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За проекта

Уважаеми госпожи и господа,

Представям на Вашето внимание дванадесетия брой на Юридически 
барометър – гражданска инициатива за периодично наблюдение, ана-
лиз и оценка на състоянието и развитието на правния ред в България. 
Проектът се реализира от Сдружение „Център за правни инициативи”. 
Екипът включва юристи с опит в областта на нормотворческата и пра-
воприложната дейност, преподаватели, докторанти и студенти по право 
от Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Досега бяха представени единадесет броя на Юридически барометър. 
Те са достъпни на интернет страницата на Центъра за правни инициа-
тиви: www.cli-bg.org. 
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Методологията за провеждане на изследването представлява система 
от индикатори с преимуществено количествен характер за наблюде-
ние и оценка на основни компоненти на правния ред: дейност по съз-
даване на правни норми от Народното събрание и от органите на из-
пълнителната власт; конституционен и съдебен контрол върху законите 
и подзаконовите нормативни актове; вето на Президента, тълкувателна 
дейност на върховните съдилища; транспониране и прилагане на евро-
пейското право; практика на Европейския съд по правата на човека.

Дванадесетият брой на Юридически барометър продължава изследва-
нето на състоянието и развитието на правния ред за периода юли – 
декември 2015 г. Той представя данни по наблюдаваните показатели, 
анализирани в сравнителен порядък спрямо предходните периоди.

Тема на настоящия брой е „Електронното правосъдие“. 

Специален гост на броя е проф. Георги Димитров – професор по пра-
во на информационните и комуникационните технологии в УНИБИТ и 
в БАН.

Специално благодарим и на нашите консултанти от Адвокатско друже-
ство „Попов и партньори“ за идеите, съдействието и препоръките при 
разработването на темата на броя. 

Даниел Вълчев 
Ръководител на проекта
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Гост на броя

Проф. Георги Димитров е доктор по право от Католическия универси-
тет Льовен, Белгия (Ph.D., 2008 г.). Понастоящем е професор по право 
на информационните и комуникационните технологии в УНИБИТ и в 
БАН. Преподава в редица престижни университети в страната и чужби-
на. Адвокат e към Софийската адвокатска колегия, учредител и съдруж-
ник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” (www.dpc.bg) и 
ръководител на отдела му по право на информационните и комуника-
ционните технологии. Председател е на Фондация „Право и Интернет” 
(www.netlaw.bg) и на нейния Научно-изследователски център по право 
на информационните и комуникационните технологии. Има богат опит 
от участие като експерт в законодателния процес в България, свързан 
с електронното управление, електронната идентификация, електронна-
та търговия и информационното общество.
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ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ В БЪЛГАРИЯ

Проф. д-р Георги Г. Димитров

Електронното правосъдие е концепция, която цели цялостна реформа 
на съдебната система, с цел въвеждане на информационните и кому-
никационните технологии за осигуряване на възможността на учас-
тниците в съдебните и досъдебните производства да упражняват про-
цесуални права в електронна форма, но включително на органите на 
съдебната власт да извършват удостоверителни изявления по електро-
нен път1 . Електронното правосъдие не е еднократен акт. То е комплекс 
от финансови, организационни, технологични, образователни и норма-
тивни мерки, целящи ефективното използване на информационните и 
комуникационните технологии в съдебната система2.

Електронното правосъдие няма да отнеме възможността на граждани-
те да упражняват процесуалните си права и да общуват със съдебната 
система на хартия, каквато е досегашната позната практика. То ще им 
даде една допълнителна възможност за упражняване на правата им в 
електронна форма. 

Внедряването на електронното правосъдие изисква подготовка на 
органите на съдебната власт за работа с електронно съдържание. Не-
обходимо е да се промени  цялата вътрешна организация на работа 
с документи и хартиени дела и приемането на нови такива, които да 
дадат възможност за законосъобразно „водене“ на електронни дела и 
обмен на електронни документи между различните органи на съдебна-
та власт, както и с администрацията. В същото време внедряването на 
мерките за електронно правосъдие за осъществяване на процесуални 
права в електронна форма трябва да бъде обезпечено най-малко със 
същото ниво на сигурност, с което гражданите и сега се ползват при 
обмен на хартиени документи. 

Ефектите от въвеждане на електронното правосъдие са многопластови. 
От една страна, ще се облекчат гражданите и организациите при общува-
нето им със съдебната система, от друга страна, ще се повиши прозрач-
1 Елемент от Концепцията за въвеждане на електронно правосъдие, разработена от автора за нуждите на ра-
ботната група за въвеждане на електронното правосъдие към Министерството на правосъдието, разработила 
нормативната уредба за въвеждане на електронно правосъдие май – октомври 2012 г.

2 Наричан „e-Justice“ в чуждестранната литература
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ността по отношение на ефективността от функционирането на отделни-
те органи и звена на съдебната система, включително и на отделните 
служители, магистрати, вещи лица и други участници в производствата. 
Не е за пренебрегване икономическият ефект, свързан с намаляване 
на разходите както на държавата за поддържане на различни системи, 
за ангажиране на голям обслужващ технически апарат от служители, за 
спестяване на разноски за поддържането на помещения, архивни хра-
нилища и т.н., но така и на гражданите във връзка с бързината и достъпа 
до съдебната система. Не на последно място, въвеждането на електрон-
ното правосъдие ще спомогне за по-доброто разпределение на делата и 
управление на натовареносттa на магистратите както по райони, така и 
по видове дела в рамките на един съдебен район. 

Понастоящем правна възможност за упражняване на процесуални 
права в електронна форма или за други правоотношения със съдеб-
ната система не съществува. Няма подобна възможност и за органите 
на съдебната власт и администрациите им в отношенията помежду им. 
Единични нормативни разпоредби дават ограничени възможности за 
водене на определени списъци/книги в електронна форма и извърш-
ване на определен брой действия по електронен път (напр. връчва-
не на съобщения). Налице са ограничени правни възможности и за 
представянето на електронни доказателства в гражданския процес за 
доказване на материални правоотношения.

Влизането в сила на Закона за електронния документ и електронния 
подпис (ЗЕДЕП) през 2001 г. доведе до признаването на електронните 
документи за равностойни на хартиените, като в същото време подпис-
ването с обикновен, усъвършенстван или квалифициран електронен 
подпис получи правното значение на саморъчен подпис3. В предме-
та на ЗЕДЕП обаче не попадат обществените отношения по повод на 
правната стойност на електронния документ и електронния подпис в 
съдебната система, както и изобщо упражняването на процесуални 
права в електронна форма.

Как обаче трябва да се подходи, за да се внедри е-правосъдието в съ-
дебната система в текущия момент? Тук е особено важно да се разбе-
ре, че това е процес, който трябва да отчете готовността на съдебната 
3 Виж Димитров, Г., Право на информационните и комуникационните технологии, Том II, Глава I, Фондация “Пра-
во и Интернет”, София 2014.
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система за тази реформа. 

Въвеждането на електронното правосъдие трябва да е поетапно. На пър-
во място, трябва да се обезпечат правила за електронно правосъдие в 
гражданския и в административния процес, като от обхвата им се изклю-
чат изпълнителните, заповедните и някои охранителни производства пред-
вид спецификите на тези производства. Тези мерки ще позволят упражня-
ването на процесуални права в електронна форма, издаването на актове, 
извършване на действия и на удостоверителни изявления в електронна 
форма от страна на съдебните органи. Същевременно органите на съ-
дебната власт ще работят едновременно с електронни и с хартиени дела. 
Необходимо е този процес да бъде обезпечен с оперативно съвместима 
и сигурна единна система за обмен на електронни документи между ор-
ганите на съдебната власт, лицата, осъществяващи публични функции и 
организациите, предоставящи обществени услуги, като се осигури въз-
можност и за водене, съхранение и достъп до електронни регистри, където 
актовете на съдебната власт ще се обявяват и публикуват.

Оттук нататък процесът по интегриране на мерките за е-правосъдие 
ще може само да напредва, като постепенно в обхвата му ще се до-
бавят охранителните производства и наказателните производства и се 
реформират регистрите в посока за вписване на правно-релевантните 
обстоятелства във връзка с актовете на органите на съдебната власт. 
Ще стане още възможно реформирането на охранителните производ-
ства и преминаването в електронна форма на различните регистри, 
водени в съда – на адвокатски дружества, религиозни организации, 
политически партии и др. Натрупаният опит от внедряването на мер-
ките за електронното правосъдие в административния и гражданския 
процес ще направи възможно и неговото постепенно интегриране и в 
наказателния процес, като следваща стъпка от реформата.

В същото време не бива да се забравя, че процесът по въвеждане на 
мерки за електронно правосъдие в съдебната система трябва да бъде 
ефективно управляван, с цел да се постигне максимална ефективност 
и плавност на прехода. Висшият съдебен съвет (ВСС) е органът, отгова-
рящ за функционирането на съдебната система. Именно поради тази 
причина е подходящо ВСС да контролира процеса по внедряване на 
електронно правосъдие.
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I. Законодателна 
дейност

През периода юли – декември 2015 г. в Държавен вестник са об-
народвани 86 закона (табл. 1) или средно между 14 и 15 закона 
месечно. Тези 86 закона са, както следва: 15 нови, 48 закона 

за изменение и допълнение (ЗИД) и 23 ратификации. В сравнение с 
предходния 6-месечен период (януари – юни 2015 г.) Народното съ-
брание е приело 34 закона повече. Тези данни показват завръщане 
към тенденцията за по-голяма законодателна активност през второто 
полугодие, когато се приемат бюджетните закони за следващата годи-
на и пакетът изменения в данъчното законодателство. Отклонение от 
тази тенденция беше регистрирано само през 2014 г.

Спрямо същия период на предходната година (юли – декември 2014 г.) 
приетите и обнародвани в Държавен вестник закони са с 25 повече. От 
периода юли – декември 2014 г. досега се забелязва и тенденция на 
нарастване на средния брой закони, приети в рамките на един 6-ме-
сечен период. В изследваните 6 месеца се отчита вторият най-голям 
брой обнародвани закони за второто шестмесечие на съответната го-
дина, след периода юли – декември 2010 г. Приетите нови закони са 
най-много в сравнение с всички изследвани периоди до момента.  
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На годишна база през 2015 г. броят на приетите и обнародвани за-
кони е значително по-голям от двете предходни години (през 2013 и 
2014 г. са приети съответно 99 и 89 закона) (фиг. 1). Все пак трябва 
да се отчете фактът, че през тези години ритъмът на парламентарната 
дейност беше нарушен от провеждането на предсрочни избори за на-
родни представители.

ПРИЕТИ ЗАКОНИ

Период Общо Нови ЗИД Ратификации

януари - юни 2010 г. 71 6 43 22

юли - декември 2010 г. 103 7 68 28

януари - юни 2011 г. 88 9 55 24

юли - декември 2011 г. 68 5 47 16

януари - юни 2012 г. 50 9 25 16

юли - декември 2012 г. 84 5 59 20

януари - юни 2013 г. 36 3 19 14

юли - декември 2013 г. 63 3 44 16

януари – юни 2014 г. 48 5 34 9

юли - декември 2014 г. 41 4 17 20

януари - юни 2015 г. 52 4 37 11

юли - декември 2015 г. 86 15 48 23

Таблица 1

Източник: Държавен вестник; www.parliament.bg
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1.2. През периода юли – декември 2015 г. са обнародвани 15 нови 
закона, което води до лидерство на цялата календарна 2015 г. по брой 
приети нови закони от началото на изследването и до значителна про-
мяна на средния брой нови закони, приемани на шестмесечие (досега 
те са били средно по 5 нови закона на всеки 6 месеца).

От обнародваните през настоящия период нови закони приемането на 
3 е свързано с необходимостта да се транспонират във вътрешното 
право актове на Европейския съюз (ЕС) или да се изпълнят задълже-
ния, следващи от международни споразумения, по които България е 
страна – Закон за управление на средствата от Eвропейските структур-
ни и инвестиционни фондове, Закон за възстановяване и преструкту-
риране на кредитни институции и инвестиционни посредници и Закон 
за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвен-
цията за забраната на използването, складирането, производството и 

Фигура 1

Източник: Държавен вестник; www.parliament.bg

2014 2015

9

19

85

34

138

51

29

89
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трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване.

Законите, които уреждат по нов начин определени обществени отно-
шения, но поради многобройност или същественост на измененията 
и допълненията това не би могло да стане чрез закон за изменение и 
допълнение, са новите Закон за предучилищното и училищното обра-
зование, Кодекс за застраховането, Закон за счетоводството, Закон 
за гарантиране на влоговете в банките, като последните три въвеждат 
и значителен брой правила в съответствие с правото на Европейския 
съюз. 

Една група нови закони, т.нар. „закони за службите“, дадоха нова 
уредба на  системата за национална сигурност – Закон за Държавна 
агенция „Разузнаване“, Закон за военното разузнаване, Закон за уп-
равление и функциониране на системата за защита на националната 
сигурност и Закон за Националната служба за охрана.

Законът за държавния бюджет на Република България за 2016 г., Зако-
нът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 
г. и Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 
2016 г. традиционно присъстват в списъка на новите закони през вто-
рото шестмесечие на съответната година, тъй като бюджетните отноше-
ния имат срочен характер. 

Последният от новите закони – Законът за закриване на Националната 
служба по зърното, премахва държавното регулиране на съхранението 
и търговията със зърно и цели привеждане на функционирането на сек-
тора изцяло на пазарни принципи.

1.3. През периода юли – декември 2015 г. са обнародвани 48 ЗИД, 
като отново има закони, които са изменени и допълнени с по два ЗИД 
– през настоящия период това са 2 от законите – Законът за автомо-
билните превози и Законът за убежището и бежанците (табл. 2). 
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1.4. 60 % от законите са изменени повече от веднъж в рамките на 
шестмесечието (както със ЗИД, така и с преходни и заключителни раз-
поредби на други закони) – 28 от 46 закона (табл. 2). За сравнение 
през предходните два периода (януари – юни 2015 г. и юли – декември 
2014 г.) този брой е бил съответно 65% и 56%. Прави впечатление, че 
след 2010 и 2011 г., когато 30 – 40% от законите са изменяни и до-
пълвани повече от веднъж годишно за съответното шестмесечие, този 
процент трайно е над 50%.

За съжаление, 43-то Народно събрание като че ли също не успява да 
постигне по-добро планиране при разглеждането и приемането на про-
екти на закони в сравнение с предишните народни събрания. 

ЗАКОНИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 

Период
Бр. закони, 
изменени с 

приетите ЗИД

Бр. закони, 
изменени  

с повече от  
1 ЗИД 

Бр. закони, 
изменени 
повече от 

веднъж 

Бр. закони, 
изменени 

и през 
предходния 

период

Бр. закони, 
изменени 
с ПЗР на 
приетите 
закони

Общ брой 
изменени и 
допълнени 

закони

януари - юни 2010 г. 39 4 13  69 108

юли - декември 2010 г. 65 3 40 25 231 296

януари - юни 2011 г. 52 3 22 38 158 210

юли - декември 2011 г. 45 2 19 27 101 146

януари - юни 2012 г. 25 0 16 13 138 163

юли - декември 2012 г. 52 6 30 35 141 193

януари - юни 2013 г. 19 0 14 12 163 182

юли - декември 2013 г. 38 5 26 26 193 231

януари – юни 2014 г. 34 0 17 23 101 135

юли - декември 2014 г. 16 1 9 7 54 70

януари - юни 2015 г. 32 5 21 19 150 183

юли - декември 2015 г. 46 2 28 26 212 258

Таблица 2

Източник: Сиела
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За периода юли – декември 2015 г. лидери по брой изменения в рам-
ките на едно шестмесечие са Кодексът за социално осигуряване и Ко-
дексът на труда – с по 5 изменения и допълнения, както и Законът 
за устройство на територията, Законът за насърчаване на заетостта, 
Законът за опазване на околната среда, Законът за банковата несъс-
тоятелност, Законът за водите и Законът за оръжията, боеприпасите, 
взривните вещества и пиротехническите изделия – с по 4 изменения 
и допълнения.

1.5. В изследвания период не се наблюдава значителна промяна по 
отношение на броя закони, изменени и допълнени в рамките на два 
последователни 6-месечни периода – 26 от 46 закона, или 57% през 
юли – декември 2015 г. и 19 от 32 закона, или близо 60% през януари 
– юни 2015 г. (табл. 2). 

При събиране на броя изменения и допълнения през последните два 
6-месечни периода (януари – юни 2015 г. и юли – декември 2015 г.) 
се оказва, че законите с най-много изменения и допълнения са: Коде-
ксът за социално осигуряване – с 8 изменения и допълнения за една 
година, Законът за пътищата, Законът за обществените поръчки (отм., 
в сила до 15.04.2016 г.), Наказателният кодекс, Законът за банковата 
несъстоятелност – с по 6 изменения и допълнения. Така Кодексът за 
социално осигуряване си връща първото място като национален ре-
кордьор по брой изменения за една година, след като през 2014 г. не 
успява да завоюва тази позиция с „едва“ 6 изменения за годината.

1.6. С преходните и заключителните разпоредби на приетите 15 нови 
закона и 48 ЗИД се предвиждат изменения и допълнения в 212 дру-
ги закона (табл. 2). Този брой закони поставя изследвания период на 
второ място по този показател от началото на изследването след юли 
– декември 2010 г., когато чрез преходни и заключителни разпоредби 
са изменени 231 закона (но при по-голям общ брой закони – 7 нови 
и 68 ЗИД). 43-то НС продължава практиката голям брой закони да се 
изменят с преходните и заключителните разпоредби на друг закон.

Заедно с 46-те закона, които ЗИД пряко изменят и допълват, общият 
брой на изменените и допълнени закони през периода юли – декември 
2015 г. е 258. 

Съотнесено към обнародваните през периода юли – декември 2015 г. 



18

нови закони и ЗИД, 1 закон изменя и допълва средно по 4 други зако-
на, което съвпада със средните стойности за всички изследвани пери-
оди, а именно всеки закон да изменя и допълва средно между 3 и 5 
закона. През настоящия период Законът за училищното и предучилищ-
ното образование предвижда промени в най-много други закони – 25. 

1.7. От влизането им в сила законите, предмет на настоящото изслед-
ване, са изменяни и допълвани общо 1570 пъти или средно около 34 
пъти всеки при средна продължителност на действието им 17 години 
(табл. 3). Спрямо предходния 6-месечен период, когато законите, обект 
на анализ, са изменяни и допълвани средно между 25 и 26 пъти всеки 
при средна продължителност на действието им между 12 и 13 години, 
през настоящото шестмесечие се наблюдава значително увеличение. 
По този показател данните бележат абсолютен максимум от началото 
на изследването, като надвишават тези за досегашните „първенци“ – 
периодите януари – юни 2014 г. (средно 27 пъти на закон при средна 
продължителност на действието им 11 години), юли – декември 2013 
г. (средно 27 пъти на закон при средна продължителност на действието 
им 13 години) и януари – юни 2012 г. (средно 26 пъти на закон при 
средна продължителност на действието им около 11 години). Налице е 
почти двойно увеличение в сравнение с 2010 и 2011 г., когато закони-
те са изменяни и допълвани средно между 17 и 20 пъти. 
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ТЕМПОВЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Период Общ бр. изм. 
и доп.

Бр. изм. от 
2005 г. до 

сега

Среден бр. 
изм. за една 

година

Среден бр. 
изм. на 
закон

Бр. закони, 
изм. през 
първата 

година след 
влизане в 

сила

Бр. закони, 
изм. повече 

от веднъж 
годишно

Бр. закони, 
изм. 10 и 

повече пъти 
след 2005 г.

януари - юни 2010 г. 777 565 2,4 19,9 23 34 26

юли - декември 2010 г. 1237 900 2,6 19,0 43 60 41

януари - юни 2011 г. 1035 757 2,1 16,5 22 47 42

юли - декември 2011 г. 944 691 1,2 20,9 26 41 29

януари - юни 2012 г. 648 482 2,1 25,9 8 24 20

юли - декември 2012 г. 1325 1014 2,1 25,4 33 51 39

януари - юни 2013 г. 476 387 2,3 25,1 16 17 15

юли - декември 2013 г. 1052 823 2,2 27,1 21 35 29

януари – юни 2014 г. 918 736 2,2 27 17 32 26

юли - декември 2014 г. 370 291 2,1 18,5 6 15 12

януари - юни 2015 г. 831 698 2,2 25,9 15 29 25

юли - декември 2015 г. 1570 1260 2,2 34,13 17 46 41

Таблица 3

Източник: Сиела

1.8. През периода юли – декември 2015 г. средногодишният брой из-
менения и допълнения на закон е 2,2. Този показател не бележи особе-
ни изменения през всички изследвани 6-месечни периоди и най-често 
е около 2,1 и 2,2. Единствено през юли – декември 2011 г. е налице 
доста по-ниска стойност (1,2 изменения и допълнения на закон за една 
година), а най-високият коефициент на средногодишно изменение в 
законодателството се отбелязва през 2010 г.  – съответно средно 2,4 
и 2,6 изменения и допълнения на закон за една година за двете шест-
месечия.  
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1.9. Данните от изследвания период не променят наблюдението за 
интензифициране на измененията в законодателството след 2005 г. 
– трайно над 70 % от всички изменения и допълнения са направени 
именно в този период. От всички 1570 изменения и допълнения на 
изследваните за юли – декември 2015 г. закони - 1260, или 80%, са 
направени през последните единадесет години.

Нещо повече, цели 89 % от изследваните закони (41 от 46) са изменя-
ни и допълвани повече от 10 пъти от 2005 г. досега. За всички изслед-
вани периоди броят на законите, изменени и допълнени 10 и повече 
пъти след 2005 г., е над 60 %, като през последните шест последовател-
ни 6-месечни периода той е трайно над 75 %.

Имайки предвид, че средната продължителност на действието на вклю-
чените в анализа закони е 17 години, тези данни са смущаващи. Тази 
неизменна статистика не навежда към положителни изводи относно ка-
чеството на законодателството у нас, а за съжаление говори и за липса 
на последователност и предвидимост в редица обществени сфери.

За втори път от началото на изследването в настоящия брой отделно 
се отчитат данните за измененията и допълненията, направени след 
2010 г. Резултатите показват, че 689 от всички изменения и допълне-
ния в законите са направени от 2010 г. досега. Съотнесени към общия 
брой изменения и допълнения и към тези, направени след 2005 г., те 
са 44 и съответно 55% от тях. Това потвърждава извода за изключител-
ната интензивност в законотворчеството, утвърдила се през последни-
те години.

1.10. През разглеждания период всички 46 закона, обект на анализ, са 
изменяни и допълвани повече от веднъж годишно. Натрупаните по този 
показател данни от предишни периоди показват, че законите, които се 
изменят и допълват само веднъж годишно, са изключителна рядкост.

1.11. През периода юли – декември 2015 г. 37% (17 от 46) от законите  
са изменени и допълнени още през първата година след обнародване-
то им. По този показател данните показват намаление спрямо предход-
ното шестмесечие, когато 47 % от законите са изменени и допълнени 
през първата година след обнародването им. Процентът е по-нисък и 
спрямо по-стари периоди (през периода януари – юни 2014 г. той е бил 
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50%; през юли – декември 2013 г. – 55%; през януари – юни 2013 г. – 
84% от изследваните закони).

Промените в законите още през първата година след обнародването 
им говорят за слабости и пропуски във фазата на подготовка на зако-
нопроектите и подценяване на необходимостта от по-добра оценка на 
въздействието им. Интересно би било да се изследва, например, как-
ва част от законите, изменени и допълнени през първата година след 
обнародването им, са внесени от народни представители и каква – от 
Министерския съвет.

1.12. И в полугодието – предмет на настоящия брой, има пример за 
закон, изменен или допълнен, преди да влезе в сила. Това е Законът за 
акцизите и данъчните складове, изменен веднъж преди влизането му 
в сила. Освен това, в рамките на годината, в която влиза в сила, той е 
изменен и допълнен още 6 пъти.

Измененията и допълненията в законите, преди те да влязат в сила, 
подобно на тези, направени непосредствено след влизането им в сила, 
свидетелстват за недостатъчно качествена работа по текста на законо-
проектите, прибързаното им приемане и лоша преценка за дължината 
на различни срокове, които се залагат в тях.

1.13. Както беше посочено в т. 1.8, средногодишният брой изменения 
и допълнения на един закон през разглеждания период е 2,2 и той е 
съизмерим със средните стойности, установени през всички изследва-
ни периоди. И през настоящия 6-месечен период обаче има примери 
за закони със значително по-висок средногодишен темп на изменение 
(фиг. 2). 
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През настоящия период, без особена изненада, законът, който заема 
първо място по най-голям среден брой изменения за една година, е 
Кодексът за социално осигуряване със 7,2 изменения и допълнения 
годишно. Сред първите 5 закона с най-висок средногодишен темп на 
изменение са и Данъчно-осигурителният процесуален кодекс с 5,3 из-
менения и допълнения годишно, както и Законът за устройство на те-
риторията с 4,9 изменения и допълнения.  

Интензивната законодателна интервенция в данъчните и осигурителни-
те закони вече не е новост. В Кодекса за социално осигуряване изме-
ненията са толкова чести, че поставят въпроса доколко има последо-
вателност на законодателната дейност дори в рамките на едно и също 
Народно събрание.

1.14. Сред законите с най-малък средногодишен брой изменения и 
допълнения от разглежданите през периода заслужава да се отбеле-
жат Кодексът за търговското корабоплаване (средно 0,7 изменения и 
допълнения годишно), Законът за достъп до обществена информация 
(0,75) и Законът за убежището и бежанците (0,79) (фиг. 3). В рамките 
на изследвания период в данните е включена и Конституцията на Репу-

Източник: Сиела

Фигура 2 

Топ 5 на закониТе с най-голям средногодишен брой 
изменения и допълнения оТ влизанеТо им в сила 

закон за горите

закон за водите

закон за устройство на територията

данъчно-осигурителен процесуален кодекс

кодекс за социално осигуряване

5.3

4.9

3.6

3.6

7.2
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блика България и логично именно тя бележи най-малък средногодишен 
брой изменения и допълнения – 0,24.

Източник: Сиела

Фигура 3

Топ 5 на закониТе с най-малък средногодишен брой  
изменения и допълнения оТ влизанеТо им в сила

закон за защита от вредното 
въздействие на химичните вещества 

и смеси

закон за убежището и бежанците

закон за достъп  
до обществена информация

кодекс за търговското корабоплаване

конституция на република българия

0.7

0.75

0.79

0.94

0.24

Прави впечатление, че в изследвания период сред законите с най-ма-
лък средногодишен брой изменения и допълнения няма закон, изме-
нян повече от веднъж годишно, каквито случаи са забелязвани в пре-
дходни броеве на анализа.

