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УВОД 

Настоящият доклад е съставен в рамките на изпълнение на Дейност 2. Разработване на 
система за мониторинг на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в 
съдебната система 2014-2020 г. по проект „Разработване на система за мониторинг на 
актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-
2020 г.“, № BG05SFOP001-3.003-0069. Проектът се изпълнява съгласно 
административен договор № BG05SFOP001-3.003-0069-С01 за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, представляваща минимална помощ в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 1407/20131 по Оперативна програма „Добро управление” по 
процедура BG05SFOP001-3.003 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
чрез подбор „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“, 
Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“. 

При изпълнение на Дейност 2 са предвидени четири резултата, като вторият от тях е 
разработване на Ръководство за провеждане на мониторинг на АСПРСС 2014-2020 г. 
Това е направено с настоящия доклад. 

Докладът е практически ориентиран и е предназначен за използване от институциите и 
лицата, които са натоварени да извършват мониторинга на АСПРСС 2014-2020 г. При 
разработване на доклада е използвана вградената в създадения специално за целта 
софтуерен продукт логиката, така че двата продукта следва да се разглеждат като едно 
единно цяло.   
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I. ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МОНИТОРИНГА 

Като орган, който е натоварен с координирането на държавната политика във връзка с 
прилагането на АСПРСС, предприемане на законодателни инициативи в изпълнение на 
съответните мерки и бюджетните въпроси, както и с решенията относно 
необходимостта от актуализиране на Пътната карта, в т. 2.1. от последната част на 
Стратегията – Механизми за осигуряване на прилагането на Стратегията и 
общественото участие, е предвиден Съветът по прилагане на Стратегията. За 
администратор на Съвета е определена дирекция „Правосъдие, нормотворчество и 
проекти“ в Министерството на правосъдието. 

Съгласно чл. 2 от Постановление № 3 на МС от 13.01.2016 г. за създаване на Съвет по 
прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната 
система, Съветът по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на 
реформата в съдебната система има следните правомощия: 

1. координира изпълнението на политиките за прилагане на Актуализираната 
стратегия за продължаване на реформата в съдебната система; 

2. обсъжда и прави предложения за приемане от Министерския съвет на Пътни 
карти за изпълнение на стратегическите цели и при необходимост – на промени в 
тях; 

3. изисква, събира и анализира информация за изпълнението на Стратегията и 
Пътните карти; 

4. извършва мониторинг на изпълнението на стратегическите цели на 
Стратегията, като приема междинни отчети и годишен доклад за напредъка; 

5. обсъжда документи, дейности и инициативи, свързани с изпълнение на 
мерките от Стратегията и Пътните карти; 

6. прави предложения за обновяване на Стратегията; 

7. обсъжда предложения за промени в нормативните актове, свързани с 
изпълнението на Стратегията; 

8. предлага мерки за финансово осигуряване за реализиране на дейностите, 
заложени в Пътните карти по прилагане на Стратегията; 

9. организира и координира работата на експертните работни групи към Съвета; 

10. одобрява годишен доклад за дейността на Съвета, който се представя пред 
Министерския съвет. 

Оперативната дейност е възложена на Секретариата на Съвета, чиито функции 
осъществява Дирекция „Стратегическо развитие и програми“ на Министерството на 
правосъдието. На него съгласно чл. 14 от ПМС № 3 от 2016 г. са възложени следните 
задачи: 

1. осъществява оперативното взаимодействие на Съвета с други държавни органи 
и организации; 

2. организира подготовката и провеждането на заседанията на Съвета; 
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3. обобщава получените становища и друга информация по точките от дневния 
ред; 

4. изготвя протоколите от заседанията на Съвета; 

5. подготвя междинните отчети и докладите за напредъка по изпълнението на 
стратегическите цели на Стратегията и годишен доклад за дейността на Съвета, 
който се представя пред Министерския съвет. 

6. публикува дневния ред, протоколите, материалите, становищата и докладите 
на Съвета на електронната страница на Министерството на правосъдието.  

Председателят на Съвета се подпомага от Секретар на Съвета, който е съветник в 
политическия кабинет на министъра на правосъдието.  

Следователно според действащата нормативна уредба отговорната за провеждане на 
мониторинга върху изпълнението на Стратегията институция е Съветът по прилагане на 
Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. 
Доколкото Съветът е междуведомствен орган, в чийто състав са включени 
представители на редица държавни органи с правомощия, свързани с 
правораздаването, професионални организации на магистратите и неправителствени 
организации с опит в областта на съдебната реформа, действащото нормативно 
решение може да се приеме като удачно.  

В зависимост от преценката относно капацитета на Съвета да осъществява със 
собствени ресурси всички дейности по мониторинга върху изпълнението на АСПРСС, 
могат да бъдат възприети различни варианти за разпределяне на отделните дейности 
по събиране, проверка и анализиране на информацията относно изпълнението на 
предвидените в Стратегията мерки. 

Първи вариант – в случай че Съветът разполага с достатъчно институционален 
капацитет, би могло да се предвиди цялостната дейност по мониторинг да се 
осъществява от самия него (вътрешен мониторинг). 

