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АНАЛИЗ 

на проведено проучване сред адвокати, 

съдии и целеви групи по проект: 

„Фондация „Институт за право и 

правосъдие” – мост за реформирана 

съдебна система” 

 
Този Анализ се реализира във връзка с Проект № 

BG05SFOP001-3.003-0062, с наименование „Фондация 

„Институт за право и правосъдие – ефективен партньор за 

реформирана съдебна система” финансиран от Европейския 

съюз и Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020.  

 

 

 
 



 
 

 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ  

Реформата в съдебната система, като част от независимата съдебна власт, освен 

промяна на законодателство и структури, принадлежащи на законодателната власт, 

налага преди всичко предприемането на конкретни мерки за реформиране на нейната 

вътрешна среда. С разработване на АНАЛИЗА, на база на проведеното проучване се 

идентифицираха основните проблеми и пречки в комуникацията и проследяването на 

обратната връзка между различните групи страни в правораздаването. Проучването 

допринесе пряко за регистриране на проблемите, за набелязване на мерките водещи до 

подобряване на средата за работа, като се създадат предпоставки за оптимизиране на 

взаимовръзката между различните целеви групи обхванати в проучването, а именно: 

адвокати, съдии, съдебни служители, граждани и бизнес.  

С провеждане на проучването въз основа на направения избор сред целевите групи се 

идентифицираха основни моменти и се определиха слабите звена и връзки в 

правораздаването.   

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА АНАЛИЗА  

Основната цел на Анализа е: Регистриране на проблемите в съдебната система и 

набелязване на мерки за подобряване взаимодействието между участниците и страните  

в съдебната система, включително граждани и бизнес, с цел създаване на една 

ефективна и реформирана съдебна система.   

Задачи:   

1. Да се идентифицират пречките възпрепятстващи ефективното, справедливо и 

навременно правораздаване;  

2. Да се регистрират предложения подобряващи комуникацията и взаимовръзката 

между отделните групи и звена като част от съдебната система - адвокати и съдии от 

една страна и граждани и бизнес от друга в обща свързаност помежду им;   

3. Да се посочат механизми насърчаващи добрите практики и възможностите за 

тяхното популяризиране сред гражданите;   



 
 

 4. Да се представят обществените нагласи за създаване на една модернизирана и 

ефективна съдебна система.   

Посочените цели   се изпълнят чрез проучване мнението и предложенията на целевите 

групи, които са основни носители на тази промяна.   

3. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ   

Целевите групи определени за целите на тази дейност са: адвокати, съдии, съдебни 

служители, граждани и представители на бизнеса от съдебните райони на Хасково, 

Кърджали и Пловдив.  

Всички целеви групи на респондентите са участници и активни страни в съдебната 

система. Всяка група изпълнява своите функции, без които правораздаването като 

основна функция на съдебната система не може да се осъществи. Проучвайки мнението 

на ключовите фигури в съдебната система се очаква да се постигне комплексна 

представа за качеството на изпълняваните роли и различията в гледните точки на 

участниците в този процес.   

3.1. Адвокати  

Адвокатите са основната група респонденти, върху които проучването акцентира, 

защото, те са основното свързващо звено между граждани, бизнес и съдебни органи. 

Освен в съда, адвокатите често съдействат на клиентите си и при реализиране на 

сделки, търговски преобразувания, преговори, налагане на обезпечения и редица други 

услуги. Адвокатът е лице, което не само познава закона, но и има нужния опит да 

консултира и съветва клиентите си в различни области на бизнеса, както и за всякакъв 

вид дела. Работата на адвоката включва главно практическото упражняване на дадените 

по закон на клиента права, включително правото на иск. Правните услуги, предлагани 

от адвокатите са много и разнообразни, но имат един общ белег: те са свързани с 

търсене на правилни и законни решения, целящи постигането на определен правен 

резултат.  

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите 

и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите 

членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и 



 
 

седали  се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските 

колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в 

Република България. През 2004 г. е приет действащият Закон за адвокатурата, който 

през 2006 г. е приведен в съответствие с Договора за присъединяване на Република 

България към Европейския съюз. В проучването   се изследват представителите на:  

 Адвокатска колегия – Кърджали, която обхваща районите на градовете 

Кърджали, Момчилград, Крумовград и Ардино. Към момента в колегията са 

вписани 65 адвоката; 

 Адвокатска колегия – Хасково, която обхваща районите на градовете Хасково, 

Димитровград, Свиленград и Харманли. Към момента в колегията са вписани 

360 адвоката; 

 Адвокатска колегия – Пловдив, която обхваща районите на градовете 

Пловдив, Асеновград, Карлово и Първомай. Към момента в колегията са 

вписани 1146 адвоката.  

Целева група адвокати наброява общо 1571 адвокати от които   бъдат включени във 

фокус групите – 108 човека. 

3.2. Съдии 

Целевата група се състои от 200 съдии и обхваща следните съдебни райони и 

съдилища: 

Окръжен район Пловдив, който включва 115 съдии от: Районен съд Асеновград – 7 

съдии, Районен съд Карлово – 7 съдии, Районен съд Първомай – 7 съдии, Районен съд 

Пловдив – 51 съдии и Пловдивски Окръжен Съд – 43 съдии.  