1.15. Анализът на данните относно отклоненията от общото правило 
за влизане в сила на законите (3 дни след обнародването на закона 
в Държавен вестник) показва, че около 24 % (15 от 63 закона – нови 
и ЗИД), или почти всеки четвърти закон влиза в сила от деня на обна-
родването му в Държавен вестник. Забелязва се тенденция на спад 
в този показател – през предходния шестмесечен период около 32 % 
от законите или отделни техни разпоредби са влезли в сила от деня на 
обнародването им, а през периода юли – декември 2014 г. – близо 43 
%. Въпреки че процентът все още е висок, защото на практика рядко 
има основателен и обективен мотив за предвиждане на по-кратък от 
3-дневния срок за влизане в сила, ако тази тенденцията на намаление 
се запази, усилията заслужават подкрепа.
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През настоящия период 2 закона предвиждат отделни техни разпоредби 
да влязат в сила с обратно действие. Това са Законът за изменение на 
Закона за автомобилните превози и Законът за изменение и допълнение 
на Кодекса за социално осигуряване.  И при двата обратното действие се 
налага, за да се коригират или отменят предходни изменения в уредбата.

От приетите през втората половина на 2015 г. закони 19 предвиждат 
по-дълъг от 3-дневния срок за влизането им в сила. Трябва да се от-
бележи, че значително по-големият им брой в сравнение с предходни 
изследвани периоди се дължи и на факта на приемането на рекорден 
брой изцяло нови закони, които уреждат по нов начин дадена материя, 
което налага по-дълъг vacatio legis.

Специално трябва да се обърне внимание на законодателя при опре-
делянето на vacatio legis да прави по-добра преценка на необходимия 
срок не просто за запознаване на адресатите с новите законови по-
ложения, а за реално привеждане на закона в действие. Не са редки 
примерите, когато законодателят не съобразява, например, че зако-
нодателната процедура е отнела повече време и предвиденият в зако-
нопроекта срок вече не е достатъчен, за да се обезпечи нормалното 
влизане на закона в сила, което налага последващи изменения, често 
с обратна сила (посоченият по-горе ЗИД на Закона за автомобилните 
превози е такъв пример).

1.16. Средният престой на законопроектите в Народното събрание, 
включващ периода от внасянето им до окончателното им приемане на 
второ четене, през настоящия период е около 126 дни. Той се вписва 
в средните стойности за всички изследвани периоди (между 80 и 130 
дни), но е значително по-дълъг в сравнение с периода януари – юни 
2015 г. – средно 63 дни престой, и юли – декември 2014 г. – 60 дни. 

През настоящия период най-бързо са приети Законът за изменение 
и допълнение на Закона за енергетиката и Законът за изменение и 
допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства – 
само за 8 дни след постъпването им в Народното събрание. Законът 
за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност 
е приет за 14 дни, а Законът за изменение на Закона за автомобил-
ните превози (обн. ДВ, бр. 100/18.12.2015 г.) е престоял в Народното 
събрание 15 дни.
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На обратния полюс през настоящия период са, например, ЗИД на Да-
нъчноосигурителния процесуален кодекс, приет за 366 дни след внася-
нето му, ЗИД на Закона за убежището и бежанците (обн. ДВ, бр. 80 от 
16.10.2015 г.), приет за 329 дни, както и ЗИД на Наказателния кодекс, 
приет за 325 дни.

1.17. По 15 от законите, обект на настоящия анализ, има висящи в На-
родното събрание законопроекти – общо 28 законопроекта, като по 6 
от законите висящите законопроекти са повече от един. По 11 от 15-те 
закона новите законопроекти за изменение и  допълнение са внесени 
непосредствено след приемането на изследвания закон.

Най-голям брой висящи законопроекти, внесени след приемане на 
изследвания закон, има по Наказателния кодекс – 5 законопроекта, 
и по Гражданския процесуален кодекс – 3, като това са и законите с 
най-голям общ брой висящи законопроекти – съответно 6 и 4. През 
последните години отчетливо се откроява тенденция на зачестяване на 
предвиждането на мерки с наказателноправен характер за справяне 
с даден обществено нетърпим проблем. Прибягването до изменения 
в Наказателния кодекс се оказва твърде изкушаващ начин за демон-
стриране на решителност от страна на държавата за гарантиране на 
правата на гражданите. От друга страна обаче, това е своеобразно 
признание, че държавните органи не биха могли в рамките на предви-
дените им административни правомощия да се справят ефективно със 
съответния проблем. Търсенето на решения в наказателната репресия 
като че ли нараства в прогресия със засилването на недоверието на 
обществото в способността на държавните органи да действат безпри-
страстно и в рамките на закона.

По 3 от законите, изменени и допълнени през втората половина на 
2015 г., са приети нови ЗИД след края на изследвания период, които 
ще бъдат обект на анализ в следващия брой на Юридически барометър.

1.18. Данните за вносителите на законопроектите, превърнали се в 
закони през изследвания период, закономерно показват известен пре-
вес в полза на Министерския съвет. От приетите и обнародвани през 
периода юли – декември 2015 г. закони 39 (62%) са внесени от Ми-
нистерския съвет, а 24 (38%) – от народни представители. В сравнение 
с периода януари – юни 2015 г., когато от обнародваните закони 22 
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са внесени от Министерския съвет, а 19 – от народни представители, 
се наблюдава отчетливо засилване на ролята на Министерския съвет, 
който отново става основен вносител на приетите на Народното събра-
ние закони. Това разпределение на вносителите на превърналите се 
в закон законопроекти е характерно за почти всички изследвани пе-
риоди – през по-голямата част от тях Министерският съвет е внесъл 
между 70 и 80 % от всички приети законопроекти. Изключение правят 
периодите, съвпадащи с мандата на 42-то Народно събрание, когато 
се наблюдаваше разместване на интензивността на законодателната 
инициатива между двата основни вносители на законопроекти.

1.19. Деветнадесет от законите, включени в настоящото изследване 
(15 нови и 46 закони, изменени със ЗИД), или около 31% са били обект 
на контрол за конституционност. По тези 19 закона Конституционният 
съд (КС) се е произнесъл общо с 39 решения, от които 21 съдържат ця-
лостно или частично уважаване на исканията, а 18 решения отхвърлят 
искането като неоснователно.

Седем от разглежданите закони са били обект на конституционен кон-
трол повече от веднъж. Такива са например Наказателният кодекс – 7 
решения, Кодексът за социално осигуряване – 5 решения, Кодексът 
на труда и Законът за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с по 4 решения, Гражданският процесуален кодекс – с 3 реше-
ния на КС.

1.20. Изследваните през настоящия период закони предвиждат общо 
над 738 основания за издаване на различни по вид и по юридическа 
сила подзаконови нормативни актове. Като средни стойности това оз-
начава по 12 акта на закон (табл. 4). Този показател е сравнително 
устойчив през всички дванадесет изследвани периода (изключение 
правят периодът юли – декември 2014 г., когато беше установен най-
малкият среден брой подзаконови актове, предвидени в закон – 9, 
и периодът януари – юни 2010 г., когато всеки закон е предвиждал 
средно между 9 и 10 подзаконови акта). За всички останали 6-месечни 
периоди стойността на този показател е устойчиво над 10 подзаконови 
акта на закон. 
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Сред законите с най-голям брой нормативни актове по прилагането 
им като по-ярки примери се очертават Законът за гражданското възду-
хоплаване – с над 56 основания за издаване на подзаконови актове, 
Кодексът за социално осигуряване – с 49 основания и Законът за учи-
лищното и предучилищното образование – с 47 подзаконови норма-
тивни акта (Фиг. 4).

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

Период
Общ бр. 

подзаконови 
актове

Среден бр. 
подзаконови 

актове на закон

Бр. нови 
подзаконови 

актове

Бр. закони с 
увеличен брой 
подзаконови 

актове

Бр. закони 
едновременно 
с правилник за 

прилагане и други 
актове

януари - юни 2010 г. 429 9,5 23 11 2

юли - декември 2010 г. 808 + 11,2 50 + 15 13

януари - юни 2011 г. 652 + 10,9 68 16 16

юли - декември 2011 г. 535 + 10,7 77 12 8

януари - юни 2012 г. 337 + 9,9 57 7 8

юли - декември 2012 г. 773 + 13,1 45 + 18 13

януари - юни 2013 г. 274 + 12,5 53 + 6 5

юли - декември 2013 г. 589 + 14.7 64 + 5 7

януари - юни 2014 г. 668+ 17 101+ 12 10

юли - декември 2014 г. 180+ 9 29+ 3 5

януари - юни 2015 г. 468+ 13 38 5 8

юли - декември 2015 г. 738 + 12,1 176 + 15 10

Таблица 4

Източник: Сиела
*В общия брой подзаконови актове не са включени устройствените правилници на предвидени със закона органи.
*В някои случаи основанието за издаване на подзаконови нормативни актове е посочено твърде общо, поради което общият 
брой актове може да се окаже по-голям (това е обозначено със знак “+”).
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1.21. Законите, приети през изследвания период, предвиждат над 176 
нови основания за издаване на подзаконови актове (табл. 4). Това е 
и най-високата стойност за всички периоди на изследването. Това ос-
новно се дължи и на големия брой нови закони. Най-много нови осно-
вания за издаване/приемане на подзаконови нормативни актове са 
предвидени в Закона за предучилищното и училищното образование 
(47) и в новия Кодекс за застраховането (24).

1.22. Десет от законите, обект на настоящия анализ, или около 16 %, 
предвиждат едновременно правилник за прилагане и други подзаконо-
ви нормативни актове (табл. 4). По този показател данните се връщат 
към установените през периода юли – декември 2011 г. Това е под 
средните стойности за останалите изследвани периоди, когато процент-
ното съотношение на актовете, които предвиждат и правилник за при-
лагане, и други подзаконови нормативни актове, е между 20 и 26%.

1.23. В рамките на изследвания 6-месечен период в Народното съ-
брание са внесени общо 119 законопроекта (без ратификациите),  от 
които 13 са проекти на нови закони, а 106 са проекти на ЗИД (табл. 

Източник: Сиела

Фигура 4

Топ 10 на закониТе с най-голям брой подзаконови акТове

закон за гражданското въздухоплаване

кодекс за социално осигуряване

закон за училищното  
и предучилищното образование

кодекс за търговското корабоплаване

закон за устройство на територията

закон за енергетиката

закон за кредитните институции

закон за водите

закон за автомобилните превози

закон за горите

56

49

47

36

35

34

34

34

25

24
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5). Броят на внесените законопроекти е значително по-малък спрямо 
предходните 6 месеца (184 законопроекта, от които 16 на нови закони 
и 97 на ЗИД), но е относително съизмерим с този на законопроектите, 
внесени през периода юли – декември 2014 г. – 124 законопроекта, 
от които 10 на нови закони и 97 на ЗИД. За сравнение данните по 
този показател за останалите изследвани периоди са следните: януа-
ри – юни 2014 г. – 115, юли – декември 2013 г. – 115, януари – юни 
2013  г. – 79, юли – декември 2012 г. – 103, януари – юни 2012 г. – 
112, юли – декември 2011 г. – 93, януари – юни 2011 г. – 121). 

Имайки предвид, че Народното събрание приема средно по около 130 
закона годишно, внасянето на близо 120 законопроекта на шестмесе-
чие въобще не е малко и донякъде обяснява защо има законопроекти, 
които престояват на различен етап от законодателния процес понякога 
повече от година. 

На годишна база броят на внесените през 2015 г. законопроекти е зна-
чително по-голям от този през предходните пет години (табл. 5) – 274 за 
2015 г., 205 за 2014 г., 186 за 2013 г., 187 за 2012 г., 188 за 2011 г. и 
206 за 2010 г. Интензивността на упражняване на законодателна ини-
циатива надхвърля съществено темпото, с което Народното събрание 
разглежда и приема внесените законопроекти.
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От внесените през разглеждания период 119 законопроекта 51 са при-
ети, 13 са отхвърлени, 7 са оттеглени, а 48 все още са висящи и се 
намират на различни етапи от законодателния процес (табл. 6). 

ВНЕСЕНИ ЗАКОНОПРОЕКТИ В ПЕРИОДА ЮЛИ - ДЕКЕМВРИ 2015 Г.  

Период Общо Нови закони ЗИД

Юли 42 3 39

Август 9 3 6

Септември 16 1 15

Октомври 19 4 15

Ноември 23 1 22

Декември 10 1 9

Общо 119 13 106

2015 303 29 274
2014 239 17 205

2013 203 17 186

2012 215 28 187

2011 214 26 188

2010 224 18 206

Таблица 5

Източник: www.parliament.bg
*Броят на законопроектите не включва проектите на закони за ратификация. През разглеждания период внесените проекти на 
закони за ратификация са 25.

РАЗВИТИЕ НА ВНЕСЕНИТЕ В ПЕРИОДА  ЮЛИ - ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗАКОНОПРОЕКТИ

Общо Министерски съвет Народни представители

Приети 51 37 14

Отхвърлени 13 0 13

Оттеглени 7 1 6

Висящи 48 12 36

Таблица 6

Източник: www.parliament.bg
* В данните за развитието на внесените през периода законопроекти не са включени проектите на закони за ратификация.
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Тенденцията народните представители да внасят значително повече 
законопроекти в сравнение с Министерския съвет, която се наблюда-
ва през предходните изследвани периоди, се затвърждава и през пе-
риода юли – декември 2015 г. За втората половина на 2015 г. от общо 
119 законопроекта 69 са внесени от народни представители, а 50 – от 
Министерския съвет. Данните за приетите законопроекти представят 
по-различна картина – 74 % от проектите за закони, внесени от Минис-
терския съвет, са приети, докато по отношение на законопроектите, 
внесени от народните представители, този брой е значително по-нисък 
– едва 20 % от тях се превръщат в закон. 

През последните години прави впечатление, че важни и обемни зако-
нопроекти се внасят от народни представители, въпреки че те отра-
зяват политиката в цели обществени сфери и по-логично би било зад 
тях да стои волята и отговорността на правителството. Такива примери 
от разглежданите през настоящия период закони са новият Закон за 
предучилищното и училищното образование (все пак тук трябва да се 
отчете фактът, че този законопроект беше разработен от екип на Ми-
нистерството на образованието и науката и внесен за разглеждане от 
41-то Народно събрание, после отново внесен от група народни пред-
ставители от опозицията в 42-то Народно събрание и за трети път – в 
43-то Народно събрание), както и т.нар. „закони за службите“. Това по-
ставя въпроса за осигуряване на необходимата степен на публичност и 
възможност за предварително обществено обсъждане на проектите на 
закони, внасяни от народни представители, каквито правила са пред-
видени за разработваните проекти на актове от министрите и Минис-
терския съвет.
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По-важни изводи и препоръки:
1. Въз основа на извършения анализ на дванадесет последователни шестмесеч-
ни периода остава валиден изводът за интензивна законодателна намеса, коя-
то обаче невинаги следва ясна и предвидима програма, а бележи крайности в 
своите прояви – като например от престой на някои законопроекти в Народното 
събрание по над 200 дни до приемане на други в рамките на седмица. Категорич-
но не може да бъде подкрепено приемането на множество закони за изменение 
и допълнение в една и съща материя през кратки интервали, което е признак за 
непредвидимост и нестабилност на българския правен ред. 

2. Много по-сериозни усилия следва да се полагат в етапа на подготовка на зако-
нопроектите, особено що се отнася до оценката на въздействието и очакваните 
ефекти от прилагането на закона. Това би предотвратило приемането на нови 
изменения и допълнения в закона веднага след влизането в сила на предходните 
с оглед коригиране на недомислени разпоредби, често под външен натиск, който 
би бил избегнат при добре организирано предварително обществено обсъждане, 
и то с обратна сила. 

3. За шестте години, през които Юридически барометър провежда своите изслед-
вания, за съжаление едни и същи закони продължават да попадат в предмета на 
анализа, често в повече от два последователни броя. В съвкупност с цялостния 
анализ на данните това свидетелства за стихийност на законодателната дейност и 
концентрация на измененията в едни и същи нормативни актове, които регулират 
някои от най-значимите обществени отношения – напр. Кодексът за социално 
осигуряване, Законът за устройство на територията и др.

4. Въпреки че се наблюдава известна положителна тенденция, що се отнася до 
броя закони, които влизат в сила от деня на обнародването им в Държавен вест-
ник вместо три дни по-късно, това отклонение от общото правило за влизане в 
сила на нормативните актове се допуска необосновано често. При предвиждане 
на по-дълъг vacatio legis често се прилага твърде формален подход, като срокът се 
определя произволно, без да се отчита реално необходимото време за обезпеча-
ване на нормалното влизане в сила и прилагане на закона.

5. Значителното увеличение на броя на законите, които се изменят и допълват 
със заключителните разпоредби на друг закон, от една страна, би могло да бъде 
обяснено с големия брой приети изцяло нови закони, но от друга страна, този 
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начин на промени в законодателството постепенно като че ли се утвърждава като 
законодателна техника. Тази практика не бива да се поощрява, защото преход-
ните и заключителните разпоредби като структурна част от нормативните актове 
имат точно определена функция, дефинирана в Закона за нормативните актове, 
а много често законодателят чрез тях засяга закони, които не са пряко свързани 
с предмета на основната законодателна промяна.

6. Няма как да не бъде отбелязана тенденцията в законите да се предвиждат 
основания за издаване на твърде много подзаконови актове. В някои области 
се стига до толкова голямо раздробяване на нормативната уредба, което крие 
опасност от противоречия и несъгласуваност между нормите, а създава и големи 
затруднения в правоприлагането. От друга страна, нерядко основанията са фор-
мулирани твърде общо, което поставя под съмнение възможността въз основа 
на тях да бъде издаден валиден подзаконов акт. Често законодателят умишлено 
оставя в ръцете на изпълнителната власт да „допише“ закона, като избягва труд-
ни, неудобни въпроси или теми, по които не може да бъде събрана необходимата 
подкрепа. Това обаче често е причина гражданите да не могат да разберат ця-
лостната законодателна концепция, логичната последица от което е засилване на 
недоверието в законодателния орган.

7. Предвид интензивното упражняване на законодателна инициатива от народни-
те представители, би било добре да се помисли за правила, гарантиращи повече 
прозрачност още на етап законодателна идея, както и за възможност за общест-
вено обсъждане преди формалното начало на законодателната процедура.
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II. анализ на някои 
по-важни закони

Изводите и коментарите за качеството на някои по-важни или интерес-
ни закони, приети в рамките на съответния 6-месечен период, тради-
ционно в рамките на Юридически барометър се обособяват в следните 
основни групи:

• Реформи и закони – в тази група се включват закони, съдържащи 
претенцията (било изрично формулирана от вносителя в мотивите или 
при публичното представяне и обсъждане, било произтичаща от естест-
вото на предлагания законопроект), че представляват законодателна 
основа за сериозни промени в определена област, която при анализа 
се оказва, че не е достатъчно обоснована.

• Хора или правила – в тази група анализът включва закони, които 
поставят въпроса дали законодателят при осъществяване на своята 
дейност се ръководи от принципни съображения, или по-скоро от ко-
нюнктурни интереси, свързани с конкретни лица или организации.

• Закони и права – в рамките на тази категория се разглеждат закони, 
които повдигат въпроси, свързани със засягане на правата на гражда-
ните.

• Други проблеми на законодателната дейност – тук се включват за-
кони, показващи различни проблеми на законодателната дейност като 
непоследователност на законодателя и непрецизна правна техника, 
промени в закона в резултат на неизпълнението му от самите държав-
ни органи и др.

1. Реформи и закони

1.1. Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда 

Кодексът на труда традиционно е един от най-често изменяните нор-
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мативни актове. От влизането си в сила през 1997 г. той е изменян и 
допълван 85 пъти, или по 2,5 пъти годишно. Разглежданият период не 
прави изключение – през периода юли – декември 2015 г. Кодексът 
е изменен и допълнен 5 пъти, а шесто изменение е направено през 
януари 2016 г.

Според вносителя на един от законопроектите1 (Министерския съвет) 
Законът за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Обн., ДВ, бр. 
54/17.07.2015 г., в сила от деня на обнародването) има за цел да уреди 
неуредени трудови правоотношения и да усъвършенства и прецизира 
действащи текстове в Кодекса на труда. Той урежда положения, които 
заслужават да бъдат подкрепени. Уеднаквяването на продължителнос-
тта на отпуска за майчинство за четвърто и следващо дете с този за 
първо, второ и трето дете е такъв пример. Това се отнася и за въве-
дената възможност за отработване на част от дневното работно вре-
ме в друг ден от работната седмица, извън времето на задължително 
присъствие на работника или служителя и ако организацията на труда 
позволява да се установява работно време с променливи граници. 
Подобна гъвкавост би позволила по-добро съчетаване на професио-
налния и семейния живот – цел, която е разпозната и адресирана в 
редица актове на ЕС.

В същото време една част от промените се изчерпват с отмяна на ре-
форми, въведени през 2010 г. Премахват се задължителните графици 
на отпуските с аргумент, че изготвянето им е прекалено трудно за рабо-
тодателите. Възстановява се и основанието за прекратяване на трудо-
вото правоотношение от работодателя поради придобиване от работ-
ника или служителя на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. 
Макар една от основните цели на закона е да намали бюрократичната 
тежест, в някои аспекти на определянето на работното време новият 
§2а от Допълнителните разпоредби, поради използваната законодател-
на техника, постигна точно обратния резултат – вместо „малките“ рабо-
тодатели да бъдат облекчени при въвеждане на удължено или непълно 
работно време на работниците си, с посочената разпоредба тази въз-
можност изцяло отпада за тях.

1 Законът за изменение и допълнение на Кодекса на труда е приет на основата на два законопроекта, обеди-
нени в общ законопроект – единият, № 502-01-38/22.05.2015 е с вносител Министерския съвет, а вторият, № 
554-01-24/06.02.2015 г. е внесен от народни представители. 
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Основното нововъведение – въвеждането на еднодневни трудови до-
говори за сезонна работа в селското стопанство (първоначално пред-
видено да се прилага само в сектор „Растениевъдство“) пък беше кри-
тикувано от специалистите по трудово право, тъй като не гарантира в 
пълна степен правата на работниците.

1.2. Закон за училищното и предучилищното образование (ЗПУО)

Законът за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 
79/2015 г.) има почти епична история. За пръв път проект на нов закон 
в областта на предучилищното и училищното образование, който да за-
мени Закона за народната просвета, е внесен в Народното събрание 
през март 2009 г., но не е подложен на обсъждане. Проектът на Закон 
за предучилищното и училищното образование е внасян три пъти в На-
родното събрание – през април 2012 г. в 41-то Народно събрание (от 
Министерския съвет), през май 2013 г. в 42-то Народно събрание (от 
народни представители) и отново през ноември 2014 г. в действащо-
то Народно събрание (от народни представители). Безспорно ЗПУО е 
един от най-тежките, както за разработване, така и за комуникиране 
и приемане закони. Това е така най-малко на три основания. Първо, 
предвид твърде разнородния характер на обществените отношения, 
които той урежда (приетият ЗПУО съдържа 19 глави, 353 члена и 60 
параграфа). Второ, и може би по-важно, той урежда функционирането 
на една от най-големите публични системи, в която се срещат често 
разнопосочните интереси на различните участници в нея – учители, 
родители, ученици и др. И трето, законът често бива натоварван със 
свръх очаквания – да реши проблема с неграмотността на учениците, 
да сложи край на зазубрянето, да направи учебниците по-качествени 
(като едновременно олекоти учебното съдържание, но без да отпадне 
нито един автор и нито едно произведение, считани за основни пазите-
ли на българския дух), а това естествено силно повишава критичността 
към него. Имайки предвид всичко това, самото приемане на ЗПУО от 
Народното събрание е повод за положителен коментар.

Проектът на внесения през 2012 г. на Закон за предучилищното и учи-
лищното образование беше анализиран в рубриката „Законопроект 
на фокус“ в бр. 5 на Юридически барометър. По-голяма част от комен-
тарите тогава са напълно валидни и за приетия от действащото Народ-
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но събрание закон. От гледна точка на неговия обхват основно преи-
мущество на ЗПУО е опитът да кодифицира донякъде материята, като 
обедини уредбата, която сега е разпръсната между Закона за народ-
ната просвета, Закона за степента на образование, общообразовател-
ния минимум и учебния план, Правилника за прилагане на Закона за 
народната просвета и десетки други подзаконови нормативни актове. 
ЗПУО не предвижда правилник за прилагане и значително намалява 
основанията за издаване на подзаконови актове (друг е въпросът, че 
в преследване на тази цел част от основанията са толкова общо фор-
мулирани, че не дават дори бегла насока за предмета и съдържанието 
на акта). В съдържателно отношение не може да не се подчертае, че 
Законът стъпва върху модерно разбиране за целите на образование-
то и на образователните реформи и поставя в центъра на системата 
детето и ученика. Положителен коментар заслужава и фактът, че ЗПУО 
утвърждава постигнато в областта на училищното образование (външ-
но оценяване, държавни зрелостни изпити, единния разходен стандарт 
и делегираните бюджети, новата роля на директора като мениджър на 
училището и др.), като предвижда и важни нововъведения. Въведена 
е новата образователна структура, залегнала още в Националната 
програма за развитие на училищното образование и предучилищното 
възпитание и подготовка (2006 – 2015 г.) – завършване на основно 
образование след 7. клас и разделяне на гимназиалната степен на два 
етапа с възможност за изход от системата (с документ) след завършен 
10. клас (за да се гарантира конституционното изискване за задължи-
телното образование до 16-годишна възраст). Силна подкрепа (макар 
да е спорно доколко подобна би се получила от работещите в система-
та) заслужава засилването на училищната автономия и на самостоя-
телността на учителите, съчетани с въвеждането на обществен контрол 
върху дейността на училището чрез обществени съвети. Макар у част 
от българските граждани все още да има носталгия към системата на 
един, централизирано одобряван учебник по предмет, по-скоро поло-
жително следва да бъде оценено поставянето на пазара на учебници 
и учебни помагала на изцяло конкурентна основа. Предвиждането на 
задължителна периодична атестация на учителите и директорите също 
би подобрило функционирането на системата и би могло да доведе до 
подобряване на резултатите на учениците. Правилно е проведеното в 
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закона разбиране, че осъществяването на образованието е споделена 
отговорност на училището и родителите, чрез уреждането на изрични 
права и задължения за родителите и очертаване на формите на участи-
ето им в училищния живот. Предвиждането на публично финансиране 
за частните училища, макар и не безспорно като концепция от общест-
вена гл. т., също е по-скоро положителна стъпка.

Обективният анализ на ЗПУО не може да не обърне внимание и на 
някои слабости на закона.

На първо място, законът въвежда някои нови институти, зад които оба-
че не стои ясна концепция. Такъв е случаят например с т.нар. инова-
тивни училища, за които ЗПУО предвижда редица отклонения (приви-
легии) от общия режим, но не прави най-важното – ясно да очертае 
критериите, на основата на които едно училище би могло да бъде обя-
вено за иновативно.