Втори вариант – при преценка за липса на институционален капацитет на Съвета, 
цялостният мониторинг би могъл да се възложи на външна институция с опит в 
областта на мониторинга върху аналогични дейности (външен мониторинг). При 
възприемането на този подход Съветът продължава да бъде отговорната институция, в 
чиито правомощия е вземането на решения, но техническата и експертната дейност по 
провеждане на мониторинга се възлага на друго лице. 

Трети смесен вариант, при който Съветът със собствения си институционален 
капацитет извършва дейности по събиране, проверка и анализиране на информация 
относно част от мерките в АСПРСС, а по други мерки тези дейности се възлагат на 
външни организации, които с оглед на спецификата в дейността си, биха могли най-
професионално да се справят с изпълнението на задачата. Този вариант от гледна точка 
на ефективност, вкл. финансова, е може би най-удачният, защото отчита както 
капацитета на Съвета, така и професионалния опит и капацитет на неправителствените 
организации.  

За постигането на редица цели АСПРСС предвижда мерки, които се състоят в 
приемането на изменения в нормативната база, изпълнението на които би могло да се 
проследи и анализира от Дирекция „Стратегическо развитие и програми“ на 
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Министерството на правосъдието, изпълняваща функциите на Секретариат на Съвета, 
предвид възложената й с чл. 28, т. 4 от Устройствения правилник на Министерството на 
правосъдието дейност – да участва в разработването на стратегии за развитие на 
правосъдната система. Същото се отнася и за проследяването на изпълнението на 
редица мерки, които са от управленски или организационен характер, например 
въвеждане на механизъм (1.3.4.), ограничаване на командироването на магистрати 
(1.3.6.), изграждане на капацитет на ИВСС да следи за системни корупционни фактори 
(1.3.9.), приемане на планове (3.6.1. и 3.6.2.) и др. Други мерки се състоят в периодично 
изготвяне и обсъждане на доклади (например 1.1.6., 1.3.4., 1.3.10. и др.), което също би 
могло да се проследи директно от Съвета чрез Секретариата.  

От друга страна, АСПРСС включва редица мерки, чието проследяване не би могло да 
стане пряко от Съвета без изграждане на допълнителен капацитет, а необходимото за 
това време би забавило процесите по мониторинга. Мониторингът върху изпълнението 
на тези мерки би могъл да се възложи на специализирани организации, които 
разполагат с необходимия за срочното и качествено изпълнение на дейностите по 
мониторинга капацитет. В тази категория мерки се включват например тези, за които в 
Пътната карта се предвиждат проучвания, действия по анализ и оценка на определени 
процеси, както и предвидените в нея мерки, състоящи се в обсъждания, дискусии, 
анализ и оценка (например 1.1.5., 3.6.4., 6.3.2., 6.3.3.), съответно за които са 
приложими предвидените в т. 6 от част шеста на АСПРСС емпирични, социологически, 
експертни и сравнителноправни проучвания. 

При преценката кой модел да се възприеме, следва да бъде отчетена и възможността 
за финансово осигуряване на съответните процеси. От една страна, провеждането на 
изцяло вътрешен мониторинг предполага изграждането на нова структура и съответно 
обучението на кадри, които да се справят успешно с дейностите по мониторинга. 
Решението на този въпрос е в зависимост от възможността за осигуряването на 
бюджетни средства за функционирането на новата структура, както и от периода, който 
Съветът ще определи за извършването на мониторинга, доколкото изграждането на 
нова структура би забавило изпълнението на съответните дейности. От друга страна, 
при възприемане на изцяло външен мониторинг, това предполага финансиране на 
дейностите по събиране, проверка и анализ на данните, относими към всички мерки, 
което може би не е целесъобразно от гл.т. на наличието на капацитет на Секретариата 
сам да извърши дейностите за част от предвидените в АСПРСС мерки. При този вариант 
ще се получи двойно финансиране на някои дейности, доколкото във функциите на 
Дирекция „Стратегическо развитие и програми“ към Министерството на правосъдието 
се включва проследяването на редица дейности, включени в АСПРСС. Този подход би 
предизвикал и известно забавяне, дължащо се на необходимостта от провеждането на 
процедурата за възлагане на дейността по мониторинг на външна организация и 
съответно възможността едва след това да започне процеса по събиране на 
информация. През това време, със собствения си капацитет, Секретариатът би могъл да 
осъществи част от дейностите по мониторинг на изпълнението на редица мерки. От 
гледна точка на финансиране на дейността по мониторинг, може би най-изгоден е 
смесеният вариант, който позволява оптималното ползване на наличния капацитет на 
Министерството на правосъдието и на външните организации, което би спестило 
средствата за обучение на начинаещи кадри и времето, необходимо за създаване на 
звено и обучение на кадрите. 
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Вариантите за провеждането на последващ мониторинг не изключват провеждането на 
постоянен текущ мониторинг, напротив – осъществяването на такъв би допринесъл, 
както за коректността на данните, така и за гарантиране на срочното изпълнение на 
целите и мерките, възприети в АСПРСС. Текущият мониторинг следва да се 
осъществява от орган, който има непрекъснат достъп до данните, създавани и 
съхранявани от всички отговорни институции, какъвто е Съветът за по прилагане на 
Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. 