Окръжен район Хасково, включва 47 съдии, които се разпределят по райони и 

съдилища така: Районен съд Хасково – 10 съдии, Районен съд – Свиленград – 7 съдии, 

Районен съд Димитровград – 6 съдии, Районен съд Харманли – 4 съдии, Районен съд 

Ивайловград – 2 съдии, Хасковски Окръжен съд –  18 съдии.  

Окръжен район Кърджали включва общо 22 съдии и обхваща следните райони и 

съдилища: Районен съд Кърджали – 7 съдии; Районен съд Момчилград – 2 съдии, 

Районен съд Крумовград – 2 съдии, Районен съд Ардино – 2 съдии и Окръжен съд 

Кърджали – 9 съдии.  



 
 

Общо за целевата група: 110 районни съдии и 70 окръжни съдии, или общо 180 съдии, 

разпределени в Наказателни, Граждански и Търговски отделения.  

Допълнително към съдилищата се включват и административните съдилища на 

Пловдив, Хасково и Кърджали – общо 20 съдии.  

Групата   бъде обхваната чрез провеждане на интервюта с представители на всички 

съдилища, при разделение по Наказателни, Граждански и Търговски отделения. 

Очакван брой проведени интервюта – 75 бр.  

3.3 Съдебни служители от изброените съдебни райони и съдилища 

Съдебните служители: обща и специализирана администрация, включително: съдебни 

деловодители, съдебни секретари, и др. Приблизителен брой на съдебните служители, 

които   бъдат обхванати в дейностите по проекта като целевата група – 100 бр. 

служители, които   бъдат анкетирани.  

3.4. Граждани, клиенти на съдебната система 

Обща целева група – гражданите, клиенти на съдебната система, обхванати в съдебните 

райони на проекта. Приблизителен брой на очакваните включени активно в дейностите, 

а именно попълване на анкетни карти – 100 бр.   

3.5. Представители на бизнеса  

Обща целева група – представители на бизнеса: микро, малки и средни предприятия, 

клиенти на съдебната система, обхванати в съдебните райони на проекта. 

Приблизителен брой на очакваните включени активно в дейностите, а именно 

попълване на анкетни карти  – 100 бр.  

4. ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ  

 

За провеждане на проучването, на база на което се разработи и настоящият Анализ, се 

включиха определените целеви групи участници в съдебната система на територията на 

съдебните райони – Хасково,  Пловдив и Кърджали.  

Ползваните методи за набиране на първична информация са: анкета, интервю и фокус 

групи. Подборът на респондентите е на основата на квотното допитване.  



 
 

Регистрирането на проблемите в групата на адвокатите се извърши на базата на 

проведените и обобщени резултати от 9 фокус групи: 3 (36 човека)на територията на 

Хасковски съдебен район,  4 (48 човека) на територията на Пловдивски съдебен район и 

2 (24 човека) на територията на Кърджалийски съдебен район или общо 108 адвокати.  

Фокус-групите се използваха като форум за изказване на лични мнения, тревоги и 

опасения, за обсъждане на спорни интереси между участниците, както и за определяне 

на потенциалните полета на съвместно действие. Груповите дискусии дават 

възможност и за кръстосана проверка (cross-check) на информацията, която   се  събере 

посредством интервютата и анкетите. За провеждането на фокус групите се разработва 

сценарий на дискусията, който   се следва от двамата модератори. Сценарият   включва 

изследователските задачи, които се трансформират в серия от въпроси, на които трябва 

да се даде отговор и които трябва   се обсъдят по време на дискусията. Сценарият   има 

и отворен характер, който   позволи да се прояви гъвкавост при реализацията на 

предварителния сценарий, за да не се ограничава и формализира дискусията. 

Участниците в обсъждането    се изслушват с разбиране и   се създават условия за 

свободна и непринудена обмяна на мнения.   

Изборът на участници  става на база на териториално разпределение, като се включват 

представители на адвокатурата занимаващи се с различни видове дела. По този начин 

се цели да се регистрират спецификите в различните райони, но и особеностите на 

различните видове съдебни дела.  

Подборът на двамата модератори се извърши на основата на личните качества, на 

познаването на изискванията за установяване на пълноценен контакт с всеки участник. 

Продължителността на обсъжданията по всеки отделен въпрос,   се базират на личния 

усет към изчерпването на дадената тема и преминаването към следващия проблем. В 

заключителния етап на дискусията   се търсят единните становища и оценки, които да 

се споделят от всички като се оценят потенциалните възможности за постигане на 

консенсус.  

Анализът и интерпретацията на резултатите се извърши в рамките на изработените от 

модераторите 9 доклада описващи резултатите на всяка една от дискусиите.   



 
 

По този начин се осигури  възможност за качествено изследване, в което участниците   

определят техните възприятия, мнения, убеждения и нагласи към качеството на 

предоставяните правни услуги, проблемите в адвокатурата и се регистрират 

предложенията водещи до подобряване на правната среда. Фокус групите   дадат 

възможност на по-широк кръг от заинтересовани страни да дадат своето мнение по 

темата за създаване на подходящи условия за провеждане на правната реформа.   