На следващо място, в ЗПУО се наблюдава известно залитане и пре-
увеличаване на значението на някои „модерни“ педагогически прак-
тики, които обаче не са напълно съобразени с националните особе-
ности – донякъде така стои въпросът за т.нар. домашно образование 
(или самостоятелна форма на обучение), което законът допуска още 
в предучилищното образование. Само по себе си, предвиждането на 
повече и по-гъвкави форми на обучение е правилно. Имайки предвид 
обаче все още твърде високия процент на рано напускащите образо-
вателната система и големия брой неграмотни и трудно общуващи на 
български език ученици, би могло да се окаже, че тази свобода се из-
ползва главно за заобикаляне на и без това недостатъчно ефективните 
механизми за задържане на децата в училище, например спирането 
на месечните помощи за отглеждане на дете по Закона за семейните 
помощи за деца. 

Недостатъчна смелост е проявил законодателят при уреждането на ня-
кои законови положения. Направена е плаха стъпка за разширяване 
на входа към учителската професия, но приложението на правилата 
е ограничено само за преподаващите учебен предмет или модул от 
професионалната или от специализираната подготовка, за учителите по 
чужд език, с изключение на английски, испански, италиански, немски, 
руски и френски език, както и за учителите по спортна подготовка в 
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спортните училища. Имайки предвид възрастовата структура на учи-
телския състав и недостига на учители по някои предмети и като се 
отчита, че в близка перспектива не е твърде реалистично да има скок 
във възнагражденията на учителите, затвореността на системата и от-
блъскването на и без това неголемия брой желаещи да влязат в нея 
(особено в по-малки населени места, нецентрални училища и т.н.) не 
съдействат особено за решаване на проблема. Друг пример за липса-
та на достатъчно воля у законодателя е непредвиждането на мандат-
ност на училищните директори.

В заключение, няма как да не се обърне внимание и на някои пробле-
ми, по които обществото реагира с особена чувствителност и които, 
независимо дали поради недоглеждане, или подценяване, са заложени 
още в закона. Такъв например е силно дискутираният въпрос за нови-
те учебници. 

1.3. Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигу-
ряване  (КСО)

Законът за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигу-
ряване (Обн. ДВ, бр. 61 от11 август 2015 г.) създава правната рамка 
на т.нар. „пенсионна реформа“, която има за цел да осигури стабил-
ност на пенсионната система. Много от въведените мерки наистина 
биха могли да се определят като реформаторски и отговарят на част от 
предизвикателствата пред пенсионната система. Предвижда се посте-
пенно увеличаване на възрастта и на изискуемия осигурителен стаж 
за пенсиониране на лицата в най-масовата, трета категория труд – до 
достигане на 65-годишна възраст за мъжете и жените (съответно през 
2029 и 2037 г.) и 40 години стаж за мъжете, съответно 37 години за же-
ните (през 2027 г.). Трябва да бъдат подкрепени и мерките, които целят 
ограничаване на ранното пенсиониране чрез въвеждането на мини-
мална възраст за пенсиониране за т.нар. „категорийни” работници (на-
пример за заетите в сектор „Отбрана и сигурност“), както и законовото 
уреждане на правилата за пенсиониране на учителите. Отпадането на 
максималния размер за новоотпусканите пенсии също попада в тази 
група от законодателни решения.

Законът за изменение и допълнение на КСО обаче прави стъпка назад 
от предварително заявената си амбиция за облекчаване на натиска 
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върху пенсионната система и повишаване на размера на пенсиите, 
като окончателно (тази дума е трудно да се употреби, за което и да е 
изменение на КСО, който търпи средно по 7 изменения и допълнения 
годишно) забавя увеличаването на пенсионната възраст – вместо със 
заявените 6 месеца годишно, от 2016 г. тя ще се повишава за жените с 
по 2 месеца на година до 2029 г., а след това с по 3 месеца до 2037 г., 
а за мъжете – с 2 месеца до 31 декември 2017 г., а след това с по 1 
месец до 2029 г. Законът е забележителен и с още едно законодател-
но решение, което цели да коригира приети по-рано (с изменение от 
декември 2014 г.) промени. Става въпрос за уреждането на ясни пра-
вила за прехвърляне на средствата по индивидуалните партиди между 
универсалните пенсионни фондове и фонд „Пенсии“ на държавното 
обществено осигуряване. През декември 2014 г., в сила от 1 януари 
2015 г., КСО (чл. 4б) предвиди, че при първоначално възникване на 
основание за осигуряване след 31 декември 2014 г. лицата, родени 
след 31 декември 1959 г., в едногодишен срок от възникване на осно-
ванието могат еднократно да изберат да се осигуряват в универсален 
пенсионен фонд, а ако не го направят, осигуряването е само във фонд 
„Пенсии“. По отношение на лицата, осигурявани в универсален пен-
сионен фонд, Кодексът допуска те само еднократно да изберат да се 
осигуряват само във фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска 
с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд. 
Тези промени предизвикаха сериозно обществено и политическо на-
прежение, поради което парламентът „взе решение да вземе реше-
ние” за коригиране на законовите текстове. Изпълнението на това ре-
шение отне на Народното събрание девет месеца.

1.4. Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни инсти-
туции и инвестиционни посредници 

Законът за възстановяване и преструктуриране на кредитни институ-
ции и инвестиционни посредници (Обн., ДВ, бр. 62/2015) възпроиз-
вежда в българското право разпоредбите на няколко акта от правото 
на ЕС във връзка с банковата несъстоятелност и оздравяването на 
кредитни институции и инвестиционни посредници. Макар че въвеж-
да ясни правила за това, какво следва да се направи с финансови 
институции в тежко състояние, законът не е напълно синхронизиран 
с правилата на банковата несъстоятелност. Основният проблем е, че 
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не са описани достатъчно ясни и недвусмислени критерии, от които да 
се ръководи преценката кои финансови институции ще подлежат на 
оздравяване, и кои ще бъдат „изпратени” в производство по несъстоя-
телност и е възможно да бъдат закрити.

В рамките на рубриката „Реформи и закони“ безспорно място има и 
приетият през декември 2015 г. Закон за изменение и допълнение 
на Конституцията на Република България. Подробен коментар на кон-
ституционния проект е направен в бр. 11 на Юридически барометър. 
Поради това той не е анализиран отново в настоящото изследване.

2. Хора или правила

2.1. Закон за военното разузнаване 

Законът за военното разузнаване (Обн., ДВ, бр. 88/2015 г.) въвежда за 
пръв път след 1989 г. подробна уредба на организацията, дейностите, 
задачите и функционирането на военното разузнаване. Според Закона 
военното разузнаване е единен централизиран процес и се осъщест-
вява от Служба „Военна информация“ и от разузнавателни структури в 
Българската армия. Основните стратегически задачи на военното раз-
узнаване са:

• добиване и анализ на стратегическа разузнавателна информация, 
необходима за отбраната на страната и защитата на националната си-
гурност от външни посегателства, рискове и заплахи;

• информационно осигуряване на дейностите на държавните институ-
ции в областта на сигурността и отбраната на страната;

• осъществяване на непрекъснато наблюдение, ранно откриване и 
предупреждение за рисковете и заплахите за националната сигурност 
и колективната отбрана;

• осигуряване на разузнавателна информация за нуждите на планира-
нето във въоръжените сили и за развитието на оперативни способно-
сти;

• развиване на информационно и оперативно сътрудничество с раз-
узнавателните структури на НАТО и ЕС, с разузнавателните органи на 
страните – членки на НАТО и ЕС, и с партньорските служби в интерес на 
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националната и колективната отбрана и сигурност;

• осъществяване на обмен на разузнавателна информация и провеж-
дане на съвместни операции с разузнавателните структури на НАТО и 
ЕС, разузнавателните органи на страните - членки на НАТО и ЕС, и с 
партньорските служби;

• осигуряване на разузнавателна информация в интерес на сигурнос-
тта на операциите и мисиите извън територията на страната, в които 
участват български военни контингенти и отделни военнослужещи;

• осъществяване на непосредствено ръководство на службата на вое-
ното аташе към задграничните представителства на Република Бълга-
рия.

Служба „Военна информация“ се ръководи от директор, който се подпо-
мага от заместник-директори. Във внесения законопроект е предвиде-
но, че директорът може да бъде, както военнослужещ с висше военно 
звание, така и цивилно лице. За съжаление, при обсъждането на за-
конопроекта между четенията в него бе направена промяна, типична 
за множество закони, разглеждани досега в Юридически барометър. 
Бяха изменени изискванията за заемане на длъжността директор на 
Службата, като начинът, по който бяха приети тези изменения, остави-
ха неприятното впечатление, че се правят с цел тогавашният директор 
на Службата да бъде сменен. Предвидено е, че директор на Служба 
„Военно разузнаване“ може да бъде само военнослужещ на действи-
телна военна служба с висше военно звание. Поради посочената при-
чина Президентът върна закона в тази му част за повторно обсъждане 
в Народното събрание с аргументи, които могат да бъдат подкрепени 
(повече за ветото на Президента вж. т. III.2). Ветото обаче беше отхвър-
лено. Вярно е, че службите за сигурност са силно затворени системи 
и те трудно допускат външни лица. Още повече време им трябва, за 
да свикнат с идеята, че независимо от задачите, които изпълняват, те 
също подлежат на обществено наблюдение (дълго време преди прие-
мането на законите за службите, част от тях функционират по актове, в 
които е предвидено, че не подлежат на обнародване). 

2.2. Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на кон-
куренцията 
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Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на кон-
куренцията (Обн., ДВ, бр. 56 от 24 юли 2015 г.) въвежда в правната 
уредба непознатата в европейски мащаб фигура на „предприятие с 
по-силната позиция при договаряне”. Терминът е изключително неясен 
и трудно се отграничава от установеното и с ясно значение в конку-
рентното право понятие за „господстващо положение”. Нещо повече, 
докато за монополното и господстващото положение законът все пак 
съдържа някакви дефиниции, то по отношение на по-силната позиция 
при договаряне той се задоволява да очертае само примерни крите-
рии за преценка на положението на дадено предприятие, оставяйки 
съдържанието на понятието да се запълни от практиката. В чл. 37а, ал. 
2 е предвидено, че наличието на по-силна позиция при договаряне се 
определя с оглед характеристиките на структурата на съответния пазар 
и конкретното правоотношение между засегнатите предприятия, като 
се отчита степента на зависимост между тях, характерът на дейността 
им и разликата в нейния мащаб, вероятността за намиране на алтер-
нативен търговски партньор, включително съществуването на алтер-
нативни източници на снабдяване, канали за разпространение и/или 
клиенти.  От преходните и заключителните разпоредби на закона, както 
и от мотивите към законопроекта обаче става ясно, че той е насочен 
основно срещу веригите за търговия с хранителни стоки. Ограничени-
ята, които се налагат на такива лица с „по-силна позиция при догова-
ряне”, също не са формулирани достатъчно прецизно, като за разлика 
от другите форми на засягане на конкуренцията законът не посочва 
примерни видове нарушения, а само най-общо очертава неприемли-
вото от гледна точка на конкуренцията пазарно поведение – действие 
или бездействие, което е в противоречие с добросъвестната търгов-
ска практика и уврежда или може да увреди интересите на по-слабата 
страна при договарянето и на потребителите и което няма обективно 
икономическо основание, като необоснован отказ да се доставят или 
закупят стоки или услуги, налагане на необосновано тежки или дискри-
минационни условия, или неоснователно прекратяване на търговски 
отношения. Това силно затруднява прилагането на закона дори от до-
бросъвестните адресати на нормите. В същото време за нарушение на 
забраната законът предвижда доста сериозна имуществената санкция 
в размер до 10 на сто от реализирания от предприятието оборот от про-
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дажбата на продукта, предмет на нарушението, за предходната година, 
но не по-малко от 10 000 лв.

2.3. Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

Законът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Обн., 
ДВ, бр. 56 от 24 юли 2015 г.) е поредният, който се опитва да разплете 
„гордиевия възел“ от дисбаланси, натрупани в българската енергети-
ка. За целта с изменения в Закона за енергията от възобновяеми из-
точници (ЗЕВИ), направени с Преходните и заключителни разпоредби 
на закона (§ 16), се въвеждат ограничения за изкупуване на „зелена” 
енергия по преференциални цени, като производителите ще могат да 
получат по-високата цена само за количествата, посочени в първона-
чалния им бизнес план. Между двете четения на закона обаче е въве-
дено изключение от това ограничение – то няма да се прилага за мал-
ки централи на биомаса, поддържани от земеделски производители. За 
да се породи още по-силно съмнение за принципността на мотивите, 
които стоят зад това предложения, той предвижда (§ 19), че изключе-
нието за биомаса няма да се прилага за вече съществуващи централи, 
а само за нови такива и то въведени в експлоатация до юли 2016 г.

2.4. Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъч-
ните складове

Законът за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъч-
ните складове (Обн., ДВ, бр. 92 от 27 ноември 2015 г.) представлява 
отстъпление от приетата в края на 2014 г. от Министерския съвет про-
грама за плавно увеличаване на акцизните ставки с акцент върху спе-
цифичния (сума на брой произведени цигари) акциз върху цигарите. 
Съгласно този план акцизът върху скъпите и евтините цигари трябваше 
да расте равномерно до достигане на предвидените в правото на Евро-
пейския съюз минимални акцизни прагове за тютюневите изделия. С 
аргументи за закрила на родното цигарено производство (което е сил-
но концентрирано) и за защита на интересите на пушачите, купуващи 
от по-ниския клас цигари, политиката на увеличение беше променена, 
като се фокусира върху пропорционалния (адвалорния) акциз (сума, 
определена като част от цената на всяка цигара). По този начин це-
ните на евтините цигари (преимуществено произвеждани в България) 
ще растат по-бавно от тези на по-скъпите цигари (преимуществено от 
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внос). Независимо, че зад тази промяна стоят привидно легитимни 
цели, няма как да се пренебрегне усещането, че тя се прави, ако не 
единствено, то поне като страничен ефект в полза на конкретни лица.

3. Закони и права

3.1. Закон за Националната служба за охрана (Обн., ДВ, бр. 61/2015 г.)

Приемането на дълго чакания закон, с който се урежда статутът на На-
ционалната служба за охрана (НСО), безспорно е положителен пример 
в законодателната дейност на Народното събрание през разглеждания 
период. Законът обаче съдържа множество спорни текстове, които до-
пускат възможност за засягане на правата на гражданите. Така напри-
мер, в полза на офицерите и сержантите от НСО са уредени широки, по 
своята същност полицейски правомощия. Те могат да използват физи-
ческа сила, помощни средства, специални техники и похвати, както и 
оръжие, да извършват и проверки на предмети и вещества, както и да 
проверяват багаж, товари, транспортните средства и обекти, да задър-
жат лица и др. тези правомощия обаче не са обвързани с достатъчно 
гаранции за законосъобразното им използване. А търсенето на отго-
ворност от виновните лица при нарушаване на правата на гражданите 
може да се окаже дори по-трудно, отколкото в случаите на полицейско 
насилие – проблем, заради който България многократно е била осъж-
дана от ЕСПЧ.

3.2. Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

Законът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката се 
включва и в тази рубрика на изследването отново заради промените, 
направени с преходните и заключителните разпоредби, в Закона за 
енергията от възобновяеми източници. Освен недостатъчно мотивира-
ните изменения, поставящи в привилегировано положение определе-
ни видове централи, законът с обратна сила отмени преференциалните 
цени за изкупуване на зелена енергия от вече съществуващи централи. 
Най-сериозно напрежение предизвика правилото, според което цен-
трали, финансирани със средства от Европейския съюз, нямат право 
да ползват и преференциални цени за произвежданата от тях енергия, 
тъй като противното би довело до двойно подпомагане (непозволена 
държавна помощ). Производителите възразяват срещу това решение с 
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аргументите, че те вече са направили инвестиции, изготвили са своите 
бизнес планове, които са послужили като основание за получаване на 
кредити, като са спазили действащата законова уредба. Отпадането с 
обратна сила на правото им да продават енергия на преференциални 
цени според тях ги застрашава с тежки финансови загуби и то по чисто 
регулаторни причини.

4. Други проблеми в законодателната дейност

4.1. Закон за изменение на Закона за автомобилните превози (ДВ, 
бр. 100/2015 г.)

Законът за изменение на Закона за автомобилните превози съдържа 
само една разпоредба. С нея с обратна сила се отлага влизането в сила 
на промяна, направена с предходния Закон за изменение на Закона 
за автомобилните превози (ДВ, бр. 81/2015 г.). С този първи ЗИД се 
провежда реформа в таксиметровите превози на пътници. Предвиж-
да се, че таксиметров превоз на пътници вече ще могат да извърш-
ват само търговци, притежаващи удостоверение за регистрация (до 
влизането на закона в сила е допустимо таксиметровата услуга да се 
предоставя и от лица, които действат от името на регистриран превоз-
вач, но за своя сметка). Уреден е 1-месечен срок (срокът за влизане в 
сила на закона), в рамките на който фактическите превозвачи трябва 
или да преминат през процедура за регистрация, или да бъдат наети 
по трудов договор от регистриран превозвач (до 20 ноември 2015 г.). 
Междувременно в резултат на недоволството на таксиметровите шо-
фьори на 6 ноември 2015 г., преди да влезе в сила ЗИД на Закона за 
автомобилните превози, народни представители предлагат отмяна на 
„реформата“и възстановяване на старото положение (предложението 
е направено с преходните и заключителните разпоредби на Законо-
проекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и 
такси). Той обаче е отхвърлен на първо четене на 13 ноември 2015 
г. За да се избегне по-сериозно напрежение, е внесен разглежданият 
ЗИД на Закона за автомобилните превози,  с който срокът за регис-
трация е удължен до 1 април 2016 г. Тъй като той е обнародван близо 
месец след като промяната, направена с първия ЗИД, е влязла в сила, 
удължаването на срока за регистрация е направено с обратна сила, от 
20 ноември 2015 г. (в противен случай след 20 ноември лицата, из-
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вършващи таксиметров превоз на пътници без регистрация, биха били 
в нарушение на  закона). Следва да се отбележи, че на 2 март 2016 г. 
отново е внесен проект на ЗИД на Закона за местните данъци и такси, 
чрез който се прави пореден опит да се възстанови старият режим, при 
който таксиметров превоз на пътници може да се извършва и от лица, 
които извършват дейността от името на регистриран превозвач, но за 
своя сметка. 

4.2. Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното 
подоходно облагане (ДВ, бр. 95 от 8 декември 2015 г.)

С този закон на практика са изменени всички данъчни закони, но освен 
някои необходими промени в пакета на предложенията се прокрад-
наха и спорни предложения, които срещнаха обществен отпор. Става 
въпрос най-вече за популярно наричания „данък уикенд” – забрана за 
възстановяване на ДДС за стоки или услуги, които се ползват и за цели, 
различни от икономическата дейност. Опасенията са, че няма начин за 
точно определяне на пропорцията между лично и служебно ползване, 
а грешното определяне на това отношение води до отпадане на целия 
данъчен кредит за дадена стока. В резултат беше постигнат политиче-
ски компромис новият начин на отчитане на данъчния кредит да отпад-
не. Поради сложността на материята обаче народните представители 
вместо да отменят основанието за невъзстановяване на данъка (чл. 
27, ал. 6 от ЗДДС), премахнаха механизмите, гарантиращи прозрачно 
изчисляване на личното ползване по предварително определена ме-
тодика. Така, основанието за „данък уикенд” остана, а гаранциите за 
прозрачност отпаднаха.
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iii. конституционен контрол. 
вето на президента

3.1. Конституционен контрол

В периода юли – декември 2015 г. Конституционният съд (КС) е по-
становил общо 3 решения (табл. 7), което е с 1 повече, отколкото 
е постановил през първото шестмесечие на 2015 г., но два пъти 

по-малко от решенията през аналогичния период на 2014 г. Данните 
показват, че КС се произнася с 1 решение на два месеца.

На годишна база броят на решенията на КС е най-малкият в сравне-
ние с всички други години от 2005 г. насам. Тези данни са сходни един-
ствено с данните за 2008 г., когато са постановени общо 6 решения. 
В сравнение с 2010 и 2013 г., когато броят на решенията е бил 15, 
през 2015 г. КС се е произнесъл с три пъти по-малко решения. С това 
КС прекъсва тенденцията, която беше установена през последните ня-
колко години след 2010 г. за постановяване между 12 и 15 решения 
годишно. Доколкото не се установява съответно намаление в броя на 
образуваните дела, по-слабата активност на КС трудно би могла да се 
обясни с по-малко постъпили искания от оправомощените субекти. 
Дали и доколко отношение към този факт има промяната в състава на 
конституционната юрисдикция, трудно би могло да се каже. 
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ДЕЙНОСТ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД 

Година Образувани дела

Брой решения
Брой определения 
за прекратяване 

(недопустими искания)

Особени мнения и 
становища  

(по решения)

Средна продължителност  
на делата (дни)

Об
щ

о

Ув
аж

ен
и 

ис
ка

ни
я

От
хв

ър
ле

ни

юли - декември 
2015 г. 9 3 1 2 1 2 133

януари - юни 
2015 г. 4 2 2 0 2 6 387

2015 13 5 3 2 3 8 260
2014 13 12 6 4 4 16 244
2013 39 15 5 9 2 27 152
2012 13 12 8 4 0 32 191
2011 16 12 9 3 2 34 126
2010 22 15 7 6 7 24 140
2009 19 11 7 3 0 41 73
2008 5 6 4 2 0 12 74
2007 10 10 3 5 3 10 78
2006 12 9 3 6 2 23 109
2005 11 9 2 5 1 16 118

Таблица 7

Източник: www.constcourt.bg 
*В общия брой решения се включват всички решения на КС за съответния период, но не всички се отчитат при ,,уважени/отхвърле-
ни искания‘‘. В тях не се включват тълкувателните решения и решенията по спорове за компетентност.

Образуваните дела за второто полугодие на 2015 г. са 9, като по 2 от 
тях исканията са отклонени, 5 са допуснати за разглеждане, 1 е ре-
шено, а 1 все още не е преминало през проверка за допустимост. За 
2015 г. общият брой на образуваните дела пред КС е 13, колкото е и 
броят им за 2014 г. Този брой е малко под средната стойност за пери-
ода 2005 – 2015 г. от 15 конституционни дела годишно.

Първото дело (к. д. № 5/06.07.2015 г.), по което КС е приел искането за 
недопустимо, е образувано по искане на 74 народни представители от 
43-то Народно събрание за обявяване на противоконституционност на 
т. I, подточка 1 от Решение на Народното събрание от 10 юни 2015 г. 
за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предла-
гане на кандидати за управител на Българската народна банка, пред-
ставяне и публично оповестяване на документите и изслушването на 
кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата 



50

за избор от Народното събрание (обн., ДВ, бр. 44 от 16 юни 2015 г.). 
Мотивите на КС за отклоняване на искането са, че Решението на На-
родното събрание в оспорваната му част е извън компетентността на 
КС, установена в чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията. Целта на приетите 
Процедурни правила е да установят реда и условията за създаване на 
конкретен правен акт – решение за избор на управител на Българската 
народна банка. Според КС Процедурните правила нямат самостоятел-
но значение, а решението за приемането им има „организационен и 
технически характер“ и „ограничено еднократно вътрешно действие“, 
макар че формално от външна страна е формулирано като решение. 
На конституционен контрол би подлежало решението за избор на упра-
вител на БНБ, което има конститутивен характер и обективира волята 
на Народното събрание.

Второто дело (к. д. № 7/30.07.2015 г. ), по което КС се е произнесъл с 
определение за прекратяване, е образувано по искане на 144 народ-
ни представители от 43-то Народно събрание. Предметът на искането 
е даване на задължително тълкуване на чл. 153 и чл. 158, т. 3 от Кон-
ституцията относно израза „промени във формата на държавно упра-
вление“. КС намира искането за недопустимо с мотивите, че той вече 
е упражнил правомощието си по чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията, 
като се е произнасял по така очертания предмет на искането с две по-
следователни тълкувателни решения. Съдиите Борис Велчев и Пламен 
Киров са подписали определението за прекратяване на конституцион-
ното дело с особено мнение. В аргументите си те споделят, че искането 
било недопустимо само тогава, когато то изцяло се вписва във вече 
постановено от КС тълкуване, а в поставения пред тях въпрос се тър-
си отговор на друг аспект от понятието „промени във формата на дър-
жавно управление“, който не е изследван в предходните задължителни 
тълкувания. Според тях възприето от мнозинството становище води до 
„бетониране“ на Решение № 3/2003 г. и Решение № 8/2005 г.“ и по-
добно „предварително самоограничаване на КС … е неприемливо“.  
Конституционните съдии не споделят и мнението, че отговор на поста-
вените от народните представители въпроси не може да бъде даден 
по реда на абстрактното тълкуване, а единствено при казуален спор 
за конституционност – според тях правомощието за тълкуване на Кон-
ституцията има и превантивен характер и има за цел да предотврати 
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евентуално бъдещо нарушаване на Основния закон.

От останалите седем образувани конституционни дела пет са допуснати 
за разглеждане, по едно КС все още не се е произнесъл по допусти-
мостта, а по последното е постановено решение, което ще бъде раз-
гледано в следващия брой на Юридически барометър, тъй като е извън 
обхвата на анализирания период.

Две от постановените през втората половина на 2015 г. решения от-
хвърлят искането, а в третото искането е уважено. Общо за 2015 г. ува-
жените искания са 3, а отхвърлените – 2 (фиг. 5).

Източник: www.constcourt.bg, Сиела

Фигура 5

Уважени искания отхвърлени искания
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С Решение № 3 от 7 юли 2015 г. по конституционно дело № 13/ 2014 г. 
КС отхвърля искането на тричленния състав на ВАС, шесто отделение 
за установяване на противоконституционност на чл. 16, ал. 1, изр. вто-
ро от Закона за съдебната власт1 в частта „осъществява управление 
на дейността й“. Съдебният състав на ВАС поддържа становището, че 
цитираната разпоредба в тази й част противоречи на чл. 117, ал. 2, 
изр. 1 и чл. 130, ал. 6 от Конституцията на Република България. В моти-
вите си КС коментира въпроса за съотношението на принципа на не-
зависимост на съдебната власт и принципа за разделение на властите, 
както и въпроса за структурата и организацията на органите на съдеб-
ната власт и техните конституционни правомощия. Обсъден е статутът 
на Висшия съдебен съвет, а също така и управлението на съдебната 
власт. В заключение КС приема за същностна характеристика на Вис-
шия съдебен съвет това, че той е орган на управление на съдебната 
власт, и препраща към трайната си и непротиворечива практика по 
този въпрос. 