Забележка: Следва да се има предвид, че съгласно § 5 от преходните и заключителни 
разпоредби на Постановление № 240 от 24 септември 2019 г. за създаване на 
Национален механизъм за мониторинг на борбата с корупцията и организираната 
престъпност, съдебната реформа и върховенство на закона и на Съвет за 
координация и сътрудничество1 („ПМС № 240“), същото влиза в сила от момента на 
влизането в сила на отмяната на Решението на Европейската комисия от 13 
декември 2006 г. за създаване на механизъм за сътрудничество и проверка за 
напредъка на България в постигането на специфични цели в областите на съдебна 
реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност. 
Постановление № 240 от 2019 г. предвижда създаване на Съвет за координация и 
сътрудничество за осъществяване на Национален механизъм за мониторинг на 
борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и 
върховенство на закона. В състава на този Съвет според чл. 6 от ПМС № 240 се 
включват двама съпредседатели, заместник-председател и членове. 
Съпредседатели на съвета са заместник министър-председателят с ресор 
„правосъдие“ и представляващият Висшия съдебен съвет. Заместник-председател 
е министърът на правосъдието, който в отсъствие на заместник министър-
председателя с ресор „правосъдие изпълнява неговите функции. Членове на съвета 
са: 1. председателят на Върховния касационен съд; 2. председателят на Върховния 
административен съд; 3. главният прокурор на Република България; 4. главният 
инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет; 5. председателят на 
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество; 6. министърът на вътрешните работи; 7. министърът 
на финансите. За всяко заседание на съвета чрез секретариата се отправя покана 
за участие до председателя на Комисията по правни въпроси към Народното 
събрание и до председателите на парламентарните групи. Председателите на 
парламентарните групи могат да посочат по един представител – народен 
представител или експерт. Предвидено е към Съвета да функционира Граждански 
съвет, чиито членове да осъществяват гражданско наблюдение върху постигнатия 
напредък и изпълнението на мерките и дейностите по посочените в чл. 2 
показатели, като дават становища и правят предложения пред съвета за 
повишаване на ефективността. Дирекция „Стратегическо развитие и програми“ на 
Министерството на правосъдието изпълнява функциите на секретариат. Съгласно 
чл. 4 от ПМС № 240, Съветът: 

1. отчита напредъка и изпълнението на мерки и дейности по показателите по 
чл. 2 (1. върховенство на закона; 2. съдебна реформа; 3. борбата с корупцията 

                                                 
1 ДВ, бр. 76 от 27 септември 2019 г. 
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по високите етажи на властта и в по-общ план, и 4. борбата с организираната 
престъпност) чрез представената информация от компетентните органи; 

2. обсъжда конкретни въпроси и затруднения, възникнали при изпълнението на 
мерките и дейностите по показателите по чл. 2, и координира 
взаимодействието между отговорните институции; 

3. обсъжда предложения за предприемане на последващи действия и мерки по 
показателите по чл. 2, включително законодателни промени. 

В преходните и заключителните разпоредби на ПМС № 240 не е предвидена отмяна 
на други актове, вкл. на Постановление № 3 на МС от 13.01.2016 г. за създаване на 
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на 
реформата в съдебната система и предвид обвързването на момента на влизане в 
сила с действие, което е бъдещо несигурно събитие (не с акт) – отмяната на 
Решението на Европейската комисия, на този етап няма яснота относно точния 
момент на прекратяване на дейността на действащия Съвет и началото на 
функциониране на предвидения нов Съвет. 
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II. ПРОЦЕДУРИ И ИЗТОЧНИЦИ ЗА НАБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

Дейностите по мониторинг на изпълнението на АСПРСС следва да включат на първо 
място идентифициране на източниците за събиране на информация и източниците за 
проверка на събраната информация с цел гарантиране на нейната достоверност, и на 
второ място правилата за събиране и проверка на информацията относно 
изпълнението на АСПРСС. 

Източниците за събиране и проверка на информация за изпълнението на отделните 
мерки, биха могли да бъдат групирани по следния начин: 

1. Държавен вестник – за мерките по 1.1.1., 1.1.2., 1.1.4., 1.2.1., 1.2.2., 1.3.5., 1.3.6., 
2.1.1., 2.1.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.4.3., 2.4.4., 2.5.1., 2.5.3., 2.6.1., 3.6.1., 3.6.2., 
4.1.3., 4.3.4., 4.5.1., 4.5.3., 4.6.1., 5.3.2., 5.4.1., 5.6.1., 5.7.1., 5.7.2., 5.7.3., 5.7.4.; 