Фокус групите са едно полезно средства да се разбере в дълбочина професионалните 

нагласи сред представителите на гилдията на адвокатите. Така фокус групите  :  

 Осигурят възможност да се потвърдят не само набелязаните предварително 

проблеми и възможни предложения, но и да се регистрира набор от трудно 

предвидими  факти; 

 Целевото набиране на участниците   допринесе за включването на групи, които в 

противен случаи биха били изключени; 

 Допринесат за засилване на чувството на съпричастност по отношение на 

дискутираните въпроси.   

 Се комбинират с други методи, като интервюта и  анкети с цел да се задълбочи 

разбирането на съдебната реформа; 

 Осигурят възможност за формиране на комплексна оценка на проблемите на 

правораздаването.   

 

Регистрирането на проблемите в групата на съдиите се извърши на базата на 

проведените 75 интервюта на територията на Хасковски, Пловдивски и Кърджалийски 

съдебни райони, като   се интервюират 50 районни съдии, 20 окръжни съдии и 5 

административни съдии. След всяко интервю интервюера направи кратък доклад 

представящ поведението на интервюирания, тъй като се засягат „неудобни“ теми, по 

които хората се въздържат да говорят. Въпросникът за интервюто на съдиите е 

полустандартизан.  

Всяко интервю се проведе при предварително уговорена среща и ясно определен съдия. 

До всички обхванати съдилища - до председателите на съответния съд,   се изпратят 

писма на хартия и на ел.поща с информация за проекта и покана за определяне на 



 
 

съдии за включване в проучването. Времетраенето на едно интервю бе максимум един 

час,   и се проведе от един експерт - юрист.   

Допитването до съдебните служители се извърши на база на разработена анкетна 

карта.   се анкетират 100 съдебни служители работещи на територията на Хасковски, 

Пловдивски и Кърджалийски съдебни райони.   

Анкетирането на граждани, клиенти на съдебната система и анкетиране на 

представители на бизнеса   се извърши с един вид анкетна карта, която да предоставя 

възможност за сравнителен анализ между двете групи потребители на съдебната 

система.   се раздадат 250 анкетни карти за граждани и 250 анкетни карти за 

представители на бизнеса, от които   се върнат 100 анкети за граждани и 100 анкети за 

представителите на бизнеса или общо 200 човека.  

5. ОБРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА 

Цялата събрана информация се обработи с SPSS метод за обработка на данните и 

обобщение на резултатите от анкетите и интервютата или общо 375 броя. Събраната и 

обобщена информация послужи за разработване на настоящият анализа.  

 

II. ОБОБЩЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ  

1. Общо препоръки  

1.1. ОБЩО ЗА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА : 

 

 Създаване на ясна концепция и визия за бъдещо развитие на системата, с ясни 

цели и задачи, които да се споделят и подкрепят от всички гилдии. Това е важно, 

защото   покаже посоката на движение на системата в дългосрочен план. Няма 

ясна политическа визия и яснота, както и в самата система  - какво всъщност е 

реформата в съдебната система.  

 

 При така изяснени общи положения, реформата трябва да се популяризира и да 

стане достояние на всички структури, за да могат да се запознаят с целите и 



 
 

изискванията, които стоят пред всяка правна структура и пред всеки 

професионалист. 

 

 Трябва да се стопира порочната практика всеки да решава проблемите сам за 

себе си, без да се съобразява с другите страни в общия взаимосвързан правен 

процес.  

 

 Издигане авторитета на субектите в съдената система - магистратите и 

адвокатите, в частност. Все повече се приема, че об ственото мнение е 

негативно към всички лица работещи в системата, които не обезпечават 

справедлив съдебен процес, а обслужват интересите на властимащите. Нужна е 

промяна и качествено нов подход за подбор на лицата, които са свързани с 

правораздавателната система и имат желание и воля за работа.  

 

 Основният измерител на ефекта от една съдебна реформа е доверието на 

гражданите в съдебната система. За да се повиши това доверие са необходими 

съгласувани реформи във всички структури.   

 

 

ЧАСТ от най-важните промени са:  

 Прецизиране на законодателство, включващо необходимото съгласуване между 

различните нормативни актове и документи и повишаване на качеството на 

правоприлагането. Промените да отразяват динамиката на об ствените 

отношения, а не да обслужват лобистките интереси. Да се постигне устойчивост 

на законодателството, а когато са наложителни промени те да са комплексни, а 

не на парче. 

 

 Правните институции и работещите в тях лица да имат разписани ясни правила 

за работа и отговорности, като се завишават изискванията към 

професионалните и личностни качества на заетите в съответната система кадри. 

Да се осъ ствява реален и обективен контрол за спазване на регламентираните 

правила за неизбежност на санкциите.  



 
 

 

 Необходимо е да се прецизира ролята и мястото на Прокуратура в съдебната 

система. На този етап е допуснато голямо единовластие на Прокуратурата, 

особено на Специализираната прокуратура, което се отразява на останалите 

структури.  

 

 Кадровият орган на съдебната система – Висшия съдебен съвет /ВСС/ да не е 

постоянен орган, защото е източник на финансово разхи ние и предпоставки за 

корупция. ВСС не решава важните проблеми на системата, а се занимава с 

дребнотемие. Неговите членове са откъснати от хората, от практиката и от 

техните проблеми. Старият вариант когато членовете му работят по места и 

участват в съвета веднъж седмично бе по-добър вариант. Така не се губи 

представа за практиката и колегите се информират директно от неговите 

членове. Членовете на ВСС да се избират от съдиите, а не от парламента. 