С Решение № 4 от 14 юли 2015 г. по к.д. № 3/ 2015 г. КС установява 
противоконституционност на разпоредбата на чл. 2, ал. 6 от Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2015 г.2 Делото е обра-
зувано по искане на Главния прокурор на Република България. В него 
се поддържа становището, че въпросната разпоредба противоречи на 
основополагащи норми на Конституцията на Република България, в 
това число на тези, прогласяващи независимостта на съдебната власт 
и нейната бюджетна самостоятелност. Според Главния прокурор Зако-
нът за държавния бюджет на Република България за 2015 г. не осигу-
рява достатъчно средства за дейността на съдебната власт и поради 
това препятства ефективното й функциониране, поради което следва 
да бъде обявен за противоконституционен в тази му част. В мотиви-
те си КС приема, че разпоредбата на чл. 2, ал. 6 от Закона за дър-
жавния бюджет на Република България за 2015 г. поставя съдебната 
власт в положение на неравнопоставеност спрямо законодателната и 

1 Чл. 16, ал. 1 (в редакцията към ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г.) – „Висшият съдебен съвет е постоянно действащ 
орган, който представлява съдебната власт и осигурява нейната независимост. Той определя състава и органи-
зацията на работа на съдебната власт и осъществява управление на дейността й, без да засяга независимостта 
на нейните органи.“
2 Чл. 2, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 – „За 2015 г. неизпълнението на 
приходите по ал. 1 не се покрива с допълнителна субсидия от централния бюджет.“
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изпълнителната власт, доколкото обвързва нормалното й функционира-
не в зависимост от изпълнението на собствените й приходи. Според 
конституционните съдии поставянето на изпълнението на бюджета на 
съдебната власт в зависимост от събираемостта на приходите от дей-
ността на нейните органи противоречи на трайната практика на Кон-
ституционния съд, която се основава на разбирането, че държавният 
бюджет трябва да осигурява средствата за функционирането на устано-
вените в Конституцията държавни институции.

Последното Решение № 5 от 29 септември 2015 г. по к.д. № 4/ 2015 г. 
е образувано по искане на 48 народни представители от 43-то Народ-
но събрание за установяване на противоконституционност на Закона 
за ратифициране на Договора за дилърство между Република България 
в качеството на Емитент и Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитид, Ейч Ес Би 
Си Банк Пи Ел Си, Сосиете Женерал и Уникредит Банк АГ в качеството 
на Организатори и Дилъри относно Глобалната средносрочна програ-
ма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 
000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г.; на Договора за 
агентство между Република България в качеството на Емитент и Сити-
банк Н.А., клон Лондон, в качеството на Фискален агент, Платежен аг-
ент, Агент по замяната, Агент по прехвърлянето и Агент за изчисляване 
и Ситигруп Глобъл Маркетс Дойчланд АГ в качеството на Регистратор, 
Платежен агент и Агент по прехвърлянето относно Глобалната средно-
срочна програма на Република България за издаване на облигации на 
стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г., и на 
Акта за поемане на задължения от Република България в качеството 
на Емитент относно Глобалната средносрочна програма на Република 
България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, 
подписан на 6 февруари 2015 г.

В искането се изтъква, че при приемането на атакувания ратификацио-
нен закон народните представители са били лишени от възможността 
да направят предложения за промени в приетия на първо гласуване 
законопроект, което е в нарушение на редица основополагащи прин-
ципи на Конституцията, а също така и на разпоредбата на чл. 62, ал. 
1 от Конституцията, според която Народното събрание осъществява 
законодателната власт. Според народните представители обсъждането 
и приемането на законопроекта на две гласувания в едно заседание 
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не изключва правилото, според което по приет на първо гласуване 
законопроект направените по неговите текстове предложения преди 
окончателното му гласуване трябва да се гласуват в пленарната зала.  
Освен това те поддържат, че решението за провеждане на двете гласу-
вания в едно заседание следва да бъде прието от Народното събрание 
преди двете гласувания.

Според КС предложенията на народните представители трябва да бъ-
дат съобразени с етапа, в който се намира законодателния процес – 
дали става въпрос за първо или за второ гласуване. КС приема, че в 
конкретния случай направените предложения са били от принципен ха-
рактер и са влизали в противоречие с приетия на първо четене законо-
проект, поради което счита за неоснователно твърдението, че народни-
те представители са били лишени от правото да правят предложения за 
изменение и допълнение. Относно момента, в който може да се вземе 
решение за обсъждане и приемане на закон с две гласувания на едно 
заседание, КС счита, че от формулировката на чл. 88, ал. 1 от Конститу-
цията3 се налага заключението, че тя предоставя на Народното събра-
ние правото да прецени дали да допусне двете гласувания да се про-
ведат в едно и също заседание, както и кога да се приеме решението, 
стига с това да не се нарушават основни конституционни принципи и 
ценности, напр. плурализмът на мненията. Предвид аргументите, из-
ложени в мотивите на решението, КС отхвърля искането на народните 
представители за установяване на противоконституционност на закона 
за ратификация.

По постановените през изследвания период 3 решения има 2 особени 
мнения. Налице е известно намаление спрямо предходните периоди, ко-
гато този брой е между 2 и 4 особени мнения и становища на решение. 

Средната продължителност на разглеждане на делата през периода 
юли – декември 2015 г., по които има произнасяне на КС с решение, 
намалява значително – от 387 дни през първото шестмесечие на 2015 
г. до средно 133 дни през разглеждания период (табл. 7). На годишна 
база обаче средната продължителност на разглеждане на делата про-
дължава да нараства – от 244 дни през 2014 г. на 260 дни през 2015 г. 

3 Чл. 88, ал. 1: „Законите се обсъждат и приемат с две гласувания, които се извършват на отделни заседания. По 
изключение Народното събрание може да реши двете гласувания да се извършат в едно заседание.“
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Тази продължителност е най-високата за всички години от 2005 г. до-
сега.

По постановените през настоящия период решения исканията са на-
правени от народни представители, от Главния прокурор и от Върховния 
административен съд (табл. 8). Исканията на народните представители 
и на ВАС са отхвърлени, а искането на Главния прокурор е уважено.

ДЕЙНОСТ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ПО СЕЗИРАЩ ОРГАН

Година Министерски 
съвет

Народни 
представители Президент Главен прокурор Омбудсман ВКС/ВАС Други

Об
що Н О У Об
що Н О У Об
що Н О У Об
що Н О У Об
що Н О У Об
що Н О У Об
що Н О У

юли  
- декември 

2015 г.
0 1 1 0 1 1 0 1 1 0

януари 
- юни 

2015 г.
0 1 1 0 1 1 1 1 2 2 0

2015 0 2 2 0 2 2 0 3 2 1 0

2014 0 7 3 3 3 1 2 0 1 1 5 3 1 0

2013 0    10 1 6 2 1   1 0    5 1 2 2 1  1  0    

2012 0    8  1 7 0    0    3  2 1 1  1  0    

2011 0    9  3 6 0    1   1 1   1 2 1  1 1 1   

2010 1  1  8  3 5 3  2 1 0    3 2 1  1 1   5 4  1

2009 0    6  3 3 0    1   1 2   2 0    1   1

2008 0    1  1  1   1 2   2 1   1 1  1  0    

2007 0    6 2 2 2 0    0    4 3  1 1  1  0    

2006 0    3  3  0    5 2 1 2 0    2  1 1 0    

2005 0    4  3 1 0    2  2  0    1   1 0    

Общо 0 0 1 0 64 6 27 29 8 1 2 5 13 2 3 8 20 5 6 8 18 4 9 4 7 5 0 2

Таблица 8

Източник: www.constcourt.com
*Н – недопустимо искане; О – отхвърлено искане; У – уважено искане
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Най-активни през периода юли – декември 2015 г. по отношение на отпра-
вяне на искания до КС отново са народните представители. Те са направили 
4 от исканията, по които има образувано конституционно дело. 3 искания е 
направил Главният прокурор и по 1 – Президентът и Омбудсманът. 

С последното изменение на Конституцията на Република България 
(обн., ДВ, бр. 100 от 2015 г.) в кръга на субектите, които могат да се-
зират КС беше добавен и Висшият адвокатски съвет. Той може да от-
правя искания за установяване на противоконституционност на закон, 
с който се нарушават права и свободи на гражданите. Дали Висшият 
адвокатски съвет ще използва активно това ново правомощие и как 
ще се отрази то на дейността на КС, ще бъде проследено в следващите 
издания на Юридически барометър.

3.2. Вето на президента 

В периода юли – декември 2015 г. Президентът е упражнил правото си 
на вето само веднъж. С Указ № 197/14.10.2015 г. той връща за ново 
обсъждане в Народното събрание разпоредби от Закона за военното 
разузнаване (ЗВР), приет на 1 октомври 2015 г. Ветото е упражнено по 
повод разпоредбата на чл. 24, ал. 3 във връзка с чл. 24, ал. 5, т. 3 и чл. 
26, т. 3 от ЗВР. 

Разпоредбата на чл. 24, ал. 3 от ЗВР променя изискванията за заема-
не на длъжността „директор на служба „Военна информация“. Според 
новия закон това може да бъде само военнослужещ на действителна 
военна служба с висше военно звание. Според Президента липсват 
убедителни аргументи за премахване на възможността длъжността да 
се заема от цивилно лице, притежаващо професионален опит в облас-
тта на въоръжените сили или националната сигурност, и  допълва, че от 
2012 г. длъжността е заемана от цивилно лице и  това не е възпрепят-
ствало Служба „Военна информация“ да изпълнява поставените й за-
дачи. Според държавния глава правомощията на Службата, посочени 
в чл. 24, ал. 6 от ЗВР, не предполагат с тях да може да се справи само 
военнослужещ, разбиране, което според него е накарало Народното 
събрание да не предвиди такова изискване по отношение на замест-
ниците на директора.

Ветото е отхвърлено от Народното събрание. 
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На годишна база, за цялата 2015 г. държавният глава е упражнил пра-
вото си на вето само веднъж (фиг.6).

По-важни изводи и препоръки:
1. И през второто шестмесечие на 2015 г. се потвърждават наблюденията за пониже-
на продуктивност на Конституционния съд – за 6 месеца той се е произнесъл едва с 
3 решения и с общо 5 за цялата 2015 г., въпреки че броят на постъпващите пред него 
искания остава относително постоянен.

2. Разширяването на субектите, които са оправомощени да сезират КС, с Висшия 
адвокатски съвет заслужава подкрепа. На Народното събрание обаче не му достигна 
воля да направи по-сериозната крачка и да допусне правото на всеки съд, пред който 
е висящо делото, да отправи искане за установяване на противоконституционност до 
КС. Отчитайки развитието на дебата по конституционния проект, на настоящия етап 
идеята за уреждането на правото на гражданите на индивидуална конституционна 
жалба, остава само в полето на професионалната дискусия.

Фигура 6

Източник: Сиела, www.president.bg

веТо на президенТа (2002 - 2015 г.)
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iv. Подзаконови нормативни 
актове и контрол върху тях

През втората половина на 2015 г. са приети/издадени 439 под-
законови нормативни акта или с 83 акта повече спрямо пре-
дходния 6-месечен период, когато са приети/издадени 356 акта 

(табл. 9). Данните от настоящия период се доближават до установените 
през второто полугодие на 2014 г. – 481 акта. За цялата 2015 г. са 
издадени/приети общо 795 акта, което е в рамките на средните стой-
ности, установени за всички предходни години (803 акта годишно). На 
годишна база това е вторият най-нисък резултат, след 2013 г., когато 
са приети 677 подзаконови нормативни акта, което само по себе си 
няма особено значение, имайки предвид, че годишен брой от близо 
800 акта би могъл да се нарече малък само с ирония.

ПРИЕТИ/ИЗДАДЕНИ ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Юли - 
Декември 

2015 г.
МС МВР МФ

МРР/ 
МРРБ

МТСП МО МВнР МП МОН МЗ МК МОСВ МЗХ МТИТС
МИ/
МЕ/
МТ

ММС МИП Други Общо

Юли 42 7 4 4 2 1 2 2 1 1 0 0 0 4 2 1 0 5 78

Август 37 5 2 3 0 2 0 1 2 3 1 1 10 2 2 0 0 8 79

Септември 33 10 2 3 1 2 1 1 7 1 0 1 6 2 2 0 0 6 78

Октомври 30 6 3 1 0 2 0 2 0 2 1 1 8 7 1 1 0 3 68

Ноември 33 0 2 1 0 1 1 0 2 2 0 0 11 1 2 0 0 3 59

Декември 47 3 0 0 0 4 2 2 5 6 0 0 3 2 0 0 0 3 77
Юли - 

Декември 
2015 г.

222 31 13 12 3 12 6 8 17 15 2 3 38 18 9 2 0 28 439*

Януари 
- Юни 

2015 г.
159 38 9 13 8 11 0 2 7 19 7 5 42 17 8 0 0 11 356

2015 381 69 22 25 11 23 6 10 24 34 9 8 80 35 17 2 0 39 795

2014 477 54 25 20 8 21 1 10 18 53 12 9 57 40 9 4 10 57 885

2013 301 32 19 13 12 21 5 6 21 34 5 17 67 28 19 3 8 66 677

2012 347 31 29 22 12 21 2 6 86 37 17 16 87 35 11 3 0 53 815

2011 394 40 20 14 9 43 0 6 20 75 12 18 91 32 7 4 0 61 846

2010 329 18 22 10 15 28 6 11 48 93 12 6 110 38 8 0 0 48 802

Таблица 9
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Източник: Държавен вестник
* Наименованията на министерствата са променени в съответствие с актуалната структура на Министерския съвет. 
* На 29 май 2013 г. е създадено Министерство на инвестиционното проектиране. Преди това в същата колона е отразена нормот-
ворческата дейност на министъра по управление на средствата от ЕС.
* Подзаконовите актове, издадени от министъра на икономиката, министъра на енергетиката и министъра на туризма са включени 
в една и съща колона, тъй като до 7 ноември 2014 г. управлението на тези системи се осъществява от един министър.
*Общият брой на подзаконовите актове, отразен в таблицата, е по-голям, тъй като има подзаконови актове, които са издадени 
съвместно от двама или повече министри.

През настоящия период отново най-голяма нормотворческа активност 
е проявил Министерският съвет, който е приел 222 акта, с 63 акта 
повече от тези, приети през първата половина на 2015 г. (159 акта). 
Въпреки това, те са по-малко от приетите през второто шестмесечие 
на 2014 г. (293 акта). Подобно на законодателната дейност, която се 
интензифицира през второто полугодие, с наближаването на края на 
бюджетната година закономерно нараства и броят на подзаконовите 
актове, приети от Министерския съвет, главно поради големия брой 
постановления за предоставяне на допълнителни трансфери към раз-
личните бюджети или за извършване на компенсирани промени в тях. 
Това наблюдение е валидно за всички изследвани 6-месечни периоди. 

Броят на издадените актове от някои от останалите органи  с нормот-
ворческа компетентност (министър на вътрешните работи, министър 
на регионалното развитие и благоустройството, министър на труда и со-
циалната политика, министър на отбраната, министър на образование-
то и науката, министър на земеделието и храните и др.) също нараства 
в сравнение с данните, отчетени през 2014 г. Най-голяма разлика се 
забелязва в дейността на министъра на земеделието и храните, който 
през 2015 г. е издал 80 подзаконови нормативни акта, а през 2014 г. 
– 57. Друго подобно увеличение на подзаконовите нормативни актове 
се наблюдава при министъра на вътрешните работи – от 54 акта през 
2014 г. на 69 акта през 2015 г.

Броят на новоиздадените подзаконови нормативни актове е разпреде-
лен относително равномерно през шестмесечието. Изключение правят 
месеците юли и декември, когато са издадени/приети значително по-
вече подзаконови нормативни актове (табл. 10). Изцяло новите подза-
конови нормативни актове (тези, които създават за първи път уредба 
на определен кръг обществени отношения) също закономерно са най-
много през м. декември.
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ПРИЕТИ/ИЗДАДЕНИ ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ (ЮЛИ - ДЕКЕМВРИ 2015 Г.)

Общо Юли Август Септември Октомври Ноември Декември
Изменителни 

(изменящи 
съществуваща 

уредба)

С акт за 
изм. и доп. 193 53 32 24 33 28 23

С нов акт 38 6 8 7 4 3 10

Нови 
(създаващи 
за първи път 

уредба)

С нов акт 158 29 17 27 19 25 41

Източник: Държавен вестник

Таблица 10

Общият брой на подзаконовите нормативни актове в таблица 10 се 
различава от броя им по таблица 9, тъй като тук те са отчетени без 
значение дали са издадени от един орган, или при съвместна компе-
тентност на няколко органа.

При съпоставка между броя на издадените/приетите нови и измени-
телни подзаконови актове може да бъде направен извод, че новите 
актове са около 41%  (158 от общо 389 подзаконови акта). Спрямо 
предходния изследван период се наблюдава увеличение (за периода 
януари – юни 2015 г. новите подзаконови актове са 29 %), но данните 
се доближават до тези за второто шестмесечие на 2014 г. – 43 % изця-
ло нови актове (незаместващи съществуващ акт). За по-голямата част 
от изследваните периоди броят на новите актове варира между 20 % и 
30 % от общия брой.

Останалите 231 акта, приети през изследвания период, са изменител-
ни – актове, променящи съществуваща до момента уредба (изменящи 
или заместващи съществуващ акт в зависимост от броя и естеството 
на измененията). 

През изследвания 6-месечен период Върховният административен съд 
е отменил/обявил за нищожни 8 акта или с 1 по-малко спрямо предход-
ното шестмесечие (табл. 11). Един от обявените за незаконо съобразни 
подзаконови нормативни актове е на Министерски съвет, един е на Ко-
мисията за енергийно и водно регулиране, а останалите 6 са издадени 
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НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ (НА) ПО ОРГАН НА ИЗДАВАНЕ 

Година Общо НА на МС НА на 
министри

НА на други 
органи

Жалби срещу 
подзаконови НА

юли - декември 2015 г. 8 1 6 1 19
януари - юни 2015 г. 9 3 6 - 21

2015 17 4 12 1 40
2014 15 3 10 2 47
2013 9 2 6 1 46
2012 9 2 5 2 48
2011 5 1 4 0 40
2010 7 1 4 2 38
2009 10 4 1 5 45
2008 9 6 2 2 *
2007 3 0 2 1 *
Общо 84 23 46 16 297

Таблица 11

Източник: Държавен вестник
* Липсват данни. 

от министри. Броят на жалбите от страна на заинтересовани граждани 
и организации срещу подзаконови нормативни актове също е по-малък 
от този през предходното шестмесечие – 19 жалби през настоящия и 21 
жалби през предходния период. За цялата 2015 г. обаче данните за броя 
на постъпилите жалби срещу подзаконови нормативни актове съвпадат 
с тези за 2014 г., когато също общият брой на жалбите е бил 40.

Разпределението на незаконосъобразните актове по предмет на регу-
лиране е следното (фиг. 7):

• в областта на животновъдството – във връзка с изисквания към обек-
тите, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любим-
ци с цел търговия към пансиони и приюти за животни – 2 акта;
• в областта на образованието – във връзка с план-приема – 1 акт;
• в областта на здравеопазването – във връзка със здравните дейнос-
ти, включени в т.нар. основен пакет – 1 акт;
• в областта на данъчното облагане – във връзка с регистрирането и отчи-
тането на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства – 1 акт;
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По-важни изводи и препоръки:
И през настоящия анализиран период продължават да са валидни изводите за твърде 
интензивната нормотворческа активност на органите на изпълнителната власт. Както 
многократно е изтъквано в Юридически барометър, това често се дължи на склоннос-
тта на законодателя без основание да оставя широк кръг обществени отношения, 
поддаващи се на трайна уредба, да бъдат уреждани на подзаконово ниво, което на 
свой ред води до силно раздробяване на нормативната материя. 

Източник: Държавен вестник

Фигура 7

незаконосъобразни нормаТивни акТове по маТерия  
(2007 - 2015 г.)
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• в областта на правосъдието и вътрешния ред – във връзка с таксите 
и разноските на частните съдебни изпълнители – 1 акт;
• в областта на земеделието и храните – във връзка с интегрираната 
система за администриране и контрол на Министерството на земеде-
лието и храните – 1 акт;
•  в областта на енергийното регулиране – във връзка с регистриране 
цените на природния газ – 1 акт.



63

v. тълкувателни актове 
на върховните съдилища

В периода юли – декември 2015 г. се забелязва сериозен спад в 
броя на постановените актове на върховните съдилища. През из-
следваното шестмесечие двете върховни съдилища са се произ-

несли с общо 5 тълкувателни акта, което е с 8 по-малко от предходния 
период, когато са постановени общо 13 решения (табл. 12). ВКС е по-
становил 4 тълкувателни решения, а ВАС – 1 тълкувателно решение.

ТЪЛКУВАТЕЛНИ АКТОВЕ НА ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЛИЩА

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
юли - 

декември 
2015

ВКС 6 4 2 0 8 10 7 21 19 19 14 4

ВАС 0 1 6 7 4 7 5 2 3 3 4 1

Общо 6 5 8 7 12 17 12 23 22 22 18 5

Таблица 12

Източник: Сиела, www.vks.bg, www.sac.government.bg

По-малкият брой решения, постановени през второто шестмесечие 
на 2015 г., се отразява и при отчитане на данните на годишна база 
(фиг. 8). За 2015 г. броят на тълкувателните решения възлиза на 18, 
което е с 4 решения по-малко от предходните две години. Все пак по 
този показател данните все още са в рамките на средните стойности за 
последните пет години, когато се открои отчетлива тенденция на засил-
ване на тълкувателната дейност на върховните съдилища.



64

От гл. т. на субектите, оправомощени да правят искания за постановя-
ване на тълкувателни решения, отново най-активен е председателят на 
ВКС. Той е направил 3 от исканията, по които през настоящия период 
са постановени тълкувателни решения. Другите 2 предложения са на-
правени от Главния прокурор (табл. 13). 

Източник: Сиела, www.vks.bg, www.sac.government.bg

Фигура 8

ТълкУваТелни акТове на върховниТе съдилища
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ТЪЛКУВАТЕЛНИ АКТОВЕ НА ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЛАЩА ПО СЕЗИРАЩ ОРГАН

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
юли - 

декември 
2015

Председател на 
ВКС 5 4 0 0 3 5 5 19 19 13 9 3

Председател на 
ВАС 0 1 5 4 3 2 2 1 0 0 1 0

Главен прокурор 0 0 1,5 3 4 5 4 1 2 3 5 2

Министър на 
правосъдието 1 0 1,5 0 1 2 0 1 0 1 0 0

Председател на 
ВАдв.С 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0

Омбудсман 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 2 0

Таблица 13

Източник: Сиела, www.vks.bg, www.sac.government.bg
* В исканията на председателите на върховните съдилища са включени и исканията, отправени от състави на ВКС и ВАС на основа-
ние чл. 292 от Гражданския процесуален кодекс, съответно чл. 97, ал. 1  от Закона за съдебната власт (отм. ДВ, бр. 64 от 2007) и чл. 
261, ал. 1 (отм. ДВ, бр. 64 от 2007) от Административнопроцесуалния кодекс.

В тематично отношение въпросите, по които са постановени тълкува-
телни решения за периода юли – декември 2015 г., са свързани с при-
ложението на разпоредби от следните нормативни актове:

• Кодекса за застраховането – относно някои въпроси, свързани със 
застрахователните правоотношения.

• Наказателно-процесуалния  кодекс – относно конкуренцията между 
наказателна отговорност и административнонаказателна отговорност 
спрямо едно и също лице за едно и също деяние.

• Гражданския процесуален кодекс – относно размера на обезпече-
нието за спиране изпълнението на осъдително въззивно решение с 
предмет парична сума, правното положение на съда в изпълнителното 
производство по отношение на вземания за суми, внесени като гаран-
ция по сметка на съда,  както и относно обжалваемостта на определе-
нието на съда за освобождаване на внесени като разноски и гаранции 
суми.
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• Гражданския процесуален кодекс – относно това дали Прокуратурата 
дължи като ответник по искове за обезщетение на вреди по Закона за 
отговорността на държавата и общините за вреди внасяне на държав-
на такса при въззивно и касационно обжалване на съдебни решения.

• Административнопроцесуалния кодекс – относно правния характер 
на актовете на органите на Разплащателната агенция – Държавен фонд 
„Земеделие“ по Наредба № 9 от 3 април 2008 г. за условията и реда 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създа-
ване на стопанства на млади фермери“ по Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007 – 2013 г. (Наредба № 9) и относно 
съдебния контрол на заповедта на министъра на земеделието и храни-
те, издадена на основание на Наредба № 105 от 22 август 2006 г. за 
условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на ин-
тегрираната система за администриране и контрол (Наредба № 105).

От посочените по-горе тълкувателни решения, постановени през из-
следвания 6-месечен период, като по-интересни биха могли да се по-
сочат две.

Тълкувателно решение № 1 от 23.12.2015 г. е едно от чаканите от 
теорията и практиката решения (то е постановено седмица,  преди 
да влезе в сила новият Кодекс за застраховането). С това решение 
Общото събрание на търговската колегия се произнесе по важни въ-
проси, свързани с отговорността на застрахователя, прекратяването 
на застрахователния договор, давността по иск за обезщетение при 
ексцес, предявен срещу застрахователя на делинквента, както и кон-
куренцията между чл. 45 ЗЗД и чл. 228, ал. 3 ГПК. Отстраняването на 
неправилното тълкуване на закона и уеднаквяването на практиката по 
тези въпроси е от ключово значение за справедливото и еднообразно 
правораздаване по едни от най-често срещаните гражданскоправни 
казуси.

От съществено значение за административното правораздаване е 
постановеното по искане на главния прокурор Тълкувателно решение 
№ 8 от 11.12.2015 г. на ВАС. С него определени актове, издавани в 
областта на земеделието и храните, засягащи правата и интересите на 
много граждани (свързани с отпускането на безвъзмездна финансова 
помощ), са признати за индивидуални административни актове и като 
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такива подлежат на съдебен контрол по реда на Административнопро-
цесуалния кодекс, какъвто е бил отказван от някои съдилища. Става въ-
прос за актовете на органите на Разплащателната агенция – Държавен 
фонд  ,,Земеделие“ по чл. 26 , ал. 1, т. 3 и чл. 33 от Наредба № 9. Спо-
ред ВАС тези актове притежават характеристиките на индивидуалните 
административни актове – те представляват властническо волеизявле-
ние на орган на държавната власт, със законово делегирани правомо-
щия, в изпълнение на нормативен акт и с тях се предвижда едностран-
на промяна в правата на адресата им. Наред с това, с Тълкувателно 
Решение № 8 от 11.12.2015 г. ВАС обяви за допустим съдебния кон-
трол на заповедта на министъра на земеделието и храните, издадена 
на основание чл. 16 г, ал. 4 (предишна ал. 2) от Наредба № 105.
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По-важни изводи и препоръки:
1. Тълкувателната дейност и усилията на върховните съдилища за установяване 
на правилна и безпротиворечива съдебна практика безспорно са от определящо 
значение за доброто и справедливо правораздаване. А еднообразното и предви-
димо като резултат правораздаване е важно проявление на добре функционира-
щата съдебна система. Затова и тълкувателната дейност на ВКС и ВАС е от особен 
интерес както за теорията, така и за практиката.

