята съвкупност
постигането на стратегическата цел;
 Необходима ли е съответната мярка за постигане на съответната цел;
 Достатъчно ли са мерките, предвидени в стратегията, за да се
постигне съответната цел;
 Адекватни ли са планираните в пътната карта действия и достатъчни
ли са за постигане на целите;
 Осигурени ли са необходимите за изпълнението на мерките
финансови средства;
 Коректно ли са определени индикаторите;
 Правилно ли са определени отговорните институции
13

Изводи
 Пренебрегване на проблемите на гражданското, търговското и
административното правораздаване;
 Необходимост от извършването на цялостен анализ на
съответствието на специфичните цели със стратегическата цел,
към която са отнесени и на способността на предвидените
специфични цели в своята съвкупност да осигурят постигането на
стратегическата цел;

 Липсата на детайлен анализ на състоянието на съдебната система
с ясно идентифициране на проблемните въпроси към момента на
изготвяне на Стратегията игнорира възможността за набелязване

на конкретни мерки с ясна насоченост и определеност;
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Изводи, прод.

 Необходимост от по-голяма яснота относно размера на финансовите
средства;
 Начинът на определяне на мерките и индикаторите за изпълнение

създава сериозни пречки за осъществяването на мониторинг върху
изпълнението;
 Необходимост от допълване на Пътната карта в частта на

отговорните институции;
 Неяснотите, които възникват, във връзка със структурата и
съдържанието на Стратегията и на Пътните карти, затрудняват
възможността за осъществяване на ефективен мониторинг
15

Благодаря за вниманието!

www.club2000.org
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ПРОЕКТ BG05SFOP001-3.003-0069
Разработване на система за мониторинг на Актуализираната
стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
2014-2020 г.

Представяне на разработения
софтуер и постигнатите резултати

Национална кръгла маса
31/07/2020 г.

Обща характеристика

 Реализиран в
среда на MS
Excel
 Една титулна
страница, един
основен лист с
ПК и 5
резултативни
листа за
изпълнение

2

Основен лист

Стратегическа цел…

Специфична цел…

№

Източник на
Целева Целева Целева Целева информация
Начална стойност стойност стойност стойност
стойност 2015-2018
2019
2020
2015-2020

Мярка

Водеща отговорна Партньорска
институция
институция

Степен на
Закъснение на Закъснение на Закъснение на изпълнение
изпълнението изпълнението изпълнението на мярката
2015-18
2019
2020
2015-18

Срок (период на
приложение - ПП)

Действия

Отчетна
стойност
2015-2018

Отчетна
стойност
2019

Отчетна
стойност
2015-2019

Отчетна
стойност
2020

Съществуващи индикатори за
изпълнение

Нови индикатори

Степен на
Степен на
Степен на
изпълнени Степен на изпълнени Степен на изпълнени
е на
изпълнени
е на
изпълнени
е на
Отчетна целевата сте на
целевата сте на
целевата стстойност ст за 2015- целевата ст- ст за 2015- целевата ст- ст за 20152015-2020
2018
ст за 2019
2019
ст за 2020
2020

Степен на
Степен на
Степен на
Степен на
Степен на Степен на Степен на Степен на Степен на
изпълнение изпълнение изпълнение изпълнение изпълнение изпълнени изпълнени изпълнени изпълнени
на мярката на мярката на мярката на мярката на СпЦ 2015- е на СпЦ
е на СпЦ
е на СпЦ
е на СпЦ
2019
2015-19
2020
2015-20
18
2019
2015-19
2020
2015-20

Страт.
цел
Специф.
цели
Мерки
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Основен лист, прод.

Степен на
Степен на
Степен на
Степен на
Степен на
Степен на Степен на Степен на Степен на Степен на
Закъснение на Закъснение на Закъснение на изпълнение изпълнение изпълнение изпълнение изпълнение изпълнение изпълнени изпълнени изпълнени изпълнени
изпълнението изпълнението изпълнението на мярката
на мярката на мярката на мярката на мярката на СпЦ 2015- е на СпЦ
е на СпЦ
е на СпЦ
е на СпЦ
2015-18
2019
2020
2015-18
2019
2015-19
2020
2015-20
18
2019
2015-19
2020
2015-20
няма
няма
няма
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
53,33%
0,00%
53,33%
6,67%
60,00%
закъснение
закъснение
закъснение
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Лист: Изпълнение по цели
Цел/период