Парламентът не трябва да избира ВСС на квотен принцип, защото така те стават 

отговорни пред партиите, които са ги посочили, а не пред об ството. Членове на 

ВСС да бъдат и представители на други групи от правораздаването, вкл. 

адвокати.  

 

 Да се осигури достатъчно експертиза във всички съдебни структури, която да 

гарантира компетентно и справедливо правораздаване. Смяната на кадрите и 

въвеждане на механизми подобряващи техния подбор е наложителна. Реформата 

трябва да бъде преди всичко кадрова, тъй като се влошава непрекъснато 

качеството на съдебните услуги, в следствие на занижена професионална 

квалификация на магистратите и другите специалисти обслужващи правния 

процес. От ниската професионална подготовка произтичат голяма част от 

проблемите в правната система. Съдебните актове следва да са качествени, 

добре мотивирани и аргументирани.  

 

 Да се подобрява взаимодействието между отделните институции, вътре в 

съдебната система. Да се организират съвместни инициативи, на които да се 

дискутират важни въпроси на съдебната система и се правят практически 



 
 

предложения за подобряване на работата. По този начин   се синхронизират част 

от действията и услугите.  

 Осигуряването на електронно правосъдие е наложително. Без него трудно може 

да се извърши някаква реформа. Всички важни дейности, структури и документи 

във всички съдилища да се унифицират, за да не се затрудняват страните по 

делото и адвокатите при воденето на съдебните дела.  

 

1.2. Повишаване на общественото доверие в съдебната система 

 

 Провеждане на качествено правораздаване при спазване на законите и техните 

разпоредби. Налагане на справедливи присъди. Уеднаквяване на съдебните 

практики и решения по едни и същи казуси, с цел правна предвидимост. Да не 

се допускат противоречиви съдебни практики по едни и същи правни въпроси и 

проблеми, защото са объркващи и създават предпоставки за формиране на 

негативни представи за правораздаването. 

 

 Качествен подбор на кадрите, работещи в съдебната система, какъвто подбор 

не би могъл да се осъществи при провеждане само на вътрешни конкурси, което 

ограничава достъпа на външни кадри. Самите конкурси трябва да са по-

прозрачни, за да може да се проследява техния подбор. Необходимо е да се 

подобрява текущо и професионалната подготовка на съдиите, прокурорите, 

следователите и адвокатите. Честата промяна на нормативната уредба изисква те 

да са непрекъснато информирани. Особено внимание трябва да се отделя на 

познаването и прилагането на европейското законодателство.   

 

 Да се засили общественото усещане за справедливост на съдебната система чрез 

разработване на Комуникационна стратегия, която да се изпълнява от всички 

структури. Развенчаването на мита за корупцията в съдебната система става 

бавно, с много доказателства и с много усилия от страна на всички гилдии. Да се 

привличат колкото се може повече медии за партньори.  

 

 Промяната в обществените нагласи зависи от: 



 
 

 Налагането на осъдителни присъди на корумпирани политици от 

различните нива на управление. 

 Прилагането на законите еднакво към всички, без да има 

икономически и политически зависимости. 

 Постановяване на справедливи решения, които да се представят в 

обществото, а не да се толерира безнаказаността и 

недосегаемостта на определени хора и фирми. 

 Преодоляване на политическата липса на воля и инертност за 

осъществяване на реална промяна, която да осъществи съдебната 

реформа и да осигури нуждата от справедливост, която има нужда 

обществото. 

 

2. Съдебната реформа сред АДВОКАТИТЕ  

2.1. Мерки за подобряване качеството на правната помощ и 

консултациите. 

   

 Повишаване квалификацията на всички адвокати чрез периодични 

курсове и изпити за да се натрупа критична маса от качествени 

специалисти, които да обслужват съдебната система отговорно.  

 

 Да се подобри подбора на кадрите в Адвокатурата: да се премахне 5 – 

годишния срок за стаж на юристи, кандидатстващи за адвокати, който ги 

освобождава от изпит. Напротив, изпит трябва да има и трябва да се 

завишат критериите към адвокатите, постъпващи в Адвокатските 

колегии. Да се осъ ствява контрол върху професионалното обучение от 

съответната адвокатска колегия, като се осигуряват различни 

специализирани курсове за адвокатите. Необходимо е да се налагат 

санкции при липса на квалификация, с цел да се защитят всички 

представителите на гилдията. 

 

 Правните услуги да се предлагат само от подготвени и квалифицирани 

адвокати, а не както става на практика и от представителите на различни 



 
 

гилдии. Това налага Промени в Закона за адвокатурата, където трябва 

дефинирано и изчерпателно да се определят дейностите и правните 

услуги, които могат да бъдат извършвани само от адвокати. (не от 

нотариуси, ЧСИ и др.) 

 

 Да се издига авторитета на адвокатурата и на адвокатите, като се 

популяризира дейността на адвокатите, чрез нарочна медийна стратегия, 

която да бъде приоритет на Висшия адвокатски съвет.  

 

 Да се повиши качеството на висшето образование в юридическите 

факултети, както и намаляване на техния брой. Необходим е контрол от 

страна на държавата, който да намали броя на юридическите факултети и 

да следи за повишаване на изискванията към кандидат - студентите и към 

качеството на обучението във съответния ВУЗ. Поради влошаване на 

образованието в съдебната система влизат недобре подготвени кадри, а 

намаляването на броя на професионалистите, влошава качеството на 

правните услуги и помощ, което е засилваща се негативната тенденция. 