2. Многобройността на тълкувателните искания и актове има двояко значение. От 
една страна, то свидетелства за недоброто качество на законите, които допускат 
противоречиво тълкуване и прилагане, както и за недостатъчното им разбиране 
и нееднаквото им прилагане от всички съдии, което е знак за несправедливо 
правораздаване. От друга страна, улавянето и опитите за преодоляване на тези 
пороци и недостатъци в съдебната практика има водещо значение за развитието 
на правораздаването, особено при трайните изводи за състоянието на българ-
ското законодателство. В ръцете на органите, които са оправомощени да правят 
искания за постановяване на тълкувателни актове, е предоставен един сериозен 
инструмент, който ако бъде упражняван активно и добросъвестно, би могъл да 
съдейства за по-доброто функциониране на съдебната система.

3. Намаляването на броя на тълкувателните решения, постановявани от ВКС, 
през настоящия период все още не се отразява на установената през предходни-
те години тенденцията за засилване на тълкувателната практика. Ако този спад се 
запази и през следващото шестмесечие, е интересно да се потърсят причините 
за това. Все още недостатъчно активно използва правомощието си ВАС, а това 
контрастира с безспорното наличие на противоречива и неправилна съдебна 
практика в административното правораздаване.

4. Неразбираема е пасивността на някои субекти, оправомощени да отправят 
искания за постановяване на тълкувателни актове, които имат най-голям инте-
рес от установяването на еднообразна и предвидима съдебна практика. Такъв 
е случаят, например, с Висшия адвокатски съвет, който като представител на ад-
вокатското съсловие, стои най-близо до гражданите и има богата информация за 
наличието на неправилна или противоречива практика.
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vі. хармонизация  
на българското право  
с правото на Ес

През периода юли – декември 2015 г. се наблюдава увеличение 
на броя на актовете на ЕС, които се транспонират в българското 
законодателство, както и на общия брой на хармонизационните 

закони. През разглежданото шестмесечие законодателят е транспони-
рал със закон 25 директиви, или 2,5 пъти повече в сравнение с пери-
ода януари – юни 2015 г., когато са транспонирани изискванията на 
10 директиви (табл. 14). Общият брой на хармонизационните закони 
(тези, които транспонират директиви или уреждат прилагането на ре-
гламенти и други актове с директен ефект) също нараства от 18 закона 
през периода януари – юни 2015 г. на 23 закона през разглежданото 
шестмесечие. От общия брой хармонизационни закони 15 транспони-
рат директиви. В процентно отношения обаче, спрямо общия брой на 
обнародваните през периода закони (нови и ЗИД), хармонизационни-
те закони са 37 %, което се доближава до данните в проценти за пре-
дходното шестмесечие (44 %). 

Като цяло, въпреки увеличението на годишна база спрямо данните за 
2013 и 2014 г. ( съответно 19 и 21 директиви и 11, съответно 12 хармо-
низационни закона), броят на транспонираните актове и на хармони-
зационните закони остава в границите на средногодишните стойности, 
установени след пика през 2010 г. (57 директиви и 24 хармонизацион-
ни закона).
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През разглеждания период Европейската комисия (ЕК) е започнала 14 
нови процедури срещу България за нарушение на правото на ЕС или 
с 4 повече от периода януари – юни 2015 г. и почти толкова, колкото 
през същия период на 2014 г. (12 процедури). В същото време при мо-
тивираните становища се наблюдава значително намаление – докато 
през предходното шестмесечие 6 процедури са преминали в тази фаза 
на разглеждане от ЕК, през втората половина на 2015 г. мотивираното 
становище е само едно. Като цяло по отношение на административна-
та фаза на разглеждане на случаите на нарушение от страна на Бълга-
рия на задълженията й като държава членка не се отчитат съществени 
разлики спрямо всички изследвани периоди.

През периода юли – декември 2015 г. ЕК не е приела нито едно  ре-
шение за сезиране на Съда на Европейския съюз (СЕС). Има едно но-
вообразувано дело срещу България – C-488/15 относно неспазване 

ХАРМОНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРАВЕН РЕД С ПРАВОТО НА ЕС

Период
Бр. 

траспонирани 
директиви

Бр. закони,  
които 

транспонират 
директивите

Бр. официални 
уведомителни 

писма от ЕК

Бр. 
мотивирани 
становища 

Бр. дела  
пред СЕС

Бр. 
прекратени 
процедури

юли  
- декември 

2015 г.
25 15 14 1 1 18

януари - юни 
2015 г.

10 8 10 6 1 18

2015 35 23 24 7 2 36

2014 21 12 34 11 2 34

2013 19 11 18 7 3 23

2012 32 21 27 14 3 34

2011 32 20 41 7 0 31

2010 57 24 1 10 0 41

Таблица 14

Източник: Сиела; www.ec.europa.eu/legislation/
*Данните за броя дела пред СЕС са актуални към ОВ C 88/14.03.2016 г.
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на европейските изисквания за качеството на атмосферния въздух 
(Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 
май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-
чист въздух за Европа (OB L 152, стр. 1).

 По едно от висящите дела срещу България през разглеждания период 
СЕС се е произнесъл с решение – става въпрос за дело С-145/14, об-
разувано по повод продължаващото функциониране на дела за отпа-
дъци, които не отговарят на европейските изисквания. СЕС приема, че 
като не е предприела необходимите мерки, така че съществуващите 
в страната депа за неопасни отпадъци да продължат да действат след 
16 юли 2009 г. само ако отговарят на изискванията на Директива 
1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 година относно депониране-
то на отпадъци, Република България не е изпълнила задълженията си 
като държава членка и следователно уважава частично иска на ЕК и 
оставя в тежест на България направените разноски. 

Към края на разглеждания период продължава да е висящо дело 
С-141/14, свързано с одобряването на инвестиционни проекти в защи-
тена зона „Калиакра” без необходимите оценки на въздействието, кое-
то представлява нарушение на директиви на ЕС в областта на околната 
среда (през януари 2016 г. СЕС се произнесе с решение по него, което 
ще бъде разгледано в следващия брой на Юридически барометър). 

През разглеждания период се отчита намаление в данните по основни-
те изследвани показатели за почти всички държави, включени в ана-
лиза. Остават валидни изводите, че България е сред държавите членки, 
при които малък процент от откритите процедури за нарушение на за-
дълженията, произтичащи от членството, достигат до съдебната фаза 
(табл. 15).
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Нидерландия традиционно е сред държавите с най-малко открити про-
изводства за нарушение на правото на ЕС. Тя запазва челна позиция и 
през настоящия период с едва 5 новооткрити процедури. На обратния 
полюс са Германия, Гърция и Италия, съответно с 19, 18 и 16 официал-
ни уведомителни писма. Най-много решения по дела за нарушения на 
правото на ЕС през изследваните шест години са постановени срещу 
Италия (34) и Франция (28), следвани от Германия (24). Италия е и дър-
жавата, срещу която ЕК открива най-много процедури за нарушение 
на правото на Съюза (306 от 2010 до 2015 г.) – близо два пъти повече 
в сравнение с повечето изследвани държави. Гърция и Испания обаче 
имат шанса да оспорят лидерската позиция на Италия. През периода 
юли – декември 2015 г. Гърция е получила 18 официални уведомител-
ни писма и 7 мотивирани становища, а в 4 случая ЕК е решила да 
сезира СЕС. Към Испания са отправени 16 официални уведомителни 

ПРОИЗВОДСТВА ЗА НАРУШЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС
Официални 

уведомителни писма
Мотивирани 
становища

Решения на ЕК за 
сезиране на СЕС

Образувани дела 
пред СЕС

Решения на СЕС по 
дела за нарушение

януари 
- юни    

2015 г.

юли  
- декември 

2015 г.

януари 
- юни    

2015 г.

юли  
- декември 

2015 г.

януари 
- юни    

2015 г.

юли  
- декември 

2015 г.

януари 
- юни    

2015 г.

юли  
- декември 

2015 г.

януари 
- юни    

2015 г.

юли  
- декември 

2015 г.

България 10 14 6 1 1 0 0 1 1 1

Румъния 19 14 4 2 3 1 1 2 0 0

Чехия 10 12 8 1 0 3 0 0 0 0

Унгария 26 9 3 3 2 0 0 1 0 0

Германия 29 19 5 6 5 3 0 4 3 1

Франция 22 17 7 5 1 0 1 2 2 2

Австрия 13 12 6 1 1 2 1 0 0 0

Нидерландия 15 5 2 3 0 0 1 0 0 0

Италия 30 13 9 2 2 1 0 0 0 2

Гърция 26 18 5 7 4 4 2 0 1 2

Испания 39 16 12 4 0 1 2 0 1 0

Хърватска 17 10 1 0 0 0 0 0 0 0

Таблица 15

Източник: www.ec.europa.eu/legislation/; Официален вестник на ЕС
*Данните за броя дела пред СЕС са актуални към ОВ C 88/14.03.2016 г.



73

ПРОИЗВОДСТВА ЗА НАРУШЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС ПО ГОДИНИ
Официални уведомителни 

писма Мотивирани становища Решения на ЕК за сезиране 
на СЕС Образувани дела пред СЕС Решения на СЕС по дела за 

нарушение
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България 1 41 27 18 34 24 10 7 14 7 11 7 0 1 2 3 1 1 0 0 2 3 2 1 0 0 0 0 2 2

Румъния 5 57 29 31 28 33 10 10 9 5 15 6 0 1 0 2 1 4 0 0 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0

Чехия 3 59 19 23 31 22 22 15 5 2 6 9 6 3 0 0 1 3 2 6 0 0 1 0 3 0 1 3 0 0

Унгария 1 76 33 31 40 35 16 14 13 7 8 6 4 0 2 1 0 2 2 0 3 1 1 1 0 1 0 1 2 0

Германия 3 44 23 32 46 48 19 24 10 6 11 11 8 5 7 2 2 8 4 0 7 3 2 4 6 5 3 2 4 4

Франция 5 57 25 35 41 39 22 18 13 7 11 12 12 9 4 2 3 1 5 8 5 2 3 3 9 4 4 6 1 4

Австрия 4 53 29 30 37 25 22 16 15 9 7 7 11 1 0 1 5 3 7 4 0 1 2 1 4 5 3 1 0 0

Нидерландия 2 41 15 15 12 20 19 16 10 6 6 5 7 5 4 4 2 0 4 3 0 1 1 1 2 1 4 2 1 0

Италия 4 105 55 54 45 43 24 25 23 13 19 11 7 8 4 4 4 3 6 5 4 4 2 0 9 9 2 6 6 2

Испания * * * * * 55 * * * * * 16 * * * * * 1 * * * * * 2 * * * * * 1

Гърция * * * * * 44 * * * * * 12 * * * * * 8 * * * * * 2 * * * * * 3

Хърватска * * * * * 27 * * * * * 1 * * * * * 0 * * * * * 0 * * * * * 0

Таблица 16

Източник: www.ec.europa.eu/legislation/; Официален вестник на ЕС
*Данните са актуални към ОВ C 88/14.03.2016 г

писма и 4 мотивирани становища и в един случай ЕК е приела реше-
ние за сезиране на СЕС. Германия също е получила голям брой офици-
ални уведомителни писма – 19. Мотивираните становища на ЕК през 
изследвания период са 6, докато решенията й за сезиране на СЕС са с 
2 по-малко от изминалия период – 3.

Динамиката на данните на годишна база за изследваните държави 
може да бъде проследена в следващата таблица (табл. 16).
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През разглеждания период България е отправила 3 преюдициални запит-
вания до СЕС или с 1 повече спрямо преюдициалните запитвания през 
предходния период (януари – юни 2015 г.) и точно, колкото през периода 
юли – декември 2014 г. (фиг. 9). За цялата 2015 г. броят на отправените 
преюдициални запитвания е едва 5, което е с 4 по-малко от 2014 г. (9) 
и с 5 по-малко от тези през 2013 г. (10). Изглежда след първоначалната 
активност, българските правораздавателни органи по някаква причина 
все повече губят мотивация и все по-рядко се допитват до СЕС при тъл-
куване на договорите и вторичното право на ЕС и какви са причините за 
това, е въпрос, който заслужава да бъде специално изследван.

Фигура 9

Източник: Официален вестник на ЕС
*Данните са актуални към ОВ C 88/14.03.2016 г.
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През изследвания период СЕС се е произнесъл с решене по 5 прею-
дициални запитвания, отправени от българска страна, или с 4 повече, 
отколкото през предходния период (януари – юни 2015 – 1 решение). 
Общият брой за цялата 2015 г. обаче е по-малък в сравнение с 2014 г. 
(8 решения), 2013 г. (12 решения) и 2012 г. (11 решения).

В предметно отношение отправените през разглеждания период запит-
вания засягат главно митнически и социално-осигурителни въпроси, 
както и взаимодействието между националното и европейското право. 
Основните субекти, искащи тълкуване на правото на ЕС, продължават 
да бъдат административните съдилища. През разглеждания период по 
едно запитване са отправили съответно Административен съд – Велико 
Търново и ВАС. По-голямо внимание заслужава преюдициалното запит-
ване, отправено от Специализирания наказателен съд, тъй като засяга 
нетипични за повечето запитвания въпроси като правото на адвокат-
ска защита.

Решенията на СЕС през изследвания период са по преюдициални за-
питвания на ВКС, ВАС, Административен съд - Варна и Администрати-
вен съд - София-град.
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По-важни изводи и препоръки:
1. И през анализирания период се наблюдава увеличение както в броя на актовете 
на ЕС, които се транспонират в националното законодателство, така и на законите, 
измененията и допълненията, които са мотивирани от необходимостта тези актове 
да бъдат транспонирани. В процентно отношение обаче спрямо общия брой на 
приетите и обнародвани закони хармонизационните закони остават около 30 %, 
поради което не могат да служат за оправдание за силната динамика на измене-
нията в българското законодателство. Остават валидни препоръките за по-добра 
организация и планиране както в етапа на подготовка на съответния закон, така 
и на законодателния процес за неговото приемане. Актовете на ЕС най-често имат 
императивен срок за транспониране, който е известен, и няма достатъчно солидни 
аргументи защо измененията и допълненията често се приемат със светкавична 
бързина, под натиска на изтичащия срок или на заплахата за наказателна процеду-
ра срещу България.

2. Остават валидни изводите, изтъквани в рамките на Юридически барометър, че в 
рамките на ЕС има две основни групи държави, които по-стриктно спазват задълже-
нията си като държави членки. От една страна, това са по-новите държави членки, 
сред които и България, при които членството е резултат от продължителни прегово-
ри и строг мониторинг. А от друга страна, това са страни като Нидерландия, които 
имат ниски нива на корупцията и различно отношение към правния ред. На другия 
полюс са държави като Италия, Испания и Гърция, които по-системно допускат на-
рушения на правото на ЕС. 

3. Задълбочава се тенденцията на спад в активността на българските праворазда-
вателни институции да търсят в хода на разглеждане на висящите пред тях правни 
спорове становището на СЕС относно съдържанието и смисъла на правото на ЕС. 
Причините за разколебаване на инициативата на съдилищата биха могли да бъ-
дат различни и към тях би следвало да се подходи с внимание. Инициативата за 
тълкуване на правото на ЕС продължава да принадлежи преимуществено на ад-
министративните съдилища. Положителна оценка заслужава разширяването през 
разглеждания период както на субектния обхват (чрез включването на специализи-
рания наказателен съд), така и на тематичния обхват на запитванията извън „тра-
диционните“ митнически и данъчни въпроси. 
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vII. състояние  
на основните права  
в практиката на ЕсПЧ

През втората половина на 2015 г. Европейският съд по правата 
на човека (ЕСПЧ) е постановил 11 решения по същество по дела 
срещу България или почти два пъти по-малко спрямо първата 

половина на 2015 г. (табл. 17). Ако  обаче данните се разгледат на го-
дишна база, през 2015 г. се наблюдава значително увеличение. Пос-
тановените през 2015 г. решения са 32, което означава почти двойно 
увеличение спрямо 2014 г. (18 решения).

Въпреки това, данните от второто шестмесечие на 2015 г., а и за ця-
лата 2015 г. се вписват в установената след 2012 г. тенденция на на-
маление на броя на решенията по същество. Тази тенденция се дължи 
до голяма степен на реформата в международноправната защита на 
правата на човека в рамките на ЕСПЧ, свързана  с въвеждането на 
приоритизация на жалбите и института на т.нар. „пилотни решения“ 
(pilot judgements). Срещу България досега са постановени 3 пилотни 
решения.
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При някои от останалите изследвани държави през настоящия период 
също се наблюдава намаление в броя на решенията по същество – 
такива са например Румъния, Финландия и Испания (табл. 17). Румъ-
ния, която винаги води класацията по осъдителни решения, отбелязва 
сериозен спад. Срещу нея са постановени 25 решения, а през пери-
ода януари – юни 2015 г. 49 решения. През периода юли – декември 
2015 г. се увеличават осъдителните решения на ЕСПЧ срещу Унгария и 
Германия. При Унгария увеличението е от 4 решения през предходния 
период на 9 решения по същество през настоящия, а Германия има 
едно осъдително решение повече спрямо предходното шестмесечие.

Независимо от известното увеличение в броя на решенията по съще-
ство за някои от изследваните държави, на годишна база по отноше-
ние на всички се наблюдава намаление.

От решените през второто шестмесечие на 2015 г. дела срещу Бълга-
рия по-голям интерес представлява ,,Риза и други срещу България“. 

Таблица 17

Източник: www.echr.coe.int 

ЕСПЧ – РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

Година БЪЛГАРИЯ РУМЪНИЯ ФИНЛАНДИЯ УНГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ИСПАНИЯ
юли - декември 

2015 г.
11 25 2 9 6 1

януари - юни 
2015 г.

21 49 5 4 5 3

2015 32 74 7 13 11 4
2014 18 86 12 40 13 6
2013 26 88 3 42 6 12
2012 64 79 5 26 22 10
2011 62 68 7 33 41 12
2010 81 143 17 21 36 13
2009 63 168 29 30 21 17
2008 59 199 9 44 10 3
2007 53 93 26 24 12 5
2006 45 73 17 32 10 5
2005 23 33 13 17 16 0
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Делото е образувано по две жалби срещу Република България, пода-
дени в Съда на основание чл. 34 от Конвенцията за защита правата 
на човека и основните свободи (Конвенцията). Жалбоподателите (по 
първата жалба г-н Риза и Движението за права и свободи (ДПС), а по 
втората – 101 други жалбоподатели) твърдят, че решението на Консти-
туционния съд, с което анулира изборните резултати в 23 избирателни 
секции, открити в чужбина по време на изборите за Народно събра-
ние през 2009 г., е накърнило правото им да се кандидатират, респек-
тивно това да гласуват – права, гарантирани в чл. 3 от Протокол № 1 
към Конвенцията. Според ЕСПЧ анулирането на изборните резултати 
във въпросните избирателни секции от българския Конституционен 
съд, прекратяването на депутатския мандат на г-н Риза и загубата на 
един мандат в Парламента за ДПС, получен според правилата на про-
порционалната система, представляват намеса в упражняването на 
активното избирателно право на 101 жалбоподатели и на пасивното 
избирателно право на г-н Риза и ДПС. Предвид установените пропуски 
във вътрешното право и липсата на възможност да се проведат нови 
избори, спорното решение, което според ЕСПЧ се основава на твърде 
формални критерии, е накърнило неоправдано правата на 101 жал-
боподатели и на г-н Риза и ДПС да участват в изборите за Народно 
събрание, съответно като избиратели и кандидати. В заключение, ЕСПЧ 
постановява, че е налице нарушение на чл. 3 от Протокол № 1 по от-
ношение на правото на гласуване на 101 жалбоподатели и на правото 
на г-н Риза да участва в изборите, и осъжда държавата да им изплати 
справедливо обезщетение.

По данни на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС)1 в пери-
ода 01.07.2015 г. – 31.12.2015 г. са постъпили общо 239 заявления по 
Глава трета„а“ от Закона за съдебната власт (ЗСВ) срещу нарушаване 
на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, от 
които 164 по граждански, търговски и административни дела и 75 по 
наказателни дела. Разгледани са 156 основателни (105 от тях по граж-
дански, търговски и административни дела, а 51 по наказателни дела) 
и 43 неоснователни заявления. За същия период са изготвени 261 

1 Данните са от тримесечните отчети на Инспектората към ВСС относно прилагането на Глава Трета „а” от За-
кона за съдебната власт.
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констативни протокола и становища, които са изпратени на министъра 
на правосъдието.

За цялата 2015 г. общият брой на постъпилите заявления по Глава тре-
та ,,а“ от ЗСВ  са 466, от които 295 по граждански, търговски и админи-
стративни дела и 171 по наказателни дела. Отчетени са 316 основател-
ни (211 от тях са по граждански, търговски и административни дела и 
105 по наказателни дела) и 79 неоснователни заявления. На годишна 
база на министъра на правосъдието са изпратени общо 559 констатив-
ни протокола и становища.

За второто шестмесечие на 2015 г. по данни на Министерството на 
правосъдието са сключени 282 споразумения с граждани за изплаща-
не на обезщетения по подадени 260 заявления. Общият размер на 
изплатените обезщетения за второто полугодие на 2015 г. е 791 670 
лв. През 2015 г. са сключени общо 435 споразумения по подадени 
432 заявления на гражданите и са изплатени обезщетения на обща 
стойност 1 250 164 лв.

Според констатациите на ИВСС за разглеждания период причините за 
нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делата в разу-
мен срок като цяло повтарят тези, които бяха констатирани през пре-
дходното шестмесечие.

По наказателни дела това са:

• Недобра подготовка на съдиите за провеждане на съдебните заседа-
ния, водеща до забавено произнасяне при разглеждане на делото в 
открито съдебно заседание;

• Недостатъчно добра организация на съдебните процеси; нарушаване 
на предвидените от процесуалните закони срокове за насрочване на 
делата за разглеждане в съдебни заседания, лоша организация при 
събирането на доказателствата;

• Неспазване на предвидените от Наказателно-процесуалния кодекс 
срокове (чл. 308 и чл. 340 от НПК) за постановяване на съдебните 
актове;

• Непознаване на материалния и на процесуалния закон;

• Голяма продължителност на наказателното производство на фаза до-
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съдебно производство.

По граждански, търговски и административни дела това са:

• Недобра подготовка на съдиите за провеждане на съдебните заседа-
ния, водеща до забавено произнасяне при разглеждане на делото в 
открито съдебно заседание;

• Провеждане на голям брой открити съдебни заседания, без да са на-
лице основателни причини за това;

• Насрочване на откритите съдебни заседания през големи периоди;

• Неприлагане на предвидените от закона способи за дисциплиниране 
на участниците в процеса;

• Неспазване на 1-месечния срок по чл. 235, ал. 5 от ГПК и чл. 172, ал. 
1 от АПК за обявяване на съдебното решение;

• Пропуски в администрирането на жалбите до горестоящите съдили-
ща;

• Непознаване на материалния и на процесуалния закон – причина за 
отмяна на съдебните актове по реда на инстанционния контрол;

•  Несъобразяване с практиката на ЕСПЧ по прилагането на чл. 6 от 
Конвенцията за зашита правата на човека и основните свободи в част-
та й за приоритетно разглеждане на дела, представляващи особен ин-
терес за страните;

• Прекомерна продължителност на производства, за които законът е 
предвидил кратки срокове за разглеждането им.

Данните за висящите жалби пред различните състави на Съда показ-
ват, че се запазва тенденцията България да е извън десетицата на дър-
жавите, срещу които се образуват най-много дела за нарушения на 
Конвенцията (фиг. 10). За 2015 г. най-много жалби има срещу Украй-
на, Русия и Турция.
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Фигура 10

Източник: http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_pending_2014_ENG.pdf 

* Данните са отчетени към 31 декември 2015 г.
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За България броят на новопостъпилите жалби през 2015 г. е 794. 
Жалбите, които са обявени за недопустими и които Съдът е отказал да 
разгледа по същество са 1176, или около двата пъти по малко спрямо 
2014 г. (2380). Допустимите жалби са общо 1213. Динамиката в броя 
на жалбите, разпределени на различни съдебни състави, по години 
може да бъде проследена в следващата графика (фиг. 11)
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По-важни изводи и препоръки:
Данните за осъдителните решения срещу България през разглеждания период отно-
во разкриват концентрация на нарушенията в едни и същи области, по които ЕСПЧ 
многократно се е произнасял – полицейско насилие, тежките условия в местата за 
лишаване от свобода и др. Следва да се припомни, че на 1 юни 2015 г. влезе в сила 
пилотното решение по делото „Нешков и други срещу България“, постановено на 27 
януари 2015 г. То дава на България 18 месеца, за да предприеме необходимите мер-
ки за решаване на проблемите с лошото третиране в местата за лишаване от свобо-
да, за осигуряване на условия на задържане и изтърпяване на наказанието „лиша-
ване от свобода“ в съответствие с европейските стандарти, както и за създаване на 
ефективни вътрешноправни средства за защита (повече за решението, вж. бр. 11 на 
Юридически барометър). Скоро ще изтекат 12 от тези 18 месеца, а България все още 
не е направила сериозна крачка за изпълнение на пилотното решение. Затова би 
могло да се препоръча компетентните държавни органи да положат концентрирани 
усилия за приемане на предвидения национален план за действие за изпълнение на 
пилотното решение на ЕСПЧ, както и за своевременното му привеждане в действие.

Източник: http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_analysis_2015_ENG.pdf

Фигура 11

Жалби до еспЧ срещУ българия, разпределени на съдебни съсТави
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vIII. тема на броя:
Електронно правосъдие

І. Словосъчетанието „електронно правосъдие”

1. Правосъдието е вид правораздаване – решаване на правен спор, 
по обвързващ (и окончателен) за страните начин. Правосъдието се 
характеризира с компетентния орган, който осъществява правора-
здавателната дейност – съдът. 

Участието в осъществяването на правосъдието е основна функция на 
органите на съдебната власт. Понякога в понятието правосъдие се 
влага по-широк смисъл и освен осъществяваната от съда праворазда-
вателна дейност (правосъдие в тесен смисъл) се включват и дейности, 
които не са свързани с решаване на правен спор (напр. отказ от на-
следство). Понякога те дори не са свързани с издаване на юридически 
акт (като правомерно юридическо действие, постигащо целени правни 
последици). Става въпрос за различни видове изявления на органи-
те на съдебната власт в рамките на тяхната компетентност, с които те 
удостоверяват съществуването или несъществуването на определен 
факт с правно значение – удостоверителни изявления (напр. липсата 
на дела срещу дадено лице и др.).

Правосъдието (в тесен смисъл, т.е. като разрешаване на правен спор) 
се осъществява под формата на няколко групи „процеси”, всеки от 
които се характеризира със своите особености: граждански процес, 
наказателен процес, административен, респективно административ-
но-наказателен процес. Процесът винаги представлява динамичен 
фактически състав – т.е. подредена поредица от юридически факти 
(най-често правни актове), които освен междинни правни последици 
имат и една обща правна последица.