2015-18

2019

2015-19

2020

2015-20

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Гарантиране независимостта на съда и на другите
органи на съдебната власт чрез ефективни мерки срещу корупция,
политически и икономически натиск и други зависимости

Специфична цел 1: Преодоляване на институционалните причини за
неправомерно влияние върху и чрез Висшия съдебен съвет
Специфична цел 2: Съдийското самоуправление като ефективно средство за
ограничаване възможностите за административни форми на влияние върху
независимостта на съда и повишаване на отговорността и ефикасността на
администрирането на съдилищата

44,58%

0,00%

44,58%

2,22%

46,80%

53,33%

0,00%

53,33%

6,67%

60,00%

100,00%

0,00% 100,00%

0,00% 100,00%

Специфична цел 3: Систематична политика за превенция на корупцията в
съдебната власт

25,33%

0,00%

25,33%

0,00%

25,33%

Специфична цел 4: Укрепване на етичната регулация

25,00%

0,00%

25,00%

0,00%

25,00%
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Лист: Изпълнение по страт. цели

6

Лист: Изпълнение на мерките по страт. цели
Степен на изпълнение на мярката 2015-18

Стратегическа цел…
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:
Гарантиране независимостта
на съда и на другите органи на
съдебната власт чрез
ефективни мерки срещу
корупция, политически и
икономически натиск и други
зависимости
Стратегическа цел 2:
ЧОВЕШКИЯТ КАПИТАЛ НА
СЪДЕБНАТА ВЛАСТ – ОСНОВЕН
РЕСУРС И ФОКУС НА
РЕФОРМАТА: СТАТУС НА
СЪДИИТЕ, ПРОКУРОРИТЕ И
СЛЕДОВАТЕЛИТЕ
Стратегическа цел 3:
ЕФЕКТИВНО
АДМИНИСТРИРАНЕ НА
СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4:
МОДЕРНА И ЕФЕКТИВНА
НАКАЗАТЕЛНА ПОЛИТИКА
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5:
ГАРАНЦИИ ЗА
ВЪРХОВЕНСТВОТО НА
ЗАКОНА, ЗАЩИТАТА ПРАВАТА
НА ЧОВЕКА, ДОСТЪПА ДО
ПРАВОСЪДИЕ И
ХУМАННОСТТА НА
ПРАВОСЪДИЕТО
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 6:
ПОВИШАВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО
КЪМ СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЧРЕЗ
ОБЩЕСТВЕНО УЧАСТИЕ И
ПРОЗРАЧНОСТ

Общо

изпълнени

Степен на изпълнение на мярката 2019

частично
неизпълнени изпълнени
изпълнени

Степен на изпълнение на мярката 2015-19

частично
неизпълнени изпълнени
изпълнени

частично
неизпълнени
изпълнени

5

3

7

0

0

15

5

3

7

11

4

8

0

1

22

11

5

7

1

0

18

0

4

15

2

4

13

0

2

18

0

2

18

0

4

16

0

1

17

0

1

17

0

2

16

1

0

7

0

2

6

1

1

6

18

10

75

0

10

93

19

19

65
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Лист: Изпълнение на спец. цели
Степен на
изпълнение на
Сп. Ц. 2015-18
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Гарантиране
независимостта на съда и на другите
органи на съдебната власт чрез ефективни
мерки срещу корупция, политически и
икономически натиск и други зависимости
Специфична цел 1: Преодоляване на
институционалните причини за
неправомерно влияние върху и чрез
Висшия съдебен съвет
Специфична цел 2: Съдийското
самоуправление като ефективно средство
за ограничаване възможностите за
административни форми на влияние върху
независимостта на съда и повишаване на
отговорността и ефикасността на
администрирането на съдилищата
Специфична цел 3: Систематична политика
за превенция на корупцията в съдебната
власт
Специфична цел 4: Укрепване на етичната
регулация

Степен на
изпълнение на
Сп. Ц. 2019

Степен на
изпълнение на
Сп. Ц. 2015-19

Степен на
изпълнение на
Сп. Ц. 2020

Степен на
изпълнение на
Сп. Ц. 2015-20

53,33%

0,00%

53,33%

6,67%

60,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

25,33%

0,00%

25,33%

0,00%

25,33%

25,00%

0,00%

25,00%

0,00%

25,00%
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Лист: Изпълнение на мерките по специф. цели
Степен на изпълнение на мярката 2015-18