2. Интернет страниците на Висшия съдебен съвет, на Инспектората на Висшия 
съдебен съвет, на Националния институт на правосъдието и на органите на съда, 
прокуратурата и следствието, интернет страниците на Съвета по прилагане на 
Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, 
на Народното събрание и на органите на изпълнителната власт, на Европейската 
комисия и на Европейския парламент, на Висшия адвокатски съвет и на 
Националното бюро за правна помощ, на общинските съвети – за мерките по 
1.1.1., 1.1.2., 1.3.1., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.10., 1.4.2., 2.2.2., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.5., 2.4.6., 
2.4.7., 2.5.1., 3.1.1., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.3.2., 3.3.4., 3.4.1., 3.4.3., 3.4.5., 
3.4.6., 3.4.7., 3.6.1., 3.6.2., 3.6.3., 3.6.4., 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.2.2., 4.2.3., 
4.3.1., 4.3.2., 4.3.4., 4.3.5., 4.4.1., 4.4.2., 4.5.2., 5.1.1., 5.3.2., 5.6.1., 5.6.2., 5.7.1., 
5.7.2., 6.2.1., 6.2.1., 6.2.2., 6.3.2., 6.3.3., 6.4.1., 6.4.2.; 

3. Ведомствени архиви и статистики на институциите, които са определени в 
Актуализираната пътна карта за изпълнението на АСПРСС като отговорни за 
реализирането на съответните мерки, по конкретните въпроси, относими към 
мерките: 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6., 1.3.9., 1.3.10., 1.4.1., 1.4.2., 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 
2.2.1., 2.4.1., 2.4.7., 2.5.2., 2.6.2., 2.7.1., 3.1.1., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.3.1., 3.3. 
2., 3.3.4., 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3., 3.4.5., 3.4.6., 3.4.7., 3.6.1., 3.6.2., 3.6.3., 3.6.4., 4.1.1., 
4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.6., 4.1.7., 4.1.8., 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.3.1., 4.3.4., 4.3.5., 
4.4.1., 4.4.2., 4.5.1., 4.5.2., 4.5.3., 4.6.1., 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5., 5.1.6., 
5.3.1., 5.3.2., 5.4.1., 5.4.2., 5.4.3., 5.5.1., 5.6.1., 5.6.2., 5.7.1., 5.7.2., 5.7.3., 5.7.4., 
6.2.1., 6.2.2., 6.3.2., 6.4.1., 6.4.3.; 

4. Социологически, журналистически и други емпирични проучвания – за мерките 
по 3.6.4., 4.3.2., 4.3.4., 5.1.2., 5.1.4., 5.3.2., 5.4.2., 5.4.3., 5.5.1., 6.3.2., 6.3.3., 6.4.3; 

Годишни и междинни доклади за дейността на Висшия съдебен съвет, ИВСС, Главния 
прокурор, Върховния касационен съд и Върховния административен съд съгласно 
разпоредбите на Закона за съдебната власт (чл. 30, ал. 2, т. 11 и 12; чл. 54, ал. 1, т. 12; 
чл. 114, ал. 1, т. 15 и ал. 2; чл. 122, ал. 1 т. 15 и ал. 2, чл. 138а и чл. 140, както и чл. 153, 
ал. 4, т. 3 за докладите на годишните доклади на следствените органи). В определените 
от закона случаи някои от посочените институции като ВСС, ВКС и ВАС изготвят два вида 
годишни доклади.  
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5. В тази група източници според вида на мярката, заложена в Пътната карта, 
могат да се ползват и годишните доклади на районните, окръжните, 
административните и апелативните съдилища, доколкото информацията в тях 
засяга приложението и изпълнението на дадена мярка в съответния съдебен 
район. Годишните и междинни доклади ще се използват, както като източници 
на първична информация, така и като контролни източници на информация за 
сверяване и проверка на достоверността на използваните данни при 
провеждане на мониторинга и отчитането на изпълнението на дадена мярка от 
Пътната карта. В този смисъл тези източници могат да се отнасят към всяка от 
по-горе изброените групи мерки от 1 до 4 включително. 

*Забележка: в тази част на доклада не са идентифицирани източници за събиране и 
проверка на информация относно изпълнението на мерките, които отсъстват от 
актуализираната пътна карта, поради неяснотата във връзка с тяхното 
отпадане, дължаща се на липсата на нарочен акт за изменение на АСПРСС. 

Провеждането на мониторинг трябва да осигури точно отражение на редица данни, 
относими към въпросите за степента на изпълнение на целите и мерките в АСПРСС. 
Основен аспект в процедурата по осъществяване на мониторинга е естеството и 
степента на достъп, предоставен на контролните органи. Пълният контрол включва 
неограничена възможност за съответния орган да събира точна и обемна информация, 
включително да разполага с достъп до архива на определени институции, да разполага 
с правомощия за посещение на място в отговорните за изпълнението на мерките 
институции и запознаване с информацията, обработвана от тях. При необходимост от 
ограничаване на безпрепятствения достъп следва изрично да се предвидят 
предпоставките за ограничаване на достъпа (например с цел защита на лични данни 
или на поверителна служебна информация), както и да се предвидят други начини за 
получаване на релевантната информация от натоварената с мониторинга институция. 
Решението за отказ за предоставяне на данни следва да съдържа мотивите и 
основанията за отказа. Своевременното осигуряване на данните, необходими за 
реализиране на текущ мониторинг, би могло да се постигне чрез създаване на 
специализиран софтуерен продукт за единна информационна система, в която данните 
се внасят от оторизирани служители във всяка от отговорните институции и съответно 
са проследяеми от оторизирани служители на органа, натоварен с мониторинга. Това 
предполага точно определяне на правата на съответните служители (на отговорните за 
изпълнението на мерките институции) за първоначално внасяне на данни, за корекции 
във внесените данни и за проследяване на промените и причините за тях. Следва да 
бъдат определени и правата на служителите на институцията, осъществяваща 
мониторинг, за проследяване на внесените данни, за извличане на справки за тях и за 
предложения за корекции, когато се констатира несъответствие при съпоставяне на 
данните със събраните от други източници. Ограничаването на достъпа може да 
попречи на наблюдаващия орган да изпълнява ефективно функциите си по 
мониторинг, поради което този проблем би могъл да бъде игнориран чрез 
предвиждане на задължения на оторизираните за достъп до системата служители за 
гарантиране на конфиденциалност на защитената по закон информация и съответно 
възлагане на крайното решение относно допустимостта на споделянето на събраната 
информация или отделни части от нея на органа, осъществяващ мониторинга. 
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За целите на осъществяване на текущия мониторинг, следва с изрично решение да 
бъдат регламентирани отделните етапи: 