Освен това правната помощ в България не е с толкова голям обем и 

бързото увеличаване на юристите/адвокатите заплашва от фалит и 

преквалификация някои от вече действащите на територията адвокати.  

 

 Да се осигури повече реална практика по време на обучението. Стажът 

да бъде в рамките на 1-2 месеца и да е задължителен, като се осигури 

някакво минимално заплащане, защото липсата на заплащане също е 

проблем за младите юристи. Малко са и упражненията по време на 

обучението, повече са лекционните обучения. Липсва и практическа 

насоченост в обучението. Същевременно, да се следи за качествен стаж 

след завършване на обучението, а не да се осъществява само проформа.  

 

 Да не се прави дъмпинг на адвокатските хонорари, като се прилагат 

етични и морални норми.  

 



 
 

 Да отпадне Наредбата за минималните адвокатски хонорари, тъй като 

вече противоречи на Решение на Съда на ЕС (Люксембург - първи състав) 

от 23 ноември 2017 г. по дело C-427/16, Решение ECLI:EU:C:2017:890.  

 

 Да се въведат ясни механизми и контрол за определяне и присъждане на 

адвокатско възнаграждение, да се въведе и резултативното договаряне. 

 

 Да се осигури достъп на адвокатите до бази с данни, като например - 

ГРАО, НАП и др., като се регламентира достъпа и изискванията към 

лицата, които имат право да ги ползват.  

 

 Да се подобри заплащането при служебна зашита, за да имат стимул 

адвокатите, както и професионално да се ангажират със защитата, тъй 

като заплащането от Националното бюро за правна помощ е символично. 

При ниски тарифи всеки търси допълнителна работа и допълнителни 

приходи за да преживява, а това влошава качеството на предлаганите 

услуги. 

 

 Да се работи в посока по-активно прилагане и популяризиране на  

медиацията и извънсъдебните способи при решаване на спорове. 

 

 

2.2. Предложения за подобряване работата на Адвокатурата:   

  

 Да се разнообразят нейните инициативи, с цел да й се чува по-често думата 

за да има по-голяма обществена тежест и авторитет като професионална 

гилдия. 

 

 Професионалните структури да са по-активни в защитата на своите членове, 

както и да се реализира по-голяма активност при санкционирането на 

недобросъвестните действия на адвокатите.  Организационните процеси в 

тях да протичат по-бързо. Така   се формира усещането за реална подкрепа от 

страна на Адвокатурата.   



 
 

 

 Адвокатските колегии по-активно да защитават своите адвокати-членове при 

регистрирани проблеми във взаимодействието им с другите институции – 

Съд, Прокуратура, Следствие и други органи.  

 

 Да се защитават правата на адвокатите за безпрепятствен достъп до делата, 

за предоставяне на справки и други документи свързани с водените дела. 

Деловодителите безпроблемно да предоставят необходимата информация 

при поискване, като се отнасят с уважение към адвокатите и към тяхната 

работа. При регистриране на откази или нетолерантно отношение от страна 

на административния персонал, да се оказва съдействие и подкрепа от страна 

на адвокатурата. 

 

 Да се търсят възможности за осигуряване на обучения, водещи до 

подобряване  качеството на работа и експертизата на адвокатите. 

 

 Да се следи за съвестното и отговорно поведение на адвокатите пред техните 

клиенти, за да не намалява авторитета на професията. При регистрирани 

нарушения да се прилагат предвидените за това санкции.  

 

 Да се следи по-сериозно с регистриране и санкциониране на отрицателните 

прояви и лоши комуникации между адвокатите. Така например не се правят 

опити да се постигат споразумения между адвокатите и по този начин се 

създават лоши отношения и лош имидж на професията. 

 

 Да се завишат критериите за влизане в Адвокатурата. В момента голям брой 

адвокати притежават неясна квалификация. Оформиха се две мнения: 1) да 

се намали състава, като се прецизират критериите за допуск и 2) да няма 

ограничения за влизането в адвокатурата. Консенсус не бе постигнат. 

 

 Органите на Адвокатурата трябва активно да защитават своите членове пред 

съдиите. 

 



 
 

 Повече ангажименти и инициативи на професионалната гилдия, за да се 

усети по-осезателно организационния живот на Адвокатурата.  

 

 Адвокатите да обръщат внимание преди всичко на професионалната си 

компетентност и на взаимоотношенията си с клиентите, защото така биха 

подкрепили в най-голяма степен съдебната реформа.  

 

 Адвокатурите да обърнат по-сериозно внимание на етичните проблеми, за 

да се подобри средата и взаимоотношенията в съдебния процес. Да се 

прилага Етичен Кодекс за адвоката и разработените от ФИПП Етични 

Стандарти за дейността на адвокатите.  

 

2.3. Заплащане на адвокатите 

 

Изразени са разнопосочни мнения и предложения от адвокати, най-

важните от които са:  

 

 Съдът да не се намесва/редуцира размера на адвокатските хонорари, когато 

те не са необосновано високи. Да се пристъпва към намаляване (присъждане 

на по-ниски) разноски за адвокатско възнаграждение само когато 

възраженията за прекомерност са основателни и се иска действително много 

високо необосновано /възнаграждение /заплащане. Съдът не би следвало да 

определя възнагражденията на адвокатите, защото съдиите не отчитат 

тежестта на правния спор и обема на извършената работа. 