Стратегическа цел…
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:
Гарантиране
независимостта на съда и
на другите органи на
съдебната власт чрез
ефективни мерки срещу
корупция, политически и
икономически натиск и
други зависимости
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:
Гарантиране
независимостта на съда и
на другите органи на
съдебната власт чрез
ефективни мерки срещу
корупция, политически и
икономически натиск и
други зависимости

Специфична цел…
Специфична цел 1:
Преодоляване на
институционалните
причини за
неправомерно влияние
върху и чрез Висшия
съдебен съвет

Специфична цел 2:
Съдийското
самоуправление като
ефективно средство за
ограничаване
възможностите за
административни форми
на влияние върху
независимостта на съда и
повишаване на
отговорността и
ефикасността на
администрирането на
съдилищата
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:
Специфична цел 3:
Гарантиране
Систематична политика
независимостта на съда и за превенция на
на другите органи на
корупцията в съдебната
съдебната власт чрез
власт
ефективни мерки срещу
корупция, политически и
икономически натиск и
други зависимости
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:
Специфична цел 4:
Гарантиране
Укрепване на етичната
независимостта на съда и регулация
на другите органи на
съдебната власт чрез
ефективни мерки срещу
корупция, политически и
икономически натиск и
други зависимости

изпълнени

частично
неизпълнени
изпълнени

Степен на изпълнение на мярката 2019

изпълнени

частично
неизпълнени
изпълнени

Степен на изпълнение на мярката 2015-19

изпълнени

частично
неизпълнени
изпълнени

2

1

2

0

0

5

2

1

2

2

0

0

0

0

2

2

0

0

1

1

4

0

0

6

1

1

4

0

1

1

0

0

2

0

1

1
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ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОТЧИТАНЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА АСПРСС КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ

• 1. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОТЧИТАНЕ КАТО
ИЗПЪЛНЕНИ НА МЕРКИТЕ, ЗА КОИТО
ПЕРИОДЪТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НЕ Е
ПРИКЛЮЧИЛ:
• 1.1. Част от мерките следва да бъдат изпълнени
според Пътната карта до 2020 г. включително,
изпълнението може да бъде отчетено през 2021 г.
• 1.2. Продължаването чрез Актуализираната пътна
карта на периода на изпълнение на част от мерките
до 2023 г. прави невъзможно изпълнението на
АСПРСС в периода на нейното действие
10

3.4.3. Оценка на ефективността на отделни структури на съдебната власт и реформа на
съдебната карта – период на приложение 2016 - 2020
Анализи на реализираните реформи на съдебни карти в Европа, използваните методологии и
практическите мерки на ниво държава-членка, в контекста на тяхната приложимост към българската
съдебна система и на текущото състояние на отделните съдебни структури и тяхната ефективност и
ефикасност - за районите, окръжните и апелативните съдилища и прокуратури, както и за
административните съдилища;
2.Изготвяне на предложения за промени в конкретни съдебни структури по йерархични нива и
реализиране на правно-организационни анализи за подбрани пилотни съдилища относно
възможностите за тяхната реорганизация и създаване на т.нар. обединен съд или обединена
прокуратура;
3.Изготвяне на предложения за оптимизиране на съдебната карта, в т.ч. предложения и обосновка
за конкретни обединения по места;
4.Провеждане на дискусии и избор на конкретен модел за оптимизиране на съдебната карта на
районните съдилища и прокуратури;
5.Прилагане на оценката и изработване на пътна карта за реорганизация на съдебните структури на
окръжно и апелативно ниво;
6.Прилагане на избрания модел за оптимизиране на съдебната карта на районните съдилища и
прокуратури и пътна карта за реорганизация на съдебните структури на окръжно и апелативно ниво
/финансира се от ДБ/;
7. Периодична оценка на ефективността на структурите /финансира се от ДБ и за целите на оценката се
ползва СИСМА/
ПП: 2016-2020
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Пътна карта:
период на приложение 20172018
6.2.1 Прозрачност
и
обществено
участие в
избора на
съдебни
заседатели от
общинските
съвети.
6.2.2 Прозрачност
на
съдебните
заседатели и
гаранции срещу
конфликт
на интереси.
6.2.3 Дебат за
възможностите за
допълнително
повишаване на
общественото
участие
чрез института на
съдебните
заседатели.

1. Разработване и
въвеждане на
декларации
за конфликт на
интерес на
съдебните
заседатели;
2. Създаване на
електронен
регистър на
съдебните
заседатели, който
да се използва
във всеки съд;
3. Създаване на
етични правила
на съдебните
заседатели;
4. Провеждане на
дискусии.