1. Определяне от страна на органа, осъществяващ мониторинга, на служителите за 
контакт с отговорните институции, съответно на оторизираните за достъп до 
събраната информация служители и на служителите, контролиращи тяхната 
дейност (възможно е те да бъдат обособени по тематични групи, например по 
всяка от стратегическите цели на АСПРСС); 

2. Определяне от мониторинговия орган на: (1) сроковете (поетапни и 
окончателни) за събиране, обработване и предоставяне на данните по 
отделните мерки (вкл. за провеждане на съгласувателни процедури между 
отговорните институции, когато са повече от една), в зависимост от приетите в 
Пътната карта периоди на приложение и предвидените от мониторинговия 
орган срокове за изпълнение на мерките; (2) периодите, мястото и начините за 
съхраняване на носителите на информация (на хартиен, на електронен носител 
и др.); (3) периодичността на междинните доклади, насочени към проследяване 
на изпълнението, вкл. идентифициране на пречките за изпълнение на АСПРСС и 
контрол за срочността на изпълнението; 

3. Приемане от мониторинговия орган на образци на междинен отчет и на 
годишен доклад за напредъка, съдържащи необходимите за проследяването и 
оценката на изпълнението на АСПРСС данни; 

4. Определяне от страна на всяка една от отговорните за изпълнението на мерките 
по АСПРСС институции на обема на необходимата за преценка на степента на 
изпълнението на мерките информация, на конкретните източници за събиране 
на данни и за проверка на събраните данни, на процедурата пред съответния 
орган за събиране на данни и за проверка на събраните данни, както и на 
лицата за контакт с другите отговорни за изпълнението на мерките организации 
и с органа, осъществяващ мониторинга; 

5. Събиране и съхраняване на данни от отговорните за изпълнението на мерките 
институции (определяне на отговорните за събирането на данните служители, 
изготвяне на график за изпълнение на мерките, определяне на оторизираните 
да внасят данни в единна информационна система, съответно да предоставят 
данни на органа, осъществяващ мониторинга, определянето на оторизираните 
да внасят корекции в данните служители (съответно да предоставят данни за 
направените корекции на органа, осъществяващ мониторинга), определяне на 
служителите, които проверяват достоверността на информацията и одобряват 
внасянето, съотв. изпращането на данните; 

6. Предоставяне на събраните данни за органа, осъществяващ мониторинга: 
определяне от органа, осъществяващ мониторинга на периодичността на 
предоставянето на данни по отделните мерки и на сроковете за внасяне на 
конкретни данни по искане на мониторинговия орган в случаите на просрочване 
в изпълнението на задълженията от страна на отговорните за изпълнението на 
мерките институции. 

7. Анализ на данните от органа, осъществяващ мониторинга: определяне на 
отговорните служители, които изготвят анализите и предлагат проекти на 
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неговите решения, определяне на процедурата за вземане на решения относно 
приемане, съотв. изменение или връщане на изготвения анализ за корекции. 
Анализаторите следва да съобразят, освен предоставените от институциите 
данни, и информацията, съдържаща се в годишните доклади на отговорните 
институции от съдебната система, в изследванията на промените на 
нормативната уредба, данните от социологическите проучвания за нагласи и 
реакции на общественото мнение, данните, събрани при събеседване с 
експерти, участващи или наблюдаващи съдебната реформа, информацията, 
получена при провеждането на медиен мониторинг относно публикациите, 
относими към съдебната реформа, както и събраната чрез други източници 
информация (доклади и присъствени листи от проведени обучения, протоколи 
от обсъждания между различни органи и лица, оценки от атестации, резултати 
от проверки и др.). 

8. Приемане на доклади на органа, осъществяващ мониторинга относно степента 
на изпълнение на АСПРСС. 