 

 Свободата на договаряне изисква да се отчита реално вложения труд и 

експертиза. Всеки адвокат трябва да има съзнание за обема на положения 

труд и за своята отговорност.  

 

 Съдът да се намесва, но да не присъжда минималния размер на 

възнаграждението. Формирани са няколко предложения: 1) Съдът да не  

придържа автоматично минималната тарифа, а трябва да отчита обема на 



 
 

свършената работа от страна на адвоката и броя на съдебните заседания. и 2). 

При възражения за прекомерност съдът следва да се съобразява с Наредба № 

1/09.07.2004г. Консенсус не бе постигнат.  

 

 Да се предвиди механизъм за заплащане в Закона за адвокатурата.  

 

 Придвижване на НОВ Закона за адвокатурата, който може да осигури 

необходимата реформа в адвокатурата и по-горните предложения. 

 

3. СЪДЕБНА РЕФОРМА В СЪДИЛИЩА  

3.1. Предложения за намаляване на натовареността на съдилищата и  

намаляване на реалните срокове за решаване на съдебните дела: 

 

 Съдилищата да насърчават активно прилагането на медиация. Предложение: 

определени видове дела, като например бракоразводните и трудовите 

спорове да се решават чрез задължителна медиация и/или чрез извънсъдебни 

споразумения. Засилване на възможностите за подписването на 

извънсъдебни споразумения.  

 

 Засилване на персоналната отговорност на съдиите при регистрирани 

закъснения, като се прилагат на практика някакви санкции.  

 

 Да има обновяване на съдийските състави, за да няма толкова инертни 

решения, които са непредсказуеми за адвокати и клиенти.  

 

 Да се прилага стриктно законовата уредба, а не съдиите да се ръководят от 

други мотиви или да прилагат закона избирателно. Така съдебната практика   

се уеднакви.  

 

 Малките съдилища да не се закриват, а да се запазят като бутикови. Така 

хората от по-малките населени места няма да се лишават от техните услуги, а 

и обезлюдяването   се ограничи. Тези съдилища намаляват в известна степен 

и натовареността на големите съдилища. 



 
 

 

3.2. Подобряване на средата в правораздаването: 

 

 Да се повиши институционалния капацитет на съдебните институции, като се 

обърне повече внимание на професионалните качества на съдиите и на 

качеството на съдебните решения. При регистрирана некомпетентност от 

тяхна страна трябва да се предприемат санкциониращи мерки, като  

дисциплинарна и/или ограничена имуществена отговорност;   

 

 Държавата да има право на иск срещу магистратите, отговорни за 

осъдителните решения в ЕСПЧ. Трябва да има възможност да се търси 

персонална материална отговорност от съдиите. Посочиха се и различни 

предложения относно вида на тази отговорност - лична финансова 

отговорност, дисциплинарна отговорност, отстраняване от работа, а ако се 

наложи да се прилага и имуществена санкция. При всички случаи обаче 

трябва да има някой, който да поема отговорността за негативните 

последици. Така съдиите   са по-мотивирани да решават срочно и отговорно 

всяко съдебно дело. 

 

 Подобряване на законодателството по отношение на механизмите за 

контрол:  След всяка осъдителна присъда на ЕСПЧ трябва да се анализират 

направените пропуски по всяко дело и да се вземат коригиращи мерки. Така   

се означат конкретните проблеми и   се търсят адекватни решения, както в 

съдилищата, така и в законодателната уредба.  

 

 Трябва добре да се познава практиката на ЕСПЧ, за да не се допускат 

осъдителни решения срещу България.  

 

 Критериите за назначаване на магистрат да бъдат не само оценка на 

професионални качества и опит, но и личностни и индивидуални качества.  

 



 
 

 Необходима е воля и желание за работа на всички включени в съдебната 

система. Трябва да има и стимули за добре свършена работа, за повишена 

квалификация и др. 

 

 Да се сведе до минимум политическата и олигархичната зависимост. 

 

 Да се подобри професионалната подготовка на магистратите, като се 

осигурят различни възможности за повишаване на качеството на 

професионалното им обучение.  

 

 Да се създадат предпоставки за справедливо правораздаване, а не 

приоритетно да се защитават интересите на властимащите и/или определени 

финансови групи.  

 

 Да се премахне принципа на несменяемост на съдиите. 

 

 Да се намали корупцията в съдебната система, като най-напред това 

престъпно деяние бъде разпознато като реално съществуващо, след което 

да се търсят механизми за предотвратяване.  

 

 Създаване на нова интегрирана политика за реформа и развитие на 

органите с разследващи функции, прокурорите и техните функции. 

Предложение: да се извади Прокуратурата от съдебната система, т.е. да 

остане в съдебната власт, но извън съдебната система.   

 

 Смяна на политиката на Висшия съдебен съвет (ВСС).  