2. Най-често електронното правосъдие се описва като правосъдие, 
осъществявано по електронен път и в електронна форма или по-
общо казано – в електронна среда. Пълното въвеждане на електрон-
но правосъдие би означавало всяко процесуално действие, съставля-
ващо част от съдебния процес, да се извършва по електронен път, 
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респективно в електронна форма. Не случайно в много страни като 
наименование на концепцията за електронно правосъдие се използ-
ва изразът „нула хартия”. Следователно, когато говорим за електрон-
но правосъдие, имаме предвид не правосъдие без участие на хора, а 
„безхартиено” правосъдие.

Предвид обстоятелството, че правосъдието е строго формална дейност, 
то въпросът за начина на външно обективиране на процесуалните 
действия е от съществено значение. Това външно обективиране може 
да бъде както в устна форма или в традиционната писмена форма, така 
и в новата, по съществото също писмена форма – електронната.

Част от процесуалните действия са от такова естество, че тяхното из-
вършване по електронен път и в електронна форма поставя проблеми. 
Такива са например процесуалните действия, свързани с веществени 
доказателства. Веществените доказателства няма как да бъдат пред-
ставяни и предавани между участниците в процеса по електронен път 
и в електронна форма. Въпросът може ли дигитализираният образ на-
пълно да замести вещественото доказателство, към момента има от-
рицателен отговор. Като цяло способите за доказване в наказателния 
процес предвид неговите особености подлежат в много по-малка сте-
пен на електронизиране.

По отношение на друга група процесуални действия не е еднозначен 
отговорът на въпроса дали от гл. т. на обществото е по-обосновано тях-
ното извършване в електронна или в традиционна форма (чрез писме-
на форма на хартиен носител или чрез лично явяване). Като пример за 
може да се посочи пълното електронизиране на заповедното производ-
ство по чл. 410 от ГПК. При него заповед за изпълнение се издава един-
ствено на база твърдение на едната страна и няма нужда от събиране 
и оценка на доказателства и теоретично е възможно осъществяването 
му дори без участието на магистрат.

Трета група процесуални действия пък са такива, за които етапът на 
развитие на технологиите и нормативната уредба не предполагат тях-
ното електронизиране (напр. от гледна точка на сигурност, на бързина 
на трафика и др.).

Ако трябва да се даде обобщено, макар и не съвсем точно описание 
на електронното правосъдие, то това е правосъдие, при което проце-
суалните действия на страните и другите участници в процеса могат да 
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се извършват по електронен път и в електронна форма. Това би озна-
чавало възможност за електронно подаване молби и обективиране на 
правновалидна воля в електронна форма, представяне и получаване 
на документи по електронен път, електронно произнасяне на съдебни 
актове и др. Трябва все пак да се посочи, че ефективното електрон-
но правосъдие при всички положения надхвърля електронния достъп 
до съдебните досиета и възможността за извършване на електронни 
справки и електронно призоваване.

Електронното правосъдие в широк смисъл включва и електронно, а 
когато това е технически възможно и оправдано предвид съответния 
легитимен интерес – и автоматично (т.е. вече не само безхартиено, 
но и без намесата на човешкия фактор) извършване на действия по 
администриране (напр. движение на делото), както и удостоверителни 
изявления на органите на съдебната власт. Така например съдът би 
трябвало автоматично да може да получава информация за факти с 
правно значение (като липса на дела срещу даден субект или правния 
му статус), без да е необходимо изрично издаване на удостоверетилен 
акт, неговото получаване и представяне, където е необходим.

3. От казаното дотук логично следват два извода:

Електронното правосъдие е само условно правосъдие – най-често става 
въпрос за електронизиране на дейности, които са характерни за пове-
чето публични органи и системи. В този смисъл това е електронно уп-
равление в рамките на органите на съдебната власт (регистри, обмен 
на документи, административни услуги). Това, което все пак го отличава 
от типизираната представа за електронно управление и дава известни 
основания за употреба на словосъчетанието „електронно правосъдие”, 
е възможността за осъществяване на специфични дейности по електро-
нен път и в електронна форма – най-общо казано, електронизиране на 
процесуални действия и удостоверителни изявления.

• Електронното правосъдие е само условно електронно – става въ-
прос не за заместване на човешка дейност от софтуер, а за безхар-
тиено правосъдие. Не бива да се изключва априори възможността за 
изцяло автоматизирано, т.е. безчовешко, извършване на определени 
дейности, свързани с правосъдието, но тези възможности към момента 
следва да се определят по-скоро като изключение.
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ІІ. С кои от проблемите на правосъдието в традиционна среда може 
да се справи електронното правосъдие?

1. Всяка правна процедура (процес) има свои особености и се разви-
ва по различен начин. Независимо от това могат да се направят някои 
обобщения. Наказателният процес, където личното извършване на оп-
ределени действия и способите на доказване като оглед, претърсва-
не и изземване, следствен експеримент и др., се поддава в по-малка 
степен и по-трудно на електронизиране. Въпреки това, наказателното  
правосъдие също би могло да е обект на електронизация, особено що 
се отнася до реда и формата на официална комуникация между съот-
ветните компетентни държавни органи (в това число между дознание, 
следствие, прокуратура, съд). Все пак следва да се посочи, че страте-
гическите документи, свързани с въвеждането на електронно право-
съдие в България, предвиждат първоначално електронизацията да се 
въведе в гражданския и в административния процес.

Към момента писмените процесуални действия се извършват в тради-
ционна среда – на хартия, като съответният документ се подава в Служ-
ба „Регистратура“ или Служба „Деловодство“ в съда или се депозира в 
съдебно заседание. Изпратените по пощата документи се приемат в 
Служба „Регистратура“. 

В съдебното заседание извършените устно процесуални действия се 
записват от секретаря на компютър в протокола, който впоследствие 
се разпечатва на хартиен носител, подписва се от председателя на със-
тава и от секретаря и се прилага по делото. 

Съобщенията и призовките по правило също се връчват на хартиен 
носител, чрез призовкар (връчител в наказателния процес) или се из-
пращат по пощата.

Времето за извършване на процесуалните действия, както и тяхната 
форма, също е от съществено значение. Законодателството предвижда 
срокове за извършване на повечето от процесуалните действия, като 
част от тях са преклузивни. В традиционна среда времето за извършва-
не на едно процесуално действие е подчинено на работното време на 
съда като администрация или следва да се извърши по пощата или по 
лицензиран куриер. Това може да доведе до два съвсем разнопосочни 
проблема, всеки от които реален. От една страна, гражданите и оста-
налите правни субекти са обвързани от работното време на съответ-



88

ната администрация или поща. От друга страна, в рамките на няколко 
дни (проблем е и самият факт, че няма как да се посочи точно колко) 
съществува правна несигурност дали дадено процесуално действие е 
извършено или не (това се отнася за действията, които се извършват 
писмено) – това е периодът, през който се чака постъпване в съда на 
евентуално подадените в срок молби.

2. Практиката показва, че при извършването на процесуални действия 
в традиционна среда се наблюдават следните проблеми на съдебната 
система, които биха могли да бъдат успешно преодолени чрез електро-
низация или поне някои техни проявления да бъдат значително смек-
чени:

• Бавност. Комплектоването и движението на делата отнема техноло-
гично време. Документ, представен на хартиен носител, по необходи-
мост се намира физически на дадено място. Докато цялото дело не 
бъде комплектовано, не може да бъдат извършени следващите в хро-
нологичната верига на процеса процесуални действия.

• При електронизация на процесуалните действия или на част от тях би 
могло да се очаква в значителна степен съкращаване на времето за 
решаване на делата. Най-отчетливо това се проявява в спестяването 
на времето, необходимо за получаване на удостоверения и предста-
вянето им в съда. Информацията за необходимите от удостоверяване 
факти би трябвало да може да е автоматично достъпна за съда.

• Опасност от загубване на документи. Хартиеното досие на делото 
включва представените в съда документи. В редица случаи е възмож-
но да възникне проблем с пощата или проблем в организацията на 
службите в съда. Нерядко документи се подават в деловодството или 
на регистратурата на съда, докато останалата част от делото се намира 
„на доклад” при съдията. В практиката не са редки случаите, когато 
това води до ненавременно прилагане на молби по делото или дори 
до загуба на молби. Това от своя страна може да доведе до забавяне, 
а в редица случаи и до по-сериозни последици за законосъобразното 
развитие на процеса.

• При ефективно работещо електронно правосъдие документът практи-
чески веднага след неговото депозиране или насочване се свързва с 
мястото, където трябва да се намира. 
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• Проблеми при призоваването. Нерядко страни по делата и преди 
всичко ответници, подсъдими, трети лица не могат да бъдат надлеж-
но уведомени поради различни причини, в това число и поради целе-
насочено укриване от призовкарите и връчителите, договаряне с тях 
подписването на призовките и съобщенията да се отбележи с по-късна 
дата и др. Понякога това води до ненавременно получаване на съоб-
щения и документи, което от своя страна може да предизвика отлагане 
на дело. В административно-наказателните дела в резултат на подобно 
процесуално поведение може да се стигне и до изтичане на абсолют-
ната давност и практически до осуетяване на реализирането на адми-
нистративнонаказателната отговорност.

• Електронното призоваване, съчетано с достатъчно гаранции за за-
щита на правата на призоваваните лица, ще ограничи в значителна 
степен възможностите за шиканиране на процеса. Наред с това, при-
зоваването би било възможно независимо къде физически се намира 
съответното лице.

• Некоректно отразяване на заседанията в протоколите. Например 
съгласно Гражданския процесуален кодекс (ГПК) в протокола се впис-
ват мястото и времето на заседанието, съставът на съда, същността 
на изявленията, исканията и изказванията на страните, представени-
те писмени доказателства, показанията на свидетелите и на другите 
лица по делото, констатациите и определенията на съда и др. Става 
въпрос за процесуални действия, които биха могли да са от съществено 
значение за изхода на делото. Протоколът се съставя под диктовката 
на председателя. При този ред на съставяне на протокола съществува 
опасност думите на страна или на свидетел да не бъдат добре чути или 
коректно записани от съдебния секретар. Фактът, че свидетелските по-
казания се опосредяват чрез диктовката на съдията също крие риск от 
неточно предаване на личните възприятия на свидетелите, а оттам и до 
неточно възприемане на целия доказателствен материал. Предвидени-
ят законов ред за коригиране на протокола е тромав и недостатъчно 
ефективен.

• Задължителното, а не само факултативно, както това е сега в ГПК, въ-
веждане на звукозапис би преодоляло в значителна степен посочените 
проблеми.

• Свръхнатовареност на някои съдилища. Свръхнатовареността 
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на някои съдилища, съчетана с по-малка натовареност на други, не 
се дължи на традиционната среда на извършване на процесуалните 
действия, но традиционната среда влияе върху възможността за пре-
одоляване на неравното натоварване. Някои съдилища получават 
значително повече, както и по-обемни дела от други съдилища. Невъз-
можността хартиените дела да бъдат бързо пренасочени към по-малко 
натоварени съдилища препятства този начин на преодоляване на тази 
диспропорция. В резултат се стига до куриозни случаи, при които на-
пример в София заповедни производства траят 14 месеца. Освен че 
в по-натоварените съдилища делата се решават по-бавно, на тях се 
обръща и по-малко реално внимание.

• Електронизирането на делата би помогнало за опростяване на про-
цедурата по някои безспорни производства, както и би позволило по-
ефективно разпределяне на съответните производства в рамките на 
уредбата на подсъдността.

• Очевидни фактически грешки – представянето на документи на хар-
тиен носител и механичното пренасяне на данни от тях в последващи 
актове крие риск от неточности. Например може неточно да бъдат пре-
писани от исковата молба в решението или от решението в изпълнител-
ния лист името или ЕГН-то на страна в процеса, размерът на процесната 
сума или адресът на процесния имот и др. Това от своя страна би могло 
да доведе до невъзможност да се приведе в изпълнение съдебното ре-
шение, т.е. да се осуети постигането на целите на съдебния процес.

При въвеждане на електронизация на данните, както и на автоматичен 
достъп до съответните регистри голяма част от данните ще се получа-
ват директно. От друга страна, веднъж въведени, те ще се зареждат 
автоматично като шаблон по всички следващи документи, генерирани 
по същото дело. По този начин не би било възможно допускането на 
голяма част от очевидните фактически грешки.

ІІІ. Нормативна уредба на електронното правосъдие. Стратегически 
документи. Възможности.

1. В действащата нормативна уредба липсва цялостна правна уред-
ба на възможностите за използване на електронния документ и елек-
тронния подпис в отношенията със съдебната система и съответно в 
дейността на органите на съдебната власт и техните администрациите. 
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Почти напълно отсъства и уредба на упражняването на процесуални 
права в електронна форма. 

Отделни правни норми се съдържат в различни законодателни актове:

Граждански процесуален кодекс (ГПК):

• Връчване на съобщения от съда до страните по електронен път като 
алтернатива на пощенските/куриерските услуги. Тази възможност е 
предвидена в случай, че страната е посочила електронен адрес. С пос-
тъпването на съобщението в посочената информационна система, то 
се счита за връчено (чл. 42, ал. 4 от ГПК);

• Член. 62, ал. 2 от ГПК урежда една хипотеза без практическо значе-
ние – подаването на молба по електронен път до ненадлежен съд или 
прокуратура. За разлика от случаите, когато молбата не е подадена по 
електронен път, законът предвижда, че при електронно подаване, сро-
кът не е спазен. Неясно обаче остава за какъв вид молби е предвиден 
електронният способ за подаване, по какъв начин и от кого се подават, 
кои съдебни органи ги получават, имат ли възможност да откажат да ги 
приемат, как се удостоверява изпращането, съответно получаването и 
т.н. По тази причина към момента разпоредбата на чл. 62, ал. 2 от ГПК 
поражда по-скоро въпроси. Все пак от тази норма може по тълкувате-
лен път да се заключи, че ГПК допуска електронно подаване на молби, 
макар това допускане да е по-скоро по принцип. 

• ГПК дава също така възможност да се представя електронен доку-
мент, възпроизведен на хартиен носител, като препис, заверен от стра-
ната. Трябва обаче да се обърне внимание, че това е точно обратният 
подход на електронното правосъдие – при него на хартиени документи 
се създава електронно копие, което после се обработва и до него се 
предоставя достъп електронно.

• От началото на 2013 г. в ГПК е в сила разпоредба (чл. 450а), даваща 
право на съдебния изпълнител да налага запор върху вземане на длъж-
ника по сметка в банка чрез запорно съобщение в електронна форма. 
Към момента тази разпоредба не се прилага поради липсата на пред-
видената Единна среда за обмен на електронни запори. 

Административнопроцесуален кодекс (АПК): 

• АПК (чл. 137, ал. 2) предвижда, че е допустимо електронно призова-
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ване на посочен от страната електронен адрес.

• Чл. 141 от АПК има може би най-голямо значение по отношение на 
електронното упражняване на процесуални права от страните и елек-
тронната комуникация със съда. Разпоредбата гласи, че пред съда мо-
гат да се представят „електронни документи, подписани с квалифици-
ран електронен подпис, по реда на Закона за електронния документ и 
електронния подпис.” Следва да се посочи обаче, че практически едва 
около 1/4 от административните съдилища имат възможност да прием-
ат документи с електронен подпис.

Търговски закон (ТЗ):

• Чл. 634в от ТЗ предвижда, че действията на длъжника, кредиторите, 
комитета на кредиторите, събранието на кредиторите, синдика, както и 
актовете на съда по несъстоятелността да се вписват в отделна публич-
на книга, в която се вписват и решенията и определенията на въззив-
ния и касационния съд по дела за несъстоятелност. ТЗ диспозитивно 
сочи, че „книгата може да се води и съхранява в електронна форма”.

Регистри:

За определени регистри е предвидено воденето им на електронен но-
сител. Също така определени удостоверителни изявления могат да се 
извършват по електронен път.

Едно от ней-реалните проявления на електронизацията на правосъдие-
то (в широк смисъл) е възможността за получаване на електронно сви-
детелство за съдимост. Следва обаче да се обърне внимание на една 
интересна особеност. Съгласно Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. 
за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост 
такива има във всеки районен съд, но Централното бюро „Съдимост“ 
е към Министерството на правосъдието. Това Бюро е органът, който 
издава електронното свидетелство за съдимост. Прави впечатление, 
че това удостоверително изявление в електронна форма се прави от 
орган в рамките на изпълнителната власт, докато издаването на сви-
детелство за съдимост в традиционна среда се извършва от Бюрата по 
съдимост към районните съдилища.

2. Проекти на нормативни актове. Стратегически документи.

Важна стъпка за попълване на съществуващия нормативен дефицит в 
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уредбата на електронното правосъдие беше подготвена с проекта на 
Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт от 
29.05.2015 г. 

Може да се допусне, че новият екип на Министерството на правосъдие-
то най-вероятно ще възпроизведе в подготвяния от него проект на ЗИД 
на ЗСВ разпоредбите на предишния законопроект.

В цитирания законопроект е предвидено създаването на нова глава 
„Удостоверителни изявления и процесуални действия в електронна 
форма”, т.е. авторите са възприели идеята, че именно в устройствения 
закон следва бъде първично регулирана възможността за извършване-
то на посочените действия в електронна форма. Предвидено е създа-
ването на единен електронен портал на органите на съдебната власт. 
Законът урежда обхвата на този портал и съдържанието на Интернет 
страниците на органите на съдебната власт, както и определени изиск-
вания към информационните системи на органите на съдебната власт. 
Предвижда се и възможност за осигуряване от съдебните органи на 
отдалечен, непрекъснат и безплатен достъп до електронните дела. В 
проекта е уредено и разпределението на отговорностите между Вис-
шия съдебен съвет (ВСС) и Министъра на правосъдието по управле-
нието и поддръжката на Портала и относно приемането на подзаконо-
вата нормативна уредба, която би била необходима за ефективното 
функциониране на електронното правосъдие, в това число: уредба 
на изискванията към интернет страниците на органите на съдебната 
власт; на техническите изисквания за извършване на процесуални 
действия и удостоверителни изявления в електронна форма и начините 
за извършването им; на форматите и техническите изисквания, на 
които трябва да отговарят електронните документи, изпращани към и 
от органите на съдебната власт, както и начините за подаването им 
от гражданите и организациите; начините за плащане по електронен 
път на държавни такси, разноски и други задължения към органите на 
съдебната власт и др. 

В Народното събрание се обсъжда и проект на Закон за електронната 
идентификация. Целта му е осигуряване на подходящо равнище на 
сигурност на електронното прехвърляне на данни и оперативна съв-
местимост на средствата за електронна идентификация в контекста на 
Цифровата програма за Европа и правната рамка на европейско ниво, 
по-специално Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент 
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и на Съвета от 23 юли 2014 относно електронната идентификация и 
удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния 
пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО. Електронната идентич-
ност е съвкупност от характеристики, записани в електронна форма, 
въз основа на които може да се направи еднозначно разграничаване 
на едно лице от други лица във виртуалната среда с цел осигуряване на 
достъп до информационни системи или осигуряване на възможност за 
извършване на електронни изявления. Проектът предвижда възмож-
ност физическите лица да притежават уникален електронен иденти-
фикатор, за който могат да се издадат едно или повече удостоверения 
за електронна идентичност.

Наред с посочените законови възможности за извършване на опреде-
лени процесуални действия по електронен път следва да се посочи, че 
е създаден пилотен проект на единен портал на съдилищата. Той се 
намира на адрес https://ecase.justice.bg/, но към момента осигурява 
единствено пасивен достъп до информация и то само на няколко съди-
лища (Върховен касационен съд, Апелативен съд – София, окръжните 
съдилищата – Смолян, Благоевград и Велико Търново, и районните съ-
дилища – Девин, Чепеларе, Благоевград, Гоце Делчев, Смолян, Злато-
град, Петрич, Разлог и Сандански), което все още е далеч от смисъла 
на електронното правосъдие.

В областта на електронното правосъдие са приети няколко стратегиче-
ски документа. Основните цели на електронното правосъдие са дефи-
нирани в Концепцията за електронно правосъдие и в доразвиващата 
и конкретизираща я Стратегия за въвеждане на електронно управле-
ние и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020 г. 
Отделни мерки са заложени и в „Актуализираната стратегия за продъл-
жаване на реформата в съдебната система” и пътните карти към нея.

Стратегията за въвеждане на електронно управление и електрон-
но правосъдие в сектор „Правосъдие“ е основополагащ документ за 
единно формиране, планиране, осъществяване, координиране и кон-
трол на политиката в сектор „Правосъдие”, провеждана от държавните 
институции в сътрудничество с гражданите, бизнеса и съсловните орга-
низации. Документът подчертава, че предвидените в него цели и мерки 
са в духа на цялостната държавна политика в областта на електронното 
управление. Основната цел на Стратегията е да се повиши ефектив-
ността в сектор „Правосъдие“, чрез използване на електронни доку-
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менти не само от органите на съдебната власт, но и от всички органи 
в сектора, както и при взаимодействието им с други административни 
органи, организации, граждани и бизнеса. Въз основа на Стратегията 
Министерството на правосъдието е разработило Пътна карта, в която 
са заложени основните стъпки за изпълнението на Стратегията в пери-
ода 2014 – 2020 г.

3. Възможности 

Могат да се посочат редица процесуални действия, които при подходяща 
нормативна уредба биха могли да се осъществяват по електронен път.

А) Сезиране на съда и други процесуални действия, изхождащи от 
страните и насочени към съда

Предявяването на иск чрез подаване на искова молба до съда е първа-
та и задължителна стъпка за стартирането на всеки граждански процес. 
Подаването на съответната жалба/протест от своя страна стартира съ-
дебната фаза на административния процес. Доколкото законът изисква 
действието да се извърши в писмена форма и да има определено съ-
държание, в т.ч. да бъде приложен и набор от документи, то не същест-
вуват нито правни, нито технически пречки да се предвиди и осигури 
извършването му по електронен път. Съгласно чл. 3 от Закона за елек-
тронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) писмената форма се 
смята за спазена, ако е съставен електронен документ, т.е. електронно 
изявление, записано върху магнитен, оптичен или друг носител, който 
дава възможност да бъде възпроизвеждано. По същия начин не съ-
ществуват пречки, след като съставят заключението си, органите на до-
съдебното производство да изпратят същото на прокурора по електро-
нен път, а прокурорът от своя страна в случай, че състави обвинителен 
акт, да го внесе в съда по същия начин. Всъщност може да се твърди, 
че за да се говори за реално електронно правосъдие, е задължително 
да има възможност съдебните производства да се инициират по елек-
тронен път. Като правило това важи за всички писмени молби, с които 
страната и останалите участници в процеса, в това число и държавни 
органи отправят искания към съда. Практически подаването на пис-
мен документ в съда може да става електронно чрез изпращане му 
с електронно съобщение или чрез електронна система, посредством 
попълването на бланка/формуляр. Следва все пак да се посочи, че за 
различните видове документи, които се подават до съда, има особе-
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ности. Например по някои от тях (списък с разноски по граждански и 
административни дела) трябва да се даде възможност на другата стра-
на да вземе отношение. Съществуват и специфики, следващи от осо-
беностите на различните видове процеси, както и на лицето, от което 
изхожда съответният документ. Например, когато в съда се получава 
документ от държавен орган или от лице, натоварено с упражняване на 
публични функции, е възможно подаването да става и директно, чрез 
общуване между системите на съответните органи. 

Б) Приемане/регистриране на документ, образуване на дело, раз-
пределение на делото в съда, докладване

Подаването на документ (искова молба, отговор, друга молба) задъл-
жава съда да го приеме и регистрира. Ако става въпрос за искова мол-
ба или жалба, следва да бъде образувано съдебно дело, което да бъде 
разпределено на съдебен състав (съдия-докладчик), за да бъде разгле-
дано и решено.

За повечето от действията в този етап и в момента съществува въз-
можност да бъдат извършени или отразени електронно (вписване на 
исковата молба в електронен входящ дневник, който може да е част 
от автоматизираната система за управление на делата на съда, елек-
тронното разпределение на делото на съдия-докладчик на принципа на 
случайния подбор, вписване на данните за образуваното дело в азбуч-
ния указател и в описната книга, когато същите се водят на електронен 
носител). Генерирането на номер на делото, след положителната пре-
ценка за неговото образуване, също може да стане електронно. Затова 
и към момента не съществуват нито правни, нито технически пречки, 
тези действия да се извършват електронно, а в условията на реално 
електронно правосъдие това би било задължително. 

Важен елемент от електронното правосъдие е съществуването на елек-
тронно досие на делото. Създаването на такова досие на този етап е 
свързано с това всички документи, подадени на хартиен носител, да 
бъдат възпроизведени в електронен формат.

В) Отстраняване на нередовности на молба и изпълнение на указа-
ния на съда

В случай, че съдът е констатирал нередовности на даден документ, ко-
гато законът предвижда това, съдът е длъжен да даде изрични указания 
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на съответното лице да ги отстрани и тези указания следва да бъдат 
съобщени по реда на производството по връчване на призовки и съ-
общения. Съдът може да даде указания на страните (например относ-
но доказателствата) или на трети лица и в самото съдебно заседание 
било то открито, или закрито. Не съществуват пречки в случай, че бъде 
създаден действащ електронен портал на правосъдието, отстранява-
нето на нередовности, както и изпълнението на указания на съда, да 
се извършва по електронен път по реда, по който може да се подаде 
и документ по електронен път, включително и чрез попълване на стан-
дартизирана бланка в портала. В случаите, когато за отстраняването 
на нередовности или изпълнението на указания е предвиден или даден 
конкретен срок, то ефективното електронно правосъдие предполага да 
се сигнализира, че срокът за изпълнение на указанията е пропуснат.

Г) Връчване на препис от документ

В редица случаи законът предвижда, че съдът разпорежда препис от 
съответния документ да бъде връчен на страна или на друг участник 
в процеса. В условията на електронно правосъдие това следва да се 
разглежда в контекста на електронизирането на действията на съда по 
постановяване на съдебни актове и по връчване на призовки и съоб-
щения. Сами по себе си и двете действия могат и следва в условията 
на електронно правосъдие да се случват електронно. 

Д) Подготовка на делото в закрито заседание

Съгласно принципа за публичност и непосредственост на процеса, за-
легнал в чл. 11 от ГПК и чл. 19 и 20 от НПК, разглеждането на делата 
става устно в открито заседание, освен в случаите, в които закон пред-
вижда друго.

Преди провеждането на самото заседание обаче има дейност на съ-
диите, която може да бъде оценена като мисловен процес (напр. пре-
ценка за допустимост) – тази дейност сама по себе си не може да бъде 
електронизирана. Доколкото обаче изводите на съда от мисловната 
дейност се обективират в конкретен съдебен акт, то той би могло да 
бъде изготвян и подписван електронно, като по този начин стане част 
от електронното дело.

Е) Протокол от заседанието, поправка и допълване на протокола

Всички действия на съда, страните и другите участници в процеса, из-
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вършени по време на съдебното заседание, независимо от това дали 
то е било публично, или закрито, се удостоверяват в съдебен протокол.

В условията на електронно правосъдие е възможно съдебният прото-
кол да се изготвя, подписва и съхранява само електронно. В момента 
на подписването му от секретаря и съдията протоколът става част от 
електронното дело и страната ще има възможност да се запознае с 
него, без да е необходимо да извършва каквито и да било допълнител-
ни действия. 