При предвиждане на външен мониторинг (вкл. частичен), цялостното или частичното 
събиране на данни (например относно социологически и журналистически проучвания, 
дълбочинни интервюта със специалисти, наблюдаващи и анализиращи съдебната 
система и др.), както и техният анализ, могат да се възложат на външна организация, 
което предполага предоставяне на събраните данни от страна на органа, осъществяващ 
мониторинга, на конкретно определената организация. Независимо кой вариант за 
провеждане на последващ мониторинг се избира (вътрешен, външен или смесен), 
следва да се гарантира нивото на квалификация на ангажираните служители, от чиито 
знания и опит зависи надеждността на заключенията. Поради това е важен както 
подборът на кадрите, така и тяхното обучение с цел всеобхватност на знанията, опита и 
уменията, необходими за наблюдение и оценка на дейностите по реализиране на 
АСПРСС (вкл. относно спецификите в материалното и процесуалното право и в 
правораздавателния процес, практическия опит в правосъдната система и нейното 
изучаване, специфичните умения за събиране на информация чрез ефективни 
проучвания, правен анализ; способността за логично представяне на писмена 
информация, както и способността за общуване с отговорни служители на 
правосъдната система). 

В рамките на процедурата по осъществяване на мониторинг, всяка институция трябва 
да докладва за напредъка в изпълнение на възложените й дейности, за разходването 
на разпределения бюджет, за възникналите проблеми и за цялостната оценка на 
напредъка в изпълнението на АСПРСС. Наблюдението на изпълнението на дейностите 
в рамките на мониторинговия процес следва да се осъществява въз основа на 
обективни данни. Необходимо е извършването на проверка на предоставените данни, 
за да се гарантира тяхната точност, която следва да се осигури и при статистическата 
обработка. Мониторинговият доклад следва да служи за оценка на напредъка в 
изпълнението на Стратегията чрез анализ и сравняване на изпълнението на Пътната 
карта.  

За да се гарантира коректност на данните и прозрачност на дейността, може да се 
предвиди задължение за институцията, на която е възложено провеждането на 
мониторинга, след изготвяне на проектодоклада да го изпрати за консултация на 
докладващите институции, представителите на ангажираните неправителствени 
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организации и да публикува проекта на официалната си интернет страница. В края на 
процеса на консултации мониторинговият орган следва да отрази получените 
коментари, съотв. предложения по проекта на мониторингов доклад. В рамките на 
прилагането на стратегията следва периодично да се изготвят мониторингови доклади. 
За да се наблюдават постиженията, напредъкът и пречките за постигане на целите на 
Стратегията, чрез лицата за контакт следва да се предоставя информация от всяка 
отговорна институция относно изпълнението. 
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III. МЕТОДИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ  

За целите на провеждане на мониторинг на актуализираната Стратегия за 
продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г. е разработен специален 
софтуер, реализиран в среда MS Excel, който съдържа следните информационни 
листове: 

- Начална страница (лист „Начална страница) 

- Таблица (Лист „Таблица“) 

- Напредък при изпълнението по стратегически и специфични цели (лист 
„Резултати – таблица“) 

- Напредък на изпълнението по стратегически цели (лист „Изп. Страт. цел“) 

- Напредък на изпълнението по специфични цели (лист „Изп. Спец. цел“) 

- Брой изпълнени мерки по стратегически цели (лист „Брой Страт. цел“) 

- Брой изпълнени мерки по специфични цели (лист „Брой Спец. цел“) 

Листовете на софтуера са свързани помежду си посредством електронни връзки, които 
правят възможно всяка промяна в данните да се отразява в крайните изчислени 
резултати. 
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Началната страница съдържа идентификационни елементи и визуализация на 
софтуера.  

 
 

Софтуерът е разработен за извършване на мониторинг на изпълнението на АСПРСС в 
периода 2015-2020 г. В празната клетката на ред 17 (…) се попълва края на периода, за 
които се извършва мониторинга. 
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В Таблица се съдържат всички елементи на системата за мониторинг, вкл. 
матрица от показатели, и се извършват всички изчисления, а именно:  

- всички стратегически цели на актуализираната Стратегия за продължаване на 
реформата в съдебната система 2014-2020 г. 

- всички специфични цели (наименование и номер), поставени за постигане на 
стратегическите цели 

- всички мерки, заложени за изпълнение на специфичните цели  

- всички действия, предвидени за изпълнение на мерките  

- срок за изпълнение, период на приложение  

- съществуващи индикатори за изпълнение, поставени в актуализираната 
Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г. 

- предложени нови индикатори за мониторинг на изпълнението на действията – 
матрица от показатели за мониторинг на АСПРСС 2014-2020 г. 

Системата за мониторинг на изпълнението на актуализираната Стратегия за 
продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г. е изградена на 
принципа на мониторинг на изпълнението на най-ниското ниво – действия. Това 
представлява входен ресурс за изчисляване на постигането на мерките, което на свой 
ред е входен ресурс изчисление на постигането на специфичните цели  и така 
нататък.  За тази цел матрицата съдържа: 

- начална стойност на индикаторите за мониторинг на действията 

- целева стойност на индикаторите за мониторинг на действията към годината, за 
която е предвидено техното изпълнение 

- източник на информация за мониторинг на изпълнението на действието  

- водеща институция, отговорна на изпълнение на действието  

- партньорска институция, подпомагаща водещата институция при изпълнение на 
действието  

- отчетни стойности на показателите за мониторинг на действията за:  

o периода 2015-2018 г.  

o 2019 година  

o периода 2015-2019 г.  

o 2020 година   

o периода 2015-2020 г.  