  

4. СЪДЕБНА РЕФОРМА ОТ СТРАНА НА ГРАЖДАНИ И БИЗНЕС  

4.1. Осигуряване на лесен достъп до правосъдие: 

 Да се коригира Наредбата за държавните такси, с възможност да се 

определят диференцирани такси, както и освобождаване от такси и при 

изпълнителното производство. Високите такси затрудняват гражданите и 



 
 

бизнеса и така ги лишават от съдопроизводство. Така например такса в 

размер на 4% е непосилна за голяма част от клиентите, а в същото време не 

отговарят на условията за освобождаване от държавна такса. Съ временно, 

съдия-изпълнителите налагат също големи такси, които не могат да се 

избегнат и които силно затрудняват гражданите.  

 

 Да се акцентира върху прилагането на електронното правосъдие, което да 

осигури лесен достъп от различни точки до конкретни документи, съдебни 

решения или услуги. 

 

 Да има повече правна информация и в медиите, защото правното съзнание на 

гражданите е на доста ниско ниво. Липсата на каквато и да е култура и 

информираност затруднява предоставянето на правни услуги. Необходимо е 

цялостно да се повиши грамотността на гражданите свързани с прилагането 

на конкретни юридически решения.  

 

 Регионалните центрове за консултиране на граждани да се активизират и 

да изпълняват своите информационни функции.  

 

 Да се повеждат разяснителни кампании, с цел да се засили използването на 

алтернативни форми за решаване на спорове. 

 

 Да се провеждат информационни и обучителни програми, които да увеличат 

информираността и да променят обществените нагласи, като се 

популяризират положителни съдебни решения и практики.  

 

 В училищата трябва да се придобиват минимални юридически познания. 

Към настоящият момент е залегнал в учебната програма предмет „Етика и 

право”, който се изучава се в 10 и 11 клас, но липсват квалифицирани 

преподаватели. Препоръчително е да се включат в обучението практикуващи 

юристи.  

 

 Да се търсят по-активно адвокатските услуги като се използват следните 

предпоставки и възможности: 



 
 

 Да се създадат условия за промяна на обществените нагласи, като 

се повиши авторитета на адвокатската професия и се подобри 

качеството на предлаганите услуги. 

 

 Да се регламентира изрично задължителното ползване на услугите 

на адвокат при определени услуги, напр. при извършване на 

нотариална дейност. В практиката самите нотариуси често 

консултират гражданите, но по този начин трудно могат да се 

защитят/удовлетворят интересите и на двете страни, затова 

присъствието на адвокат е важно. Така може най-добре да се 

защити интереса на клиента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

III. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ИНТЕРВЮТА 

СЪС СЪДИИ И АНКЕТИ  

 

1. Резултати от проведените анкети и интервюта 

3.1. Съдии  

Съдиите са основната гилдия в оценките на ползвателите на правни услуги, която в 

най-голяма степен формира обществените представи за качеството на правораздаването 

и осигуряването на справедливо правосъдие. Това им положение е логично с оглед 

възложената им от Конституцията функция – да разрешават правни спорове и да 

осъществяват контрол за законосъобразност върху актовете и действията на 

администрацията. В анализа ще се спрем подробно на изразеното от тях в интервютата 

мнение, защото е важно да се видят техните оценки, техните предложения и коментари, 

които в голяма степен са резултат от самооценките и формираните собствени нагласи 

на съдийската гилдия. Избраният способ  като средство за събиране на мнение и 

информация от съдиите са интервютата, , тъй като осигуряват в голяма степен тяхното 

много добро качество и достоверност. 

На първия въпрос „Какво е според Вас качеството на правораздаването?“, 

интервюираните  съдии са дали доста висока оценка, като отговорите се разпределят 

така: Много добро – 48%; Добро – 49,3% и Приемливо – 2,7%. Най-ниската оценка , 

тъй като е резултат от отговорите на малък брой респонденти не е подходяща за 

формиране на изводи, поради което не подлежи на разглеждане. 



 
 

 

От направените оценки от страна на съдийското съсловия става ясно, че 

интервюираните са на мнение, че осигурените условия и функциониращите правни 

структури обезпечаващи правораздавателния процес са получили изцяло положителни 

оценки. Докато за гражданите качеството на правораздавателния процес е получило 

малко по-ниска оценка, по-скоро то е Приемливо (41,7% ) и Добро (34,1%). 

Представителите на бизнеса дават доста по-високи оценки в сравнение с гражданите, 

като  оценка Добро са получили 61,5%, а Много добро - 15,4% от анкетираните. Т.е. 

регистрира се първото известно разминаване в оценките между изпълнители и 

потребители, което е съвсем обяснимо вземайки под внимание характера на 

самооценката, включваща се в оценката на съдиите. Като цяло оценките в основната си 

част са положителни. Изненадващи са високите оценки за качеството на правната 

система от страна на бизнеса. 

На въпроса „Къде според Вас е съсредоточен основния проблем, който влошава 

качеството на правораздаването?“, структурите обслужващи правораздаването са 

приоритизирани по следния начин: 

 В досъдебното производство – 34,7%; 

 Във всички звена - 22,7%; 

 В Прокуратурата - 17,3%. 



 
 

 

При направеното сравнение с оценката на адвокатите, които са убедени, че едно от най-

слабите звена е досъдебното производство, защото то не винаги събира годни за 

използване в съдебна фаза доказателства, се потвърждава и от съдиите. Потвърждава се 

и становището за наличието на проблеми във всички звена на правораздаването. 