Задължителното съхраняване и на звуково копие от протокола ще 
доведе до отпадане на необходимостта да съществува процедура за 
отстраняване на грешки в протокола с насрочване на заседание и 
призоваване на страните – водещо ще е звуковото копие и при всяко 
несъответствие неговият писмен израз ще може лесно да бъде кориги-
ран. Това ще доведе и до възможност за непосредствено възприемане 
от страна на съда на казаното в съдебните заседания във всеки пос-
ледващ момент.

Ж) Пoстановяване на решение (присъда)

Това може да се определи като най-същественото процесуално дейст-
вие на съда, доколкото решението по спора е целта на инициирания 
съдебен процес. Именно чрез решението си съдът правораздава, т.е. 
изпълнява своята основна функция. 

В условията на електронно правосъдие съдебното решение следва да 
се изготвя, подписва и съхранява електронно. 

4. Предизвикателства 

Независимо от предимствата на електронното правосъдие, не бива да 
се отричат и определени рискове, които то предполага:

• Сигурност на идентификацията. Съществува опасение за липса на 
достатъчни гаранции, че документ, претендиращ, че изхожда от дадено 
лице, действително изхожда от него. Трябва да се посочи, че същият 
проблем съществува и с подписан документ на хартиен носител. В този 
случай обаче е предвидена възможност за оспорване на авторството и 
съответно може чрез графологична експертиза да се установи действи-
телният автор на документа. 
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• Сигурност на данните. Друго подозрение е свързано със възмо-
жен пробив в сигурността на съответните системи и осъществяване 
на неоторизиран достъп до определена информация, респективно ма-
нипулиране на документи и актове. При такъв пробив е възможно и 
целенасочено унищожаване на масиви с данни. Всички тези рискове 
теоретично съществуват и при осъществяване на правосъдна дейност 
в традиционна среда. Разликата е в начина на проявление на рискове-
те и в степента на вероятност те да настъпят. Те следва да бъдат преодо-
лени с адекватни технически решения. Навлизането на електронните 
системи в живота доведе до това, че понастоящем преобладаващата 
част от парите съществуват, съхраняват се и се придвижват единствено 
по електронен път. Въпреки това никой не поставя под въпрос правил-
ността на това решение и не настоява банките да функционират със 
спестовни книжки и други хартиени носители.

• Постоянна необходимост от наличие на интернет и на електричест-
во. При временни проблеми с достъпа до Интернет и при електрически 
смущения, особено при изтичане на сроковете, това може да доведе 
до невъзможност да се спази даден срок и съответно до невъзможност 
да се постигнат целените от процесуалното действие резултати. В тази 
връзка, следва да се изгради адекватна практика какво представлява 
„форс мажор” с оглед възможността за надлежно извършване на про-
цесуални действия след първоначално предвидения срок.

• Зависимост на системата от отделните й модули. Поради обвърза-
ността между всички елементи на бъдещата електронна система, по-
ради зависимостта й от други електронни системи (описаната по-долу 
оперативна съвместимост с електронните системи на други органи), 
както и поради системния характер на съдебния процес съществува 
опасност, ако възникне проблем в отделен модул от системата, това да 
се отрази негативно на цялото електронно правосъдие.

• Опасност от „монополизиране” на системата от конкретни разра-
ботващи я лица или опасност от неефективна оперативна съвмес-
тимост между отделните системи. Електронното правосъдие няма 
как да съществува без създаването на съответен софтуер, който да го 
обслужва. Софтуерът от своя страна представлява произведение, което 
е обект на авторско право. Съсредоточаването на права, а също и на 
техническа възможност за доработки на софтуера към конкретни лица 
крие опасности същите да получат прекалено голям достъп до всички-
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те информационни масиви на правосъдието, а от друга страна, да из-
вършват доработките при непазарни условия. Възможно разрешение 
е да се допусне свободно доработване, както и свободно създаване на 
свързани със системата приложения чрез отворен код.

ІV. Добри европейски практики в областта на електронното правосъдие

В страните от Европейския съюз въвеждането, развитието и използва-
нето на електронни информационни системи в съдебната власт (елек-
тронно правосъдие) са достигнали на различни етапи. В отделните 
страни членки промените се въвеждат с различни темпове, с различна 
ефективност и в различна последователност. 

Испания, Португалия и Естония са три от водещите страни по отноше-
ние на електронното правосъдие. В доклада „EU Justice scoreboard 
2015” е отразена оценка за степента на въвеждане на електронната 
комуникация между съда и участниците в производствата за страните 
членки на ЕС. Оценките са в диапазона от 1 до 4, а оценяването е из-
вършено през 2013 г. За Португалия и Естония оценката е максимал-
ната – 4, а за Испания е 2.3. За сравнение индикаторът за България е 
1.6, докато средният за ЕС – около 2.5.

1. Опитът на Испания

Навлизането на информационните и комуникационни технологии в 
дейността на органите от съдебната система в Испания е резултат на 
дългогодишно целенасочено усилие, започнало още през 90-те години 
на 20 век, което е основано на стратегия, подлежаща на периодично 
актуализиране с оглед на развитието на технологиите.

Работата по изграждане на електронното правосъдие в Испания като 
част от цялостен план за модернизация на съдебната система е плод 
на консенсус между основните политически партии. В резултат на този 
подход през следващите две десетилетия последователно са приети 
конкретни стратегически документи, определящи насоките на разви-
тие на всеки конкретен аспект от модернизацията. На 12.11.2008 г. 
Генералният съвет на съдебната власт приема План за модернизация 
на правосъдието и Пътна карта. На 02.04.2009 г. в Парламента е по-
стигнат широк консенсус между парламентарните групи по въпроси-
те за модернизирането на правосъдието. В резултат Министерството 
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на правосъдието изработва Стратегически план за модернизирането 
на правосъдието в периода 2009-2012 г. С него са очертани 6 стра-
тегически оси: качествена публична услуга; професионално и високо 
квалифицирано правосъдие; технологично напреднало правосъдие; 
публична услуга, ориентирана към гражданите; политика, базирана на 
съвместни колегиални усилия; засилване на международното юридиче-
ско сътрудничество. Очертаните са и необходимите действия в 5 групи: 
нормативни; инсталиране на инфраструктурата; управление и органи-
зация; образоване на човешките ресурси; управление на промяната.

Във връзка с въвеждането на електронно правосъдие през 2011 г. е 
приет Закон за регулиране на употребата на информационни и кому-
никационни технологии в съдебната администрация. На всеки граж-
данин са предоставени следните права: равен достъп до електронни 
услуги на съдебната администрация, да се запознават по електронен 
път със статуса на делата, по които са легитимна страна, да получа-
ват електронни копия от електронните документи, да комуникират по 
електронен път със съдебната администрация, да използват документи 
с електронен подпис и др. Уредени са основните въпроси на иденти-
фикацията и автентичността, електронното придвижване на делата, 
оперативната съвместимост, сигурността, сътрудничеството между от-
делните администрации.

Още през 2007 г. с Кралски декрет е предвидено имплементирането в 
съдебната администрация на информационната система LexNet за по-
даване на писмени документи, придвижване на документи и издаване 
на процесуални актове. Системата LexNet e платформа за сигурен об-
мен на информация между правосъдните органи и разнообразни опе-
ратори с юридическа информация. Нейното приложно поле е опреде-
лено като: подаване на писмени документи, изпращане на съобщения, 
осигуряване на сигурен начин за обмен на информация посредством 
електронен подпис. Достъпът до системата се осъществява чрез поста-
вяне на криптографска карта в специален четец, монтиран на компю-
търа, след което системата изисква въвеждане и на PIN код. Използва-
нето на системата е задължително за повечето служители в съда, както 
и за Колегията на прокурорите.

Разработената за сектор „Правосъдие” нормативна рамка стъпва на 
достиженията на общата уредба на електронното управление в Испания 
– например Закон 56/2007 определя мерките за ускоряване на разви-
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тието на информационното общество; Кралски декрет № 3/2010 регу-
лира Националната схема за сигурност в областта на електронното уп-
равление; Кралски декрет № 4/2010 регулира Националната схема за 
оперативна съвместимост в областта на електронното управление и т.н.

Важно е да се отбележи, че нормативната рамка и техническата ре-
ализация на електронното правосъдие се базират на предварително 
извършени анализи:

• на развитието на отделните производства – типичното и възможните 
отклонения;

• на генерираните в хода на производствата документи с акцент върху 
типичните елементи на тяхното съдържание, подходящи за автоматич-
на обработка и смислово свързване;

• на ролите, в които отделните лица могат да влизат в рамките на произ-
водствата, правата и възможностите, които всяка роля дава;

• на последователността на действията на участниците в производства-
та като причина-следствие или причина-възможност.

Изработените в резултат на тези анализи класификатори и схематич-
ни представяния са от ключово значение за правилното залагане в 
системите на електронното правосъдие на ролите, нивата на достъп, 
терминологията, последователността на процесите (и тяхното развитие 
като закономерна последица или като възможност), а също така – и за 
разработването на удобни инструменти за обработка на базите данни, 
използването им от други оторизирани органи, търсенето на данни от 
потребителите на системите.

От гл. т. на гарантиране на оперативна съвместимост между системите 
на държавните органи биха могли да се посочат следните добри прак-
тики в Испания:

• Предвидена е оперативна съвместимост между всички системи на 
държавните администрации и е създаден специализиран орган, който 
да я съблюдава.

• Всички електронни системи се разработват от един орган. Така се 
гарантира еднакъв подход, както и ясно дефинирана отговорност за 
успешното им функциониране.
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Създадените са функции по автоматичен импорт и експорт на данни 
между отделните системи. Това не само гарантира пълнота и корект-
ност на използваните данни, но и предотвратява необходимостта да се 
изискват едни и същи данни/документи от гражданите от различните 
администрации.

• Организацията на електронните системи гарантира споделянето на 
информация с други институции и информационни масиви. Такъв кон-
такт е осъществен с над 20 държавни институции, сред които Държавна 
агенция данъчна администрация, Генералния съвет на адвокатурата, 
Прокуратурата, Нотариата, Националната полиция, Генерална дирек-
ция „Трафик“ (към която са регистърът на моторните превозни сред-
ства и регистърът на свидетелствата за управление на МПС), Нацио-
нален статистически институт. Осъществява се външно споделяне на 
информация с други администрации, физически и юридически лица, 
включително автоматично изпращане на актовете към Центъра за пра-
восъдна документация и до други централни регистри. Обменът се осъ-
ществява чрез XML формат.

- Връзката с Държавна агенция данъчна администрация е изключи-
телно важна, тъй като дава достъп на съдиите до данни за иденти-
фикация, данъчен адрес, месторабота, банкови сметки, искания за 
възстановявания, данъци за икономически дейности, план на пен-
сионното осигуряване, доходи и плащания, участия в инвестиционни 
фондове, прехвърляния на ценни книги, запори и възбрани и др.

- Връзката с Нотариалната камара например дава възможност да се 
провери валидността на дадено упълномощаване, неговите ограни-
чения и евентуално – оттегляне. 

- Връзката с Генерална дирекция „Трафик” пък позволява да се види 
дали лицето е включено в регистъра на лицата, притежаващи свиде-
телство за управление на МПС, както и дали са му налагани санкции.

Според нивото на защита, предлаганите от системата електронни услу-
ги са на три нива – свободен достъп (без форма на контрол), глобален 
достъп (чрез задължителна регистрация) и ограничен достъп (със спе-
циални пароли и подлежи на преценка).

• Създадена е възможност за автоматично изпращане на данни (от 
системата LexNet) към централните регистри (например регистъра на 
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наложените обезпечителни мерки).

От гл. т. на гарантиране на ефективността на самите електронни систе-
ми като добри практики бих могли да се посочат следните:

• Употребата на електронната система е задължително за всички дър-
жавни органи и адвокати. За гражданите, които не са представлявани 
от адвокати, използването на системата е предвидено като опция. По 
този начин се постига ефектът, че системата не само формално е съз-
дадена, но същата ще бъде реално използвана на практика. От друга 
страна, за лицата без специализирана подготовка е избегнат рискът 
от негативни последици в резултат на това, че евентуално биха срещ-
нали затруднения в използването на самата система. За последната 
група лица обаче също е дадена възможност за електронен достъп до 
съдебната система, в това число и чрез осигурените места за достъп до 
интернет в съответните ведомства.

• Има възможност за извършване на електронни публични продани. 
По отношение на публичните продани, които не се провеждат по елек-
тронен път, е допустимо подаването на офертите да става електрон-
но, в който случай те се прочитат от съдебния секретар по време на 
наддаването. По този начин е дадена възможност да се предпочете 
електронното извършване на изпълнителни действия дори в случаи-
те, когато действията на служителя, ангажиран в изпълнението, не са 
електронни. Съгласно Закон № 19/2015 г. електронната публична про-
дан започва поне 24 часа след публикуване на обявлението за нея. 
Системата дава възможност да се види по всяко време налични ли са 
и колко са подадените по електронен път наддавателни предложения. 
Проданта продължава 20 дни, като може да бъде удължена до 24 часа, 
за да се осигури след последното подадено наддавателно предложение 
поне 1 час, в който да няма подаване на нови наддавателни предложе-
ния. Електронните продани се прилагат както за недвижими, така и за 
движими вещи, като позволяват да се увеличат в пъти наддавателните 
предложения, да се подобри прозрачността на извършваните продани 
и като резултат – да се постигне по-справедлива и максимално близ-
ка до пазарната цена на съответния актив. Електронните продани се 
извършват в единна система, която е свързана със системата на Офи-
циалния бюлетин на държавата и се ръководи от Държавната агенция, 
отговаряща за вестника. Този единен портал за продани заменя съ-
ществувалите дотогава отделни системи в някои провинции.
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• Предвидено е задължително обучение на съдиите за работа с ком-
пютър.

• Някои от системите (например MINERVA (SGP) автоматично извърш-
ват преглед и ако е необходимо, поправка на нанесените действия 
съобразно заложените в системите процедури. При подаване на доку-
мент след неговата регистрация системата автоматично продължава 
към следващата стъпка – изпращане към компетентния магистрат или 
друг орган. В системите е дадена възможност ръчно да се направят 
корекции, но основното правило е, че процедурните изисквания са 
предварително зададени и това минимизира в значителна степен въз-
можността за грешки в процедурата.

• Предвидено е следенето на процесуалните срокове да става чрез ал-
горитми, базирани на процесуалния закон. Определянето на кръга от 
заинтересовани страни (за уведомяване) също става от самата система.

• Дадена е възможност на външни разработчици да правят приложения 
на базата или свързани с електронните системи на правосъдието, кое-
то допринася за тяхното адаптиране към индивидуалните потребности и 
непрекъснато развитие. От друга страна, по този начин се избягва „овла-
дяването” на доработките на електронните системи от определени лица.

С оглед удобство на гражданите и адвокатите при ползване на системи-
те, както и гарантиране на ефективността на тези действия в Испания 
се наблюдават следните добри практики:

• Предвидена е възможност да се извършват процесуални действия по 
електронен път – чрез електронен подпис. Положително е въвеждане-
то на термина „електронно седалище” на всеки съдебен орган, което 
представлява точен интернет адрес за връзка с органа, който се об-
народва в Официалния бюлетин на държавата/автономната общност.

• Законът определя кои системи за електронен подпис са допустими за 
идентификация на гражданите и на органите.

• Адвокатите са длъжни в определени случаи да подават документи с 
електронен подпис. По този начин се осигурява в максималната степен 
преминаване към електронно управление на процесите.

• Съдържащите се в системата копия, включително сканираните от съ-
дебен служител документи, са приравнени на оригинален документ. 
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При отпечатването върху документа се принтира и код за верифика-
ция, който позволява да се потвърди, че хартиеното копие е отпечатано 
от електронния архив.

• След изпращане на съобщение и доставянето му посредством сис-
темата тя издава на изпращача електронен документ, потвърждаващ 
подателя, получателя, датата, часа, типа на съдебното производство, 
неговия номер и година.

• Електронният регистър автоматично издава разписка, съдържаща 
заверено копие на подадения документ и включваща датата, часа и 
входящия му номер.

• Електронната система се използва и за уведомяване на страните, а 
обявленията, които по закон следва да се поставят на таблото за обяви 
на съда, се публикуват на адреса на електронното седалище. С посоче-
ното правило се постига минимизиране на споровете относно надлеж-
но призоваване и момента, в който то е завършено.

• Приложението Cuadros de Mando дава възможност да се наблюдават 
обобщени показатели за правосъдната дейност – статистическа ин-
формация, индикатори, доклади. Това може да става на различни нива 
с оглед на целите на търсещия информация – национално, регионално, 
съд, конкретен съдебен състав, конкретна материя и т.н. Важно е да 
се отбележи, че приложението събира данните в обезличен вид, така 
че да може да бъдат обработвани и да бъде осигуряван публичен дос-
тъп до информацията, без да се нарушава защитата на личните данни. 
Това не само дава повече възможности за контрол в рамките на пра-
вомощията на съответен инспекторат или атестационна процедура, но 
и засилва цялостно прозрачността на работата на съдебната система.

• За подобряване на прозрачността на работата със съдебните служи-
тели се провеждат специални курсове за комуникация, общуване с ме-
диите и др.

• Интересно е да се отбележи, че съдебната власт в Испания поддържа 
профил в социалната мрежа Twitter.

2. Опитът на Португалия

В Португалия всички съдии разполагат с персонални компютри, както и 
с преносими устройства. Освен интернет достъп магистратите свобод-
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но ползват различни юридически бази данни. Върховният администра-
тивен съд поддържа интернет страница, на която се публикуват всич-
ки решения. Отделно всеки може свободно да ползва web страницата 
www.dgsi.pt, където се качват решения и на останалите общи и адми-
нистративни съдилища. Интернет страницата предлага удобно търсене 
измежду богатата практика по различни критерии.

Устройствените и процесуалноправните норми дават детайлна уредба 
на възможностите на електронното правосъдие, от които може да се 
отбележат следните по-важни добри практики:

• „Програма за информатизация на съда” – предоставя на съдилища-
та ИКТ инфраструктура, автоматизиране на процесите на управление, 
усъвършенстване на системата за достъп до юридически бази данни.

• Въведена е възможността да се представят писмени становища чрез 
електронни системи, както и да се използва видеоконферентна връзка 
за изслушване на свидетели и вещи лица, пребиваващи извън района 
на съда.

• Административните и данъчните съдилища обработват електронно 
всички дела. Документите се подават в електронен вид – чрез имейл 
или друг вид електронно прехвърляне на данни. За да бъде възможно 
подаването им в такъв вид, е задължително подателят да притежава 
електронен подпис. В случай, че все пак се входират документи на 
хартия, деловодството на съответния първоинстанционен или второин-
станционен съд ги дигитализира.

• Създаден е Институт за финансово управление и оборудване на съ-
дилищата (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça). 
Институтът е под ръководството на Министъра на правосъдието и е от-
говорен за провеждането, изпълнението и оценката на плановете за 
компютъризация в областта на правосъдието. Институтът осигурява 
адекватни на нуждите информационни системи, управлява комуника-
ционната мрежа на правосъдието и др.

• Проектът „Дематериализация, отстраняване и опростяване на акто-
ве и процедури в сферата на правосъдието” е проект, реализиран в 
периода 2005 – 2008 г. Включва въвеждането на компютърната сис-
тема Citius, която позволява придвижване на делото от секретаря на 
съдията електронно, писане и подписване на решения от съдията по 
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електронен път, изпращане на документи от страните по делото без 
хартиени копия и много други. Повече от 1 300 съдии използват този 
софтуер. Средно над 11 500 различни потребители използват програ-
мата в рамките на една седмица. Citius се използва по гражданските 
дела, а в административното производство е въведена системата SITAF 
с аналогични функции и по-конкретно:

- изпращане и приемане на документи по електронен път, предпри-
емане на процедурни действия чрез компютър и интернет достъп до 
делото;

- създаване на софтуерни приложения за работа с дела;

- създаване на интернет страница на всеки съд;

Програмата SITAF е внедрена изцяло в първоинстанационните съдили-
ща и в Северния централен апелативен съд. Поради това там разпре-
делението на делата се случва посредством софтуер, докато останалите 
централни съдилища и Върховният административен съд не разполагат 
с подобна система. В тях разпределението на делата се осъществява 
от председателя на съда с оглед натовареността на съдиите и специфи-
ката на постъпилите дела. Сканират се 100% от материалите по делото 
само в първа инстанция. Единната електронна система за достъп до 
делата използва лична идентификационна карта, с каквато разполага 
всеки съдия. Има различни нива на достъп, като само докладчикът по 
делото може да работи по него и да извършва промени. Другите член-
съдии, както и адвокатът с изрично пълномощно, представляващ стра-
на по делото, могат само да се запознават с документите по досието. 

През април 2006 г. е приета промяна в португалския ГПК, с която е 
предвидено, че процедурите се осъществяват електронно по ред, оп-
ределен с наредба, а процедурните правила, отнасящи се до актове на 
съдии, прокурори и съдебни служители, се адаптират при нужда. 

С Наредба 114/2008 г. Министерството на правосъдието въвежда из-
ползването на CITIUS в първоинстанционните съдилища. Системата 
включва няколко компонента:

• H@bilus – използва се от съдебните служители, като ги подпомага в 
документооборота.

• CITIUS-Съдии и CITIUS-Прокурори – както подсказват имената, са две 
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версии на CITTIUS, които се използват от съдии и прокурори. Те на-
маляват значително бюрокрацията. CITIUS-съдии позволява директно 
изготвяне на присъди, решения, заповеди за изпълнение в приложе-
нието, без нужда от хартия. Актовете се подписват с електронен подпис 
чрез карта и индивидуален PIN код. Магистратите изпращат актовете 
на деловодството електронно. Съдиите по удобен начин следят всички 
разпределени им дела, както и на какъв етап са.

• CITIUS.Net е web приложение, което позволява процесуални предста-
вители като адвокати и юрисконсулти да входират молби и становища. 
Тази процедура обезсмисля подаването на молби на хартия. 

• TribNet, наричана още CITIUS-Public-Access, е приложение, което пре-
доставя информация, която е задължително да се оповести публично 
(разпределение на дела, публичност на несъстоятелните предприятия, 
открити съдебни заседания и др.).

Съдебните изпълнители от своя страна имат правомощието директно 
(по електронен път) да черпят информация от базите данни на държав-
ни институции, осигурителни регистри, имотния регистър, регистъра на 
лицата, регистър на моторните превозни средства и др. 

По електронен път съдебните изпълнители могат да налагат следните 
обезпечителни мерки:

• запор върху дружествен дял;

• запор върху моторни превозни средства (осъществява се online от 
януари 2008 г.);

• възбрана на недвижими имоти;

• запор на патент и търговска марка.

• запор на банкови сметки.

Запорираните/възбранени имущества също се изнасят на публична 
продан посредством електронно обявление – в системата CITIUS. Съз-
дадена е система за електронни публични продани, които се провеж-
дат в електронна интернет платформа. Състои се от два модула – пуб-
личен и такъв с ограничен достъп. В публичната част винаги е видима 
началната цена, стойността на последната оферта и цените, на които са 
продадени вещите по вече приключилите продани.
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3. Опитът на Естония

Естония е може би лидерът в сферата на електронното правосъдие. 
Електронни бази данни, електронни документи, а също и Интернет дос-
тъп има в 100 % от съдилищата. Всички съдилища предоставят възмож-
ност за следене на делата онлайн, за достъп до съдебните електронни 
регистри, както и провеждане на изцяло електронни процедури във 
връзка с малки искове, както и във връзка с уреждане на събирането 
на безспорни вземания. Неслучайно по показателите „използване на 
компютърна техника от съдии и съдебни помощници” и „системи за 
регистрация и придвижване на делата” тя е оценена с 4 от 4 възможни 
точки при среден показател за ЕС съответно 3,9 и 3,61. Още по-отчетли-
во е изпреварващото положение на Естония, що се отнася до оценката 
на информационния обмен между съдилищата и останалите субекти 
– при средно за ЕС ниво от 2.4, а за България 1.6 Естония и по този по-
казател е оценена с 4. Това обаче до голяма степен се дължи на общото 
високо ниво на развитие на електронното управление в тази държава. 

Чл. 63 от Кодекса на изпълнителното производство на Естония урежда 
на нормативно ниво съществуването на електронен регистър на при-
нудително изпълнение. Съгласно тази разпоредба регистърът на при-
нудително изпълнение е база данни, която е част от държавната ин-
формационна система и поддържа информация относно процедурите и 
личните данни в изпълнителното производство. Нормативно уредените 
цели на регистъра са:

• да осигурява цялостен поглед върху изпълнителните методи, които съ-
дебния изпълнител е използвал;

• да отрази информацията относно действията, които са извършени в 
хода на изпълнителното производство;

• да събира статистически данни;

• да създаде възможност за електронен обмен – приемане и предава-
не на данни и документи;

• да уведоми съдебния изпълнител за изисквания на националното за-
конодателство относно изпълнителните процедури.

1 Доклад, изготвен за ЕК ГД „Правосъдие” - The functioning of judicial systems and the situation of the economy n 
the European Union Member States, Strasbourg, 15 January 2013
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Предвидено е в базата данни да се въвежда следната информация :

• информация относно въпроси, свързани с осъществяване на произ-
водството и такива, свързани с прекратяването му;

• информация относно действия, които са извършени в хода на изпъл-
нителното производство;

• документи в цифров формат, свързани с процедурите за изпълнение;

• информация относно участниците, страните и органите в изпълнител-
ното производство.

В Естония съществува и електронна система за провеждане на онлайн 
аукциони (търгове) към Камарата на съдебните изпълнители и синди-
ци. Всички лица, които имат правоспособност и съответната дееспо-
собност, могат да бъдат участници в онлайн аукцион освен в предвиде-
ните от закона случаи.

Съдебната система на Естония се състои от три инстанции: окръжни 
съдилища – четири на брой, и административни съдилища – два на 
брой (първа инстанция), областни съдилища – два на брой (втора ин-
станция) и Върховен съд (трета инстанция). Налице е и специализиран 
Държавен съд, който разглежда дела срещу висши държавници и поли-
тици (без магистрати). Съдебната практика на първоинстанционните и 
второинстанционните съдилища е достъпна онлайн от 2001 г. насам. 
Съдебната практика на Върховния съд е достъпна след реорганизаци-
ята на съдебната система през 1993 г. и може да бъде намерена в ес-
тонския Държавен вестник и на уебсайта на Върховния съд. Съдебната 
практика на първоинстанционните и второинстанционните съдилища е 
достъпна в електронното издание на естонския Държавен вестник. За-
дължението за осигуряване на достъп до съдебната практика е уредено 
в Закона за обществената информация, а специализираната уредба 
е дадена в Правилника за съдебния процес. Обикновено се оповестя-
ват всички окончателни решения, но личните данни (например име и 
ЕГН) се публикуват само при наказателни производства или ако съдът 
реши да направи личните данни обществено достъпни. При наличие 
на чувствителни лични данни съдът може да реши да публикува само 
диспозитива на съдебното решение или въобще да не публикува реше-
нието. Публикуването на съдебна практика се разглежда като част от 
правораздаването и публикуваната информация може да се оспорва.
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През ноември 2010 г. е въведена нова информационна система, която 
е по-удобна за потребителите и предлага повече правна информация. 
Системата е била разработена с финансиране от Европейския фонд за 
регионално развитие. 