- степен на изпълнение на целевата стойност на показателите за мониторинг на 
действията за:  

o периода 2015-2018 г.  

o 2019 година  

o периода 2015-2019 г.  
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o 2020 година   

o периода 2015-2020 г.  

Степента на изпълнение на целевата стойност на показателите за мониторинг на 
действията се изчислява като отношение между отчетната стойност и целевата 
стойност в проценти.  

- констатирано закъснение по отношение на изпълнението на действието за: 

o периода 2015-2018 г.  

o за 2019 година  

o за 2020 година 

Чрез този показател се проверява дали отчетната стойност на показателите за 
изпълнение на действията е постигната в годината/периода, в който в 
предвидено, или има закъснение.  

- степен на изпълнение на всяка мярка за:  

o периода 2015-2018 г.  

o 2019 година  

o периода 2015-2019 г.  

o 2020 година   

o периода 2015-2020 г.  

Степента на изпълнение на мярката се изчислява като средна аритметична 
величина на стойностите на степента на изпълнение на отделните действия, 
включени в обхвата на мярката.  

- степен на изпълнение на специфичните цели за:  
o периода 2015-2018 г.  

o 2019 година  

o периода 2015-2019 г.  

o 2020 година   

o периода 2015-2020 г.  

Степента на изпълнение на специфичните цели се изчислява като средна 
аритметична величина на стойностите на степента на изпълнение на отделните 
мерки, включени в обхвата на специфичната цел.  
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Получените изчисления в този лист се визуализират графично в следващите листове, 
както следва:  

Напредък по стратегически и специфични цели (лист „Резултати – таблица“) – за 
всеки от анализираните периоди 2015-2018 г., 2019 година, 2015-2019 г., 2020 година  
и 2015-2020 г. 

Забележка: За целите на визуализацията са въведени производни данни за 
изпълнението на действията.  В следващата задача ще бъде извършено тестване на 
софтуерът за мониторинг и тогава ще бъде захранен с действителни данни.  
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Напредък на изпълнението по стратегически цели (лист „Изп. Спец. цел“) 
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Напредък на изпълнението по специфични цели (лист „Изп. Спец. цел“) 
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Брой изпълнени мерки по стратегически цели (лист „Брой Страт. цел“) 
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Брой изпълнени мерки по специфични цели (лист „Брой Спец. цел“) 
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IV. ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМАНЕ И ПРОМЯНА 

На първо място е необходимо приемане на механизъм за провеждане на мониторинга. 
Механизмът за мониторинг на изпълнението на АСПРСС следва да съдържа ясни 
индикатори за проследяване изпълнението на мерките, както и  източници на 
информация. 

От тази гледна точка, възможните подходи от гл.т. на процедури и действия по 
приемането на предложения механизъм за мониторинг на изпълнението на АСПРСС са 
два. Първият подход предполага решение на Министерския съвет за приемане на 
разширена редакция на Пътната карта, която включва предложената система от нови 
индикатори и необходимите допълнителни параметри. Това означава Механизмът за 
мониторинг на изпълнението да се включи като част от Пътната карта и това определя 
и последващите процедури за евентуални необходими промени, както в Пътната карта, 
така и в механизма на мониторинг, най-вече в областта на индикаторите и тяхното 
проследяване в хода на изпълнението на мерките от АСПРСС.  

При преценка, че гореизложеният подход може да затрудни и усложни работата по 
изпълнението на Пътната карта и дейността на съответните органи, институции и 
организации, ангажирани в процеса на изпълнение на АСПРСС, то вторият подход за 
приемане и въвеждане в действие на предложения Механизъм за мониторинг е 
Министерският съвет да приеме отделно решение за одобрение на Механизма на 
мониторинг, заедно с правила, ред и изисквания за неговото прилагане, включително и 
необходими решения по отношение на избора на конкретни варианти за неговото 
възлагане на институциите или организациите или други правни субекти, на които ще 
бъде възложено провеждането и изпълнението на предложения Механизъм за 
мониторинг.  

И в двата варианта решението на Министерския съвет следва да включва и определяне 
на ред и правила за бъдещи необходими или възможни промени в механизма за 
мониторинг като промени в избраните индикатори и др. подобни. Промените в 
механизма за мониторинг също следва да бъдат приемани със съответни решения на 
Министерския съвет. 

Изготвянето на проекти и предложения за Пътната карта, мониторинга и отчитането на 
изпълнението на Пътните карти за изпълнение на АСПРСС са част от изричните 
правомощия на Съвета по прилагане на стратегията, но те не включват възможност 
Съвета да прави промени в Пътната карта, индикаторите за мониторинг и механизма за 
провеждане на мониторинга по изпълнението на АСПРСС. 