Прокуратурата също създава проблеми, които се усещат и регистрират и от страна на 

съдиите и от страна на адвокатите. От отговорите става ясно, че са необходими 

конкретни действия за отстраняване на част от регистрираните проблеми, а 

предложенията за необходимата промяна ще се търсят в отговорите на следващите 

въпроси.  

Основните проблеми създаващи препятствия за осъществяване на успешно и 

качествено правораздаване според респондентите са следните: 

 Липса на желание за промяна на статуквото сред висшите съдебни органи - 

34,7%; 

 Липса на адекватна нормативна уредба - 30,7%; 

 Допуснати грешки при структурирането на съдебните институции – 22,7%; 

 Политически и олигархични зависимости - 21,3%; 

 Липсват ясни правила за контрол и санкции на прокурорите -18,7%; 

 Наличие на преки зависимости на съдебната власт - 14,7%; 

 Наличие на корупция сред прокурорите – 13,3%; 



 
 

 Липсват ясни правила за контрол и санкции на следователите - 10,7%. 

От данните става ясно, че оценката на съдиите е доста близка с тази на адвокатите, 

които по време на дискусиите разглеждаха подробно тези проблеми. Еднопосочните 

мнения  говорят за сериозността на посочените проблеми и необходимостта от тяхното 

отстраняване. Относителните дялове показващи препятствията в правораздаването са 

стряскащи. Те говорят за необходимостта от незабавна намеса в работата на съдебните 

институции.  

В следващата схема можете да проследите всички отговори относно препятствията в 

правораздаването по-подробно, 

 

За съжаление на въпроса „Опишете най-важните според Вас проблеми“ 49,3% от 

съдиите не са дали отговор, а посочените проблеми са с доста малки тежести, които не 

позволяват коментар. Този резултат говори за известна предпазливост в оценките от 

страна на съдиите, което влиза в известно противоречие с отговорите на предходния 

въпрос.   



 
 

 

На въпроса „Кои според Вас са най-разпространените съдебни производства, 

които имат най-дълъг срок за приключване?“ съдиите са дали следните отговори:  

 Наказателните – 34,7%; 

 Гражданските - 30,7%; 

 Няма обособена група -22,7%. 

В следващата схема можете да видите разбивките на отговорите по видове подгрупи на 

интервюираните. 



 
 

Тук има известно припокриване с отговорите на адвокатите, които смятат, че освен 

наказателните дела и делата за делба се точат най-дълго.   

Ултиматумът на Европейския съд по правата на човека във връзка със срочността на 

разглеждането на съдебните актове в българската съдебна система налага изясняване 

причините за продължителното водене на делата. Съдиите са отразили своето мнение в 

отговорите си на въпроса: „Моля посочете основните проблеми, които обуславят 

продължителното водене на съдебните дела и преписките?“, на което са дадени 

следните отговори: 

 Прекалената натовареност на някои съдии – 78,7%; 

 Концентриране на дела в определени районни съдилища – 41,3%; 

 Честа и несъгласувана промяна на законодателството – 34,7%; 

 Не се отчита сложността и естеството на съдийската работа и не се работи 

индивидуално със съдиите - 25,3%; 

 Проблеми с Правилата за оценка на натовареността на съдилищата и действието 

на Система за отчитане на натовареността на съдилищата - 25,3%; 

 Наличие на проблеми в цялостната съдебна система – 12%. 

Следващата графика онагледява дадените отговори от страна на респондентите 

подробно.  



 
 

 

 

От отговорите става ясно, че прекалената натовареност на определени съдии и на 

определени съдилища, както и честата и несъгласувана промяна на законодателството 

са основните проблеми, посочени от интервюираните. Останалите причини 

допълнително утежняват ситуацията. Може би е наложително преразглеждането на 

Правилата за оценка на натовареността на съдилищата и действието на Система за 

отчитане на натовареността на съдилищата и тяхната промяна за решаване на някои от 

регистрираните проблеми. 

Както стана ясно, натовареността на съдиите със съдебни дела и най-вече с голям обем 

административна дейност ги затруднява и пречи на срочното и качествено извършване 

на служебните им задължения.  

Натовареността на съдиите според анкетирането може да се намали по следния 

начин: 

 Повече служители, кадрова обезпеченост – 33,3%; 

 Адекватно съдебно райониране – 24%; 

 Равномерно разпределяне на делата – 13,3%; 

 Премахване на обвързаностите -10,7%. 



 
 

И тук неотговорилите са една трета от интервюираните, което говори за едно доста 

внимателно отношение от страна на съдиите към даваните от тях оценки и 

предложения за промяна, а това касае в най-голяма степен качеството на техния труд. 

От дадените отговори става ясно, че при една по-прецизна организация на всички 

равнища, този проблем може да бъде решен. Необходима е само воля и желание за 

промяна. 

Оценката на адвокатите на този проблем се различава в известна степен от тази на 

съдиите, тъй като те смятат, че натовареността на съдиите на този етап не е чак толкова 

голяма, по-скоро е нормална, защото населението е намаляло, броя на делата е намалял, 

което на практика не натоварва толкова много съдилищата и съдиите. Според тях 

натовареността се дължи основно в неравномерността на натоварването на определени 

съдилища, на определени съдии и ангажирането им с голям обем бюрократични 

задължения, които затормозяват