Правилата относно публикуването на съдебната практика са предвиде-
ни в съответните процесуални кодекси, като те са различни по отноше-
ние на наказателни и гражданския процес.

Специфична характеристика на правораздаването в Естония е предос-
тавената от процесуалните закони възможност за подаване на мол-
би и жалби по електронен път, като жалбоподателят се идентифицира 
чрез електронен подпис. Прилагането на подобна практика улеснява 
заинтересованите страни и повишава ефективността на работата на 
съдилищата. Създадена е система за бързо присъждане на разноски 
по дела, допринесла за значително намаляване на средното време за 
разрешаване на делата.

Възможността за обжалване чрез интернет се предоставя от процесу-
алните закони. Тази възможност е налична само когато жалбоподате-
лят е в състояние да докаже своята самоличност чрез специално удос-
товеряване – с електронен подпис. Разчитането на електронен подпис 
изисква специални технически възможности, които всички съдилища в 
Естония притежават.

Естонското правителство си поставя за цел да събира и поддържа дан-
ни за съдебните производства (и за досъдебните производства в нака-
зателния процес) в цифров формат и да прилага е-файлова система. E-
файл е цифрова информационна система, която позволява на страните 
да преглеждат наказателни, граждански, административни дела на раз-
личните етапи на производството, да следят процесуалните действия, 
който са предприети, както и постановените актове. E-файловата сис-
тема (www.e-toimik.ee) е база данни, принадлежаща към системата на 
държавната информация, която е разработена от Министерството на 
правосъдието (по-специално от Центъра за регистри и информационни 
системи към него).

Към 2009 г. е-файлова система е била въведена за наказателното про-
изводство. В гражданския процес е възможно чрез е-файловата систе-
ма да се подават молби за прилагане на ускорена процедура за запо-
ведно производство. Проектът за въвеждането на е-файлова система е 
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актуален за административното производство.

Въпреки че е-файловата система е все още в процес на въвеждане, 
съдилищата използват специална единна информационна система в 
ежедневната си работа от 2006 г. насам. 

Несъмнено ключовото предимство на Естония е развитието на елек-
тронните услуги във всяка сфера на обществения живот. Естония е ли-
дер в областта на електронното правителство – личната карта на всеки 
естонец не само го идентифицира във физическия свят, но и работи 
в електронна среда, позволявайки на хората да имат достъп до почти 
всяка електронна услуга. Неслучайно именно там е развит и електрон-
ният достъп до правосъдие – държавата е начело в класацията на Ев-
ропейската комисия за ефективно правосъдие (EU Justice Scoreboard) 
по данни за 2013 г. по показателя „електронна комуникация между 
съдилищата и страните”. 

V. Препоръки

1. Препоръки, свързани с въвеждането, администрирането и задъл-
жителността на електронното правосъдие

На първо място, следва да се предвидят мястото на системите на елек-
тронното правосъдие и компетентният орган, отговорен за тяхното 
нормативно осигуряване, реализиране, поддръжка и развитие. По-до-
бре би било това да е един орган. Кой да бъде той, зависи от много 
фактори – политическа визия, баланс на властите, ресурсна обезпе-
ченост, кадрова обезпеченост и др. Но създаването на конструкции с 
междуведомствено участие и без ясна отговорност ще има по-скоро 
отрицателен ефект върху проектирането, внедряването и скоростта на 
реализиране на промяната.

На второ място, важно е преминаването към електронно правосъдие да 
се извъши едновременно във всички съдилища. Те трябва да преми-
нат в единна система, следвайки едновременно отделните фази на тако-
ва преминаване. Едновременността има и още един аспект – електро-
низацията да се прилага по отношение на всички дела. В съществуващи 
проекти се предвижда, че тя няма да обхваща заварени дела. Вероятно 
съображенията са свързани и с допълнителния ресурс, който ще трябва 
да се вложи за дигитализиране на заварените дела. Факт е обаче, че ви-
сящите дела може да не приключат още години наред. Необходимостта 
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да се поддържат едновременно две процедури за работа само заради 
делата, които след 10 години няма да са приключили, но към датата на 
влизане в сила на електронизацията ще са били висящи, ще изисква 
поддържането в този дълъг период на много по-голям ресурс, отколкото 
ще отнеме дигитализацията им. Отделно от това е неудобството за стра-
ните по тези дела и несигурността за гражданите по кое дело кой ред се 
прилага. Затова балансиран вариант би бил да се дигитализират всички 
висящи дела, които към датата на влизане в сила на промените не са 
обявени за решаване пред последната си инстанция.

На трето място, за да заработи ефективно електронното правосъдие, 
е важно използването на електронната форма да бъде задължително 
за всички държавни органи (и тези извън съдебната власт), както и за 
всички лица, работещи по занятие по дела – всички адвокати, нотари-
уси, съдебни изпълнители, вещи лица, ангажираните в процеса прево-
дачи и тълковници. Гражданите трябва да имат право на избор дали да 
използват средствата на електронното правосъдие, или да комуники-
рат на хартия посредством деловодни центрове в съдилищата, които 
ще имат грижата да приемат хартиения документ и да го дигитализират 
и въведат в системата или обратното – да извадят хартиено копие на 
намиращ се в системата документ и да го предадат на гражданина.

2. Препоръки, свързани с електронната комуникация между съдеб-
ната власт и останалите правни субекти

Следва да се предвиди ясно и сигурно оповестяване на електронните 
адреси, на които може да се комуникира със съдебната система. С ог-
лед избягване на всякакви съмнения относно тяхната валидност и ав-
тентичност тези адреси следва да се обнародват в Държавен вестник. 
За целите на електронното изпращане и получаване на уведомления 
по електронна поща е възможно създаване на модул за автоматично 
генериране на електронни съобщения (имейли) и ползващ мейл-сървъ-
ра/ите на съдебната система, интегриран в Единната система на съди-
лищата, който да дава възможност за сигурно изпращане и получаване 
на имейли, включително с електронен подпис. В тази насока следва да 
се уредят: създаване и прекратяване на функционирането на конкре-
тен имейл адрес; осигуряване на достоверна дата и час на изпращане 
и получаване на електронните съобщения; защита на личните данни; 
задължение за използване – всички съдии и съдебни служители, в чий-
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то съд е въведена Системата, са задължени да използват единствено 
този имейл за получаване и изпращане на електронна съобщения при 
или по повод изпълнение на функциите им. Всеки служител да е задъл-
жен да проверява ежедневно служебния си имейл, а общите електрон-
ни пощи следва да се проверяват непрекъснато в работното време на 
органа. Би трябвало да се уреди презумпция, че електронно писмо, 
изпратено на персонализирана поща, е получено от адресата си същия 
ден (ако е изпратено в рамките на работното време) или на следващия 
работен ден (ако е изпратено извън рамките на работното време). Из-
пратените на общата електронна поща писма се считат за получени в 
същия момент независимо дали е в рамките на работното време, или 
извън него. След изпращане на съобщение и доставянето му посред-
ством Системата тя следва да издава на изпращача електронен доку-
мент, потвърждаващ подателя, получателя, датата, часа, типа на съдеб-
ното производство, неговия номер и година, а ако е подаден документ 
– и заверено негово копие с идентификатора, с който документът е 
въведен в Системата. Съдържащите се в системата копия, включително 
сканираните от съдебен служител документи, следва да бъдат прирав-
нени към оригинален документ. При отпечатването върху документа 
се принтира и код за верификация, който позволява да се потвърди, 
че хартиеното копие е отпечатано от електронния архив. Обявленията, 
които по закон се публикуват на таблото за обяви на съда, следва да се 
публикуват на адреса на „електронното седалище“.

По отношение на физическите и юридическите лица е препоръчително 
задължителното притежаване на постоянен електронен адрес и елек-
тронен адрес на управление, които да се вписват съответно в доку-
ментите за самоличност (или както бъде предвидено в Закона за елек-
тронната идентификация) и в Търговския регистър, съответно – другите 
регистри на юридическите лица. Физическите постоянен адрес и адрес 
на управление са адреси, за които се презюмира, че на тях може да 
се осъществи валидна комуникация с лицето. Последното носи риск 
дали съобщението реално ще стигне до адресата си, защото негова е 
отговорността да посочи такива адреси, на които приема получаване-
то им за валидно. Постоянният електронен адрес/електронният адрес 
на управление могат да бъдат автоматично еднократно генерирани в 
сигурна среда, като държавата гарантира за сигурността на средата, 
предоставя ключовете за достъп на лицето, което на своя отговорност 
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следи за получените съобщения – било като посещава ежедневно въ-
просния електронен адрес, било като настрои препращане от него до 
друг свой адрес, за чиято сигурност и достъпност обаче отговаря сам.
В този смисъл идеята за създаване на служебен имейл, предвидена 
в Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на елек-
тронното управление в Република България за периода 2015 – 2020 г. 
заслужава подкрепа.

Според Пътната карта, системната електронна поща ще се създава „слу-
жебно“ за всеки потребител при генериране на електронна идентичност 
и ще служи за основен електронен канал „по подразбиране“ за инфор-
миране на потребителите за важни събития, както и за човешко-четим 
идентификатор. Подсистемата ще позволява и регистрация на допълни-
телни канали за комуникация за всеки потребител, но при изпращане на 
съобщение до системната електронна поща, то ще се смята за „получе-
но“ от потребителя. Подсистемата ще осигурява автоматични нотифика-
ции за потребителите при извършване на потребителски действия, при 
настъпване на определени събития и при регистриране на определени 
транзакции. Потребителите ще могат да настройват сами правилата и 
условията, при които да се изпращат нотификации, а така също и да из-
бират каналите за дистрибуция на нотификациите – служебно създадена 
електронна поща към системата за е-идентификация, външни електрон-
ни адреси, чрез SMS-и към мобилни номера и др.

На практика един подобен „служебен мейл” би създал електронен ва-
риант на постоянния адрес. „Служебният мейл” следва също така да 
е по желание заместим, т.е. по всяко време физическото лице, соб-
ственик на имейла, да има възможност да го пренасочва към избран 
от него друг – личен имейл. Ако това бъде въведено и реализирано 
във връзка с електронното правосъдие, би било ефективна алтерна-
тива на настоящия чл. 47 от ГПК, който урежда връчването на книжа 
чрез залепване на уведомление. Чл. 47 от ГПК към момента е една от 
най-дискутираните, противоречиви и обект на злоупотреби разпоред-
би. Според него, когато ответник по делото не може да бъде намерен 
на посочения по делото адрес (най-често постоянния адрес на лицето) 
и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчите-
лят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато 
до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място 
около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска 
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уведомление и в нея. Това крие рискове, тъй като огромна част от хо-
рата не живеят на постоянния си адрес, посочен в личната карта. Но 
дори да живеят там, това оставя съобщението на произвола на съседи, 
гости и преминаващи покрай адреса лица. Не са редки случаите, кога-
то лицата не са уведомени, че срещу тях се води съдебно дело. Елек-
тронната поща тип „служебен имейл”, в случай че бъде добросъвестно 
използвана, би намалила този риск, още повече ако бъде създадена 
и възможност за пренасочване на съобщенията от служебния имейл 
към друг, личен имейл. Рисковете лицето да не бъде уведомено остават 
преди всичко при недобросъвестно използване на пощата. 

В допълнение „служебният имейл” би могъл да служи за уведомяване и 
по друг начин – след като акт на съда бъде записан/отразен на съответ-
ното място в електронното досие на делото, до което всяка от страните 
има свободен и неограничен достъп, на тях им се изпраща нарочна 
нотификация от системата на въпросния електронен адрес/служебен 
имейл, при което те се считат за уведомени за този акт.

3. Препоръки, свързани с ускоряване на съдебния процес

Въвеждането на електронното правосъдие може да доведе до бързи и 
съществени подобрения, свързани със срокове за решаване на делата 
и равномерната натовареност на съдиите. България е на трето място 
сред държавите членки на ЕС по брой съдии на глава от население-
то2. Въпреки това продължават да се чуват основателните критики за 
недостатъчно бързо правораздаване от граждани, неправителствени 
организации и дори от магистрати. Основен проблем у нас е нерав-
номерната натовареност на магистратите. Не е приемливо съдия в 
Софийски районен съд да има висящи за разглеждане 7 пъти повече 
дела, отколкото негов колега от друг по-малък съд. При свръхнатоваре-
ността на част от магистратите, дори да желаят да изготвят качествени 
актове, процесуалните срокове и угрозата от дисциплинарно наказа-
ние за неспазени срокове, ги стимулира да завишат темпото на работа 
за сметка на качеството.

В същото време следва да се отбележи, че 51 % от делата в районните 
съдилища са по заповедни производства3. Заповедните производства 

2 „The functioning of judicial systems and the situation of the economy in the European Union Member States – 
compiled report”, CEPEJ, Strasbourg, 15.01.2013
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по чл. 410 от ГПК по принцип не изискват преценка на никакви об-
стоятелства извън правилното попълване на определени полета. Това е 
причината в някои държави издаването им да е предоставено на слу-
жители от съдебната администрация, които не са съдии (Австрия) или 
дори се върви в посока на автоматичното им издаване от електронната 
деловодна система след получаване на правилно попълненото елек-
тронно искане (Португалия). В дългосрочен план това е правилната по-
сока на развитие и на уредбата на производството по чл. 410 от ГПК, 
защото в него ответната страна има възможност да се защити след 
издаването на заповед за изпълнение и преди да е претърпяла каквото 
и да било негативно въздействие върху правната си сфера. Междувре-
менно следва след въвеждане на електронната система делата по за-
поведни производства (по чл. 410 и чл. 417 от ГПК) и по обезпечителни 
производства, доколкото се провеждат изцяло писмено, да бъдат раз-
глеждани на принципа на случайно разпределение между всички ра-
йонни съдии в страната, без значение в кой град се намират (подобно 
на начина на разпределяне на фирмените дела в Търговския регистър 
на Агенцията по вписванията). Правилата за подсъдност, разбира се, 
ще се запазят на фазата на установителния иск в случай, че постъпи 
възражение от ответната страна, както и по отношение на територи-
алната компетентност за образуване на изпълнително производство.

Следва да се има предвид, че проблем с неравномерната натоваре-
ност се проявява и при съдебните служители от администрацията (обща 
и специализирана) на съдилищата, които подпомагат работата на съди-
ите. Решаваща крачка към по-добрата администрация е въвеждане на 
електронното дело. В условията на електронно правосъдие е необхо-
димо да бъде създаден и имплементиран нов организационен модел 
на специализираната съдебната администрация, съобразен с новите 
й функции. Със същата важност е и предефинирането на процесите, 
свързани със съдебното деловодство и вътрешния документооборот на 
съдебната администрация. 

4. Препоръки във връзка с плащането по електронен път на държав-
ни такси, разноски и други задължения към органите на съдебната 
власт

Следва да се регламентират възможните варианти, чрез които да може 
3 Анализ на натовареността на органите на съдебната власт през 2014 г., приет от ВСС с решение по Протокол 
№ 40/ 15.07.2015 г.
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да се осъществява, от една страна, електронно плащането на съответ-
ните такси, а от друга страна – правилното отразяване на извършените 
плащания. Задължително е гражданите и организациите да имат право 
на избор между различни начини на плащания. 

Препоръчително е във функционалността на бъдещата система на 
единния електронен портал на съдебната система да бъде предвидена 
възможност за автоматизирано определяне на размера на дължимата 
държавна такса при извършване на определено процесуално действие 
(предявяване на иск, подаване на жалба и т.н.) в електронна форма. 
Реализацията на функцията за автоматизирано определяне на таксата 
е в пряка зависимост и от възприетото техническо решение за запла-
щане на таксите.

5. Препоръки във връзка с интеграцията на бъдеща система на 
електронното правосъдие със системите на различни регистри

В хода на осъществяване на своята правораздавателна дейност орга-
ните на съдебната власт често имат нужда от получаване на удостове-
рителни изявления – в редица случаи става въпрос за официални удос-
товерителни документи като доказателства в процеса, в други случаи 
– за определени удостоверения за факти и/или обстоятелства, които 
имат значение за процеса, макар и без да са от значение за предме-
та на спора (например постоянен адрес на страните, качеството на 
наследник или качеството на титуляр на права върху определен имот, 
марка или патент).

Следва да се отбележи, че тези регистри (като например Търговският 
регистър към Агенцията по вписванията, Държавният регистър на 
марките към Патентното ведомоство) се създават и поддържат от 
държавни органи в системата на изпълнителната власт и интеграцията 
им със съответна електронна система на съдебната власт може да 
бъде резултат само от съвместни усилия. При такава интеграция съдът 
ще разполага своевременно с информация, необходима за съдебния 
процес. Ще изчезне необходимостта от представяне на справки или 
изискване на информация от държавни органи, което отнема значително 
повече време, отколкото би отнела справка при свързани електронни 
регистри. Повечето държавни регистри са публични и всяко лице може 
да иска справка, а определени лица – удостоверение или препис от тях 
в съответсвие с установените правила. Въпреки това, за да използват 
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информацията в тях, гражданите/техните процесуални представители 
трябва да представят пред съда съответното удостоверение/препис 
с необходимата информация. Това, от една страна води до забавяне 
на процеса, а от друга – до повече разходи, с които се натоварват 
страните. Би било много по-ефективно, ако съдът служебно следи 
или поне има възможност да проверява автоматично за твърдяни от 
страните обстоятелства, които са вписани в определени дръжавни 
регистри. 

В условията на електронно правосъдие и електронно управление не-
обходимостта например от издаване на свидетелство за съдимост от 
Министерството на правосъдието би следвало да отпадне. Държавните 
органи следва да могат служебно да правят справки в базата данни на 
Централното бюро за съдимост и да не изискват удостоверяването на 
това обстоятелство с отделен документ. Разбира се, изводът, че след-
ва да отпадне необходимостта пред държавни органи да се представя 
свидетелство за съдимост, ще бъде валиден само дотолкова, доколкото 
съществува ефективно функциониращо електронно управление с пъл-
на оперативна съвместимост между електронните системи и регистри-
те на отделните държавни органи. 

В случаите, в които законът изисква това обстоятелство да бъде взе-
то предвид (например за кандидатстване за заемане на определена 
длъжност), то съответният орган би следвало да може сам да го прове-
ри. За целта, ще следва да се направят и съответните законодателни 
изменения. 

В България има нужда от осигуряването на лесен достъп и интеграция 
между системата на електронното правосъдие и следните примерно 
изброени информационни регистри:

• Имотен регистър към Агенцията по Вписванията. Автоматичният 
достъп до регистъра би позволил проверка от съда на обстоятелства 
относно наличие на вещни права и тежести върху недвижими имоти.

• Кадастър към Агенцията по геодезия, география и кадастър. Достъпът 
би дал възможност за установявяане на границите между имотите във 
връзка с определен вещен спор.

• Държавни регистри на марките, полезните модели, промишлените 
дизайни, географските означения към Патентното ведомство. Съдът би 
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имал възможност автоматично да проверява титулярите и носителите 
на право на ползване върху съответните обекти на индустриална 
собственост.

• Регистър на брачните договори към Агенция по вписванията.

• Единна система за гражданска регистрация и административно об-
служване на населението (ЕСГРАОН) към Главна дирекция „Гражданска 
регистрация и административно обслужване“ към Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството.
• Регистрите и информационните масиви на Министерството на 
вътрешните работи. По този начин би се създала възможност за 
проверка на обстоятелства като наличие на валидно свидетелство за 
правоуправление на моторно превозно средство за конкретно лице, 
собственост на регистрираните МПС, наложени административни 
наказания, както и други данни.

Освен интеграция на регистрите, е препоръчително да се предвиди 
и възможност за електронно отправяне на запитвания относно 
определена информация до органите на изпълнителната власт. 
В практически аспект може да се даде пример със съдебните 
изпълнители. Въпреки че законът е уредил задължението на органите 
и институциите да им оказват съдействие в хода на изпълнителния 
процес, комуникацията и взаимодействоето им тях всъчщност е силно 
затруднена в някои случаи и свързана с немалко разноски. Към мо-
мента в България има нормативна основа за възприемане на тази до-
бра практика. Член 431 от ГПК предвижда, че държавните учреждения, 
общините, организациите и гражданите са длъжни да оказват съдей-
ствие на съдебния изпълнител, както и че той има право на достъп до 
информация в съдебните и административните служби, в т. ч. органите 
на Националната агенция за приходите, поделенията на Националния 
осигурителен институт, на Централния депозитар, на лицата, водещи 
регистър на държавни ценни книжа, на контролните органи по Закона 
за движението по пътищата и на други лица, които водят регистри за 
имуществото на длъжника или разполагат с данни за неговото имуще-
ство. Той може да прави справки и да получава сведения за длъжника, 
както и да иска копия и извлечения от документи. Кодексът не пред-
вижда как да се реализира този достъп. Това, от една страна, означава, 
че няма законова пречка това да стане по електронен път, но, от друга 
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страна, не е предвидено и задължение този достъп до документите да 
бъде електронен. В този смисъл за успешното въвеждане в българската 
правосъдна система на тази практика не се налагат обезателно зако-
нодателни промени. От друга страна, прецизиране на нормативните 
изисквания би допринесло в значително степен за ефективния достъп 
до съответните информационни масиви.

6. Препоръки във връзка с електронната публична продан 

Към момента проданите не придобиват достатъчно добра публичност. 
Участието в тях е усложнено и в много случаи е необходимо съдействи-
ето на адвокат. Особено затруднено е и участието на лица, които не жи-
веят в конкретното населено място, в което се осъществява проданта, 
а още повече – на живеещи извън България.

Общественият интерес налага в публичните продани да участват въз-
можно най-голям брой хора. По този начин са гарантира максимално 
доближаване до и евентуално надскачане на пазарната цена на прода-
ваното имущество и се увеличава вероятността за успешна продан още 
от първия път. Така се спомага по-бързото движение на гражданския 
оборот и покриване на по-голяма част от задължението на длъжника.

7. Препоръки относно „социалната цена” на електронното правосъдие

Въвеждането на електронно правосъдие неизбежно би довело да съ-
кращения на служители в рамките на съдебната власт – това е т. нар. 
„социална цена” на електронизацията. Съществува възможност поне 
частично компенсиране на този проблем чрез създаването на „пункто-
ве на съдебната система”. Това са помещения, включително в малки 
населени места (с особен приоритет на отдалечените и труднодостъп-
ните), в които гражданите да могат да извършват определени действия 
във връзка със съдебния процес или издаването на удостоверителни 
изявления от съда (например подаване на искова молба или получа-
ване на свидетелство за съдимост). Служителите там биха могли да 
осъществяват функции, присъщи на лицата, които са в службите „Ре-
гистратура” и  „Деловодство”. Това решение би позволило създаването 
на нови работни места (при това в населени места с висока безрабо-
тица), ще доведе до подобряването на достъпа до правосъдие и ще 
засили цялостно присъствието на държавността в тези населени места, 
в много от които тя се олицетворява само от кметски наместник.
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Въвеждането на електронно правосъдие може значително да подобри 
достъпа до правосъдие на хората с увреждания – не само с оглед на 
възможността за пряк контакт от която и да е точка, но в особено голя-
ма степен – на хората със зрителни увреждания, доколкото вече са на-
лице действащи инструменти за звуково възпроизводство на писмени 
документи, запазени в електронен формат.

Съдебното производство може да стане по-бързо и по-евтино за учас-
тниците в него и при въвеждане на възможностите за видеоконферент-
ни връзки в системата – когато трябва да се изслушат свидетелски по-
казания или експертиза и свидетелят или вещото лице живее в друго 
населено място, изслушването може да стане посредством интегрира-
на в системата платформа за видеоконферентна връзка.

VI. Рискове, свързани с електронното правосъдие

Въвеждането на разглежданите промени изисква комплексни ресурси 
(нормативни, организационни, човешки и др.), чиято липса или недос-
татъчност би довела до проявлението на редица рискове.

Общите рискове, пред които въвеждането на електронно управление 
(и в частното на електронно правосъдие)  се изправя, са свързани с 
осигуряването на:

• надеждни електрическа мрежа и телекомуникационни мрежи;

• подходяща нормативна рамка и организационна структура за упра-
вление и координация на процесите по въвеждане; 

• работещи механизми за сътрудничество между институциите (както 
в рамките на съдебната система, така и извън нея), както и за разре-
шаване на конфликти;

• добра координация между различните инициативи за електронно уп-
равление – местни и национални, общи и специализирани;

• достъпност, качество и полезност на предоставяните електронни ус-
луги и надеждност на техническите решения;

• подходящо обучение на кадрите за работа с инструментите на елек-
тронното правосъдие; 

• ефективна комуникация на ползите от промените – както до заин-



124

тересованите страни, така и до населението като цяло; привличане 
на обществена подкрепа и сътрудничество с всички заинтересовани 
страни;

• подходящи мерки за неутрализиране на негативния социален 
ефект от съкращаването на щата в специализираната съдебна адми-
нистрация; 

• надеждна методология за мониторинг на изпълнението и показатели 
за оценка на качеството на предоставяните електронни услуги;

• предотвратяване на евентуално влошаване на качеството на об-
служване.

Конкретните рискове, които са идентифицирани на основата на опита 
на други държави с действащи системи на електронно правосъдие, са 
следните:

• влиянието, което въвеждането на електронните системи оказва 
върху действията на гражданите: определени електронни услуги могат 
да затруднят част от гражданите, например тези с ограничена техни-
ческа компетентност. От друга страна, ползването на електронните 
услуги улеснява, поради наличие на бланки и указания за попълва-
нето им;

• влиянието, което въвеждането на електронните системи оказва 
върху правораздавателните практики – в продължение на десети-
летия обществената представа за това как работи съдът, какво се 
върши, когато гражданинът отиде в съда, е създала устойчиви моде-
ли, които въвеждането на електронно правосъдие неизбежно пре-
формулира;

• влиянието, което електронните системи ще имат върху праворазда-
вателния процес – въвеждането на електронната система няма за цел 
да добави още едно действие към вече извършваните от страните в 
процеса, не означава да се задължи подателят освен хартиено копие 
да депозира и електронно. Реформата трябва да доведе до реинжене-
ринг, който да оптимизира процесите, респективно – да позволи отпа-
дането на някои стъпки;

• съвместимостта с процесуалните практики;

• правилното приспособяване на първоначално изградения теорети-
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чен модел към реалните нужди на правораздавателната система и на 
гражданите.

Добре организираният и последователен подход по въвеждане на 
електронно правосъдие, съчетан с внимателен анализ, би следвало да 
доведе до минимизиране на рисковете и до проявление на неговите 
предимства.
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Бележки
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