Приемането на евентуални промени в досега приетите мерки и действия за 
изпълнение на АСПРСС, заложени в Пътните карти (първоначална редакция и 
актуализиран вариант), също следва да бъде оформено с изрични решения на 
Министерския съвет, особено, когато се приема, че определена мярка за постигане на 
специфичните цели от АСПРСС е изпълнена и тя престава да бъде обект на 
мониторинга. МС следва да приема изрични решения, когато констатира условия за 
отпадане на необходимостта от изпълнение на конкретна мярка от Пътната карта по 
обективни причини и това е свързано и със заличаване на тази мярка от съдържанието 
на актуализираната Пътна карта. До момента анализите и докладите по настоящия 
проект водят до извод за отпадане (заличаване) на редица мерки от АСПРСС, за които 
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няма данни, че са приети и съответни решения на МС за промени в стратегията в тази 
насока. 

В самата АСПРСС, т. 5 от част шеста, е предвиден механизъм за извършване на текущи 
промени в Стратегията и Пътната карта, които могат да засегнат стратегическите и 
специфичните цели или предвидените мерки в процеса на нейното изпълнение. Този 
механизъм предвижда, че: „Всяко заинтересовано лице или организация може да 
прави предложения за обновяване на Стратегията и Пътната карта. Администраторът 
обобщава постъпилите предложения и ги представя на Съвета по прилагане на 
Стратегията, който взема решения за тяхното включване в Стратегията или Пътната 
карта.“ Промените в Пътната карта следва да се оформят с решения на МС, а 
евентуални промени в самата АСПРСС следва да се извършват по реда на нейното 
приемане. 

Всеки проект на междинен доклад, изготвен от оперативното звено на мониторинговия 
орган, следва да съдържа раздел за установените пропуски, срочността на 
изпълнението, разходването на финансовия ресурс и предложения за промяна:  

1. в Стратегията - и/или  
2. в Пътната карта за изпълнението на АСПРСС - и/или  
3. в Механизма за провеждането на мониторинга - след неговото приемане. 

(Например: - относно необходимостта от включването на нови мерки или отпадането 
на конкретни мерки, - необходимостта от съкращаване или удължаване на срока за 
изпълнение на конкретни мерки, - промяна в източника или размера на финансиране, 
когато промяната засяга АСПРСС или Пътната карта за нейното изпълнение. Промяна 
на индикаторите, числовите стойности, промяна в организация на мониторинговата 
дейност, напр. промяна в обхвата на информационната система, нивото на оторизация, 
сроковете за внасяне на данни, контактните лица, съгласувателните процедури при 
повече от една отговорни институции и др., когато промените засягат Механизма за 
провеждане на мониторинга).  

Предложенията за промени следва да са аргументирани и подкрепени с конкретни 
данни, за да не осуетят постигането на стратегическите цели на АСПРСС, изпълнението 
на Пътната карта или прилагането на механизма за мониторинг. 

*Забележка: В действащата Актуализирана пътна карта за изпълнението на 
АСПРСС липсват множество мерки, включени в АСПРСС, без да е налице формален 
акт на изменение на Стратегията. Поради това остават неясни причините за 
отпадането на съответните мерки от Пътната карта, което прави невъзможно 
и изготвянето на оценка относно степента на изпълнение на съответните мерки, 
включени в Стратегията. 

Освен по инициатива на отговорните институции, възможност за обновяване на 
Пътната карта и на Стратегията съгласно т. 5 от последната ѝ структурна част, е 
предвидена и по инициатива на всяко заинтересовано лице или организация. 
Постъпилите предложения следва да бъдат обобщени от администратора и 
представени на Съвета по прилагане на АСПРСС. 

Предвид липсата на нормативно уточнение на периодичността на междинните отчети, 
е необходимо приемането от Съвета по прилагане на АСПРСС на решение за това, вкл. 
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и относно периодичността на представяне на отчети от отговорните институции при 
осъществяването на вътрешен мониторинг от тях самите върху изпълнението на 
възложената им дейност. Като част от текущия мониторинг, периодични отчети следва 
да се подготвят от отговорните институции, да се обобщават в единен междинен отчет 
от Секретариата и да се приемат от Съвета. С решението за приемането им Съветът 
следва да се произнесе относно степента и срочността на изпълнението на мерките от 
съответните отговорни институции и при необходимост да направи предложения и 
препоръки за подобряване на дейността по изпълнението на Стратегията или за 
промени в Стратегията, Пътната карта или механизма за мониторинг. Съветът следва да 
конкретизира и срока, в който се изпращат отчети от отговорните институции и тяхното 
минимално необходимо съдържание, както и срока, в който се обобщават данните и се 
изготвя междинен отчет от Секретариата на Съвета със съответно неговото минимално 
необходимо съдържание. За отделните дейности в чл. 3, ал. 7 от ПМС № 3 от 2016 г. е 
предвидено създаването на работни групи към Съвета, които следва да разработват 
при необходимост и проекти на нормативни актове. Решенията на Съвета, вкл. в 
случаите, когато съдържат предложения за подобряване на дейността на отговорните 
за изпълнението на съответните мерки по АСПРСС институции или за нормативни 
промени, се приемат съобразно уредбата на организацията и дейността му в ПМС № 3 
от 2016 г. 

 