Актуализирана пътна
карта: период на
приложение 2019-2023

Разработени
декларации;

ОПДУ
220 000 лв.

Въведени
гаранции за
обществено
участие в
избора на
съдебни
заседатели от
общинските
съвети

Създаден
електронен
регистър;

Създадени етични
правила;

Проведени
дискусии.
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ПП: 2019-2023 г.

Пътна карта:
период на приложение 2016-2018

3.3.1 Въвеждане на
програмно бюджетиране
за всяка структура от
институциите на
съдебната власт и
ориентиране на бюджета
към постигане на
резултати и обвързване на
финансирането със
заложените цели,
дейности, натовареност и
обективна оценка на
разходите по видове
преписки и дела така, че
да се постигне адекватно
финансиране на
правораздаването като
основна държавна
функция.
3.3.2 Дефиниране и
периодично обновяване
на цели и индикатори за
изпълнение в
партньорство между ВСС,
МП, МФ и гражданското
общество, както и
периодично обновяване
на оценката на разходите
по видове дела.
3.3.4 Тримесечна и
годишна отчетност за
изпълнението на целите
(по 3.3.2 и 3.3.3) и
постигането на резултати;
периодична външна
оценка („Доклад за
състоянието на съдебната
власт“).

1. Анализ на европейски практики по
оценка на
разходите по видове дела, включително
за
извършване на експертизи и
възнаграждения на
вещи лица;
2. Изготвяне на методология за
извършване на
оценка на разходите по видове дела,
дефиниране
на цели и индикатори за разходи по
видове дела;
3. Оценка на прилагането на
програмното
бюджетиране;
4. Провеждане на вътрешна дискусия
относно
прилагането на пилотния модел;
5. Създаване на система (програмен
продукт за
отчитане по програми) за програмно
бюджетиране;
6. Изготвяне на план за въвеждане в
структурите, в
които все още не е въведено
програмното
бюджетиране;
7. Провеждане на обучение по
програмно
бюджетиране на административни
ръководители,
счетоводители и съдебни
администратори;
8. Изготвяне на тримесечни и годишни
отчети;
9. Извършване на периодична външна
оценка.
ПП: 2019 -2022 г.

От ОПДУ –
по т. 1-7
700 000 лв.
От ДБ –
по т. 8-9

Актуализирана пътна карта:
период на приложение 2019-2022

Въвеждане на нов
модел на бюджетиране
обвързано с
резултатите във всяка
структура от
институциите на
съдебната власт
Повишаване
прозрачността на
бюджета на съдебната
власт и ефективността
на управление на
бюджетните средства.
Повишена прозрачност
на бюджета на
съдебната власт и
ефективност на
работата на структурите
й.
Въведен модел на
периодично отчитане и
мониторинг на
програмните и
обвързани с цели и
индикатори бюджети
на всяка структура на
съдебната власт.
Повишена прозрачност
на бюджета на
съдебната власт и
ефективност на
работата на структурите
й.

Извършена
оценка/анализ на
европейски практики по
оценка на разходите по
видове дела;
Изготвена методология и
дефинирани индикатори;
Изготвена оценка;
Проведена дискусия;
Създадена система;
Разработен план за
въвеждане на
програмното
бюджетиране;
Проведено обучение на
административни
ръководители,
счетоводители и съдебни
администратори;
Въведено програмно
бюджетиране в
съдилищата;
Изготвени периодични
отчети;
Изготвени периодични
външни оценки.
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ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОТЧИТАНЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА АСПРСС КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ

ИЗВОД:
МЕРКИТЕ СА В ПРОЦЕС НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ, КОЕТО СЕ ОТРАЗЯВА
ВЪРХУ КРАЙНИЯ РЕЗУЛТАТ
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ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОТЧИТАНЕТО НА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АСПРСС КЪМ НАСТОЯЩИЯ
МОМЕНТ

2. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ МЕРКИ НЕ Е
ОТКРИТА ПУБЛИЧНО ДОСТЪПНА
ИНФОРМАЦИЯ, ПОРАДИ КОЕТО ТЕ СА
ИЗВАДЕНИ ОТ ФОРМУЛИТЕ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ
НА КРАЙНИЯ РЕЗУЛТАТ.
ИЗВОД: ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА С ЦЕЛ
ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО СЛЕД
ИЗТИЧАНЕТО НА ПРЕДВИДЕНИЯ ПЕРИОД,
ПОПЪЛВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННАТА
ПРАЗНОТА БИ ПОВЛИЯЛО ВЪРХУ КРАЙНИТЕ
РЕЗУЛТАТИ
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ЛИПСА НА ИНФОРМАЦИЯ:
СТРАТЕГИЧЕСКА Специфична цел 6.3.2
ЦЕЛ 6:
3: Превръщане на
ПОВИШАВАНЕ НА бюджетната
ДОВЕРИЕТО КЪМ процедура в
СЪДЕБНАТА ВЛАСТ инструмент за
ЧРЕЗ
прозрачност и
ОБЩЕСТВЕНО
обществен
УЧАСТИЕ И
контрол
ПРОЗРАЧНОСТ

СТРАТЕГИЧЕСКА Специфична цел 6.3.2
ЦЕЛ 6:
3: Превръщане на
ПОВИШАВАНЕ НА бюджетната
ДОВЕРИЕТО КЪМ процедура в
СЪДЕБНАТА ВЛАСТ инструмент за
ЧРЕЗ
прозрачност и
ОБЩЕСТВЕНО
обществен
УЧАСТИЕ И
контрол
ПРОЗРАЧНОСТ

Обществени обсъжданияОбсъждане на
2016 -2020 г.
с участие на
проекта на бюджета
специализирани и
на съдебната власт с
професионални НПО на Гражданския съвет
проекта за бюджет на
към ВСС, вкл. и
СВ и отчета за
отчета по
изпълнение на бюджета изпълнението му.

Брой
представени
специализирани
и професионални
НПО в
обществени
обсъждания на
проекта за
бюджет на СВ
Брой
представени
специализирани
и професионални
НПО в
обществени
обсъждания на
отчета за
изпълнение на
бюджета на СВ
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ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОТЧИТАНЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА АСПРСС КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ

3. УСТАНОВЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ ВЪВ
ВЕРТИКАЛНАТА ЛОГИКА НА СТРАТЕГИЯТА И
ПК (НЕПЪЛНОТИ ИЛИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ НА
МЕРКИТЕ С ОГЛЕД ПОСТИГАНЕТО НА
СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ, СЪОТВЕТНО НА
ДЕЙСТВИЯТА СПРЯМО МЕРКИТЕ И НА
ИНДИКАТОРИТЕ)
ИЗВОД: НЕОБХОДИМОСТ ОТ НОВИ
ИНДИКАТОРИ, ЧРЕЗ КОИТО ДА СЕ ОТЧИТА
РЕАЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ И
ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ И
СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ
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ПРОБЛЕМИ ВЪВ ВЕРТИКАЛНАТА ЛОГИКА
3.4.5 Оценка на
ефективността на
структурите за
специализирано
правосъдие (системата
на административните
съдилища; военните
съдилища;
специализираните
наказателни
институции).

Извършване на
2016-2017 г. Оптимизирана съдебна
оценка за
карта
ефективността на
военните съдилища
и специализираните
наказателни
институции.

Приет анализ на
ефективността на
специализираните
наказателни съдилища
и прокуратури

3.4.5

Приет анализ на
ефективността на
административните
съдилища и ВАП

3.4.5

Приет анализ на
ефективността на
военните съдилища и
прокуратури
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ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОТЧИТАНЕТО НА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АСПРСС КЪМ НАСТОЯЩИЯ
МОМЕНТ

4. ЛИПСАТА НА ПРЕДВИДЕНО ФИНАНСИРАНЕ
ЗА ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ СЕ ОТРАЗЯВА ВЪРХУ
ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
1.2.4 Включване в приеманите от общото събрание на съдиите годишни
отчетни доклади на съдилищата на специален раздел за независимостта
на съда, съдържащ анализ и коментар на всички случаи на опит за
упражняване на влияние върху съда, направените отводи, подадените
сигнали и резултатите от извършените регулярни или извънредни
инспекции, включително от Инспектората към ВСС. Аналогична мярка по
отношение на прокуратурата и НСлС.
Мярката не е заложена в Пътната карта и съгласно нея няма
изрично предвидено финансиране, очаквани резултати,
индикатори за изпълнение и отговорни институции
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ОБЩИ ИЗВОДИ

• Необходимост от извършването на външна
оценка на изпълнението на Стратегията и ПК
• Необходимост от разработването на нова
концепция за стратегически документ за
развитие на съдебната система в по-далечен
хоризонт, чрез които да се продължи
промяната и да и се даде нова траектория
20

Благодаря за вниманието!

www.club2000.org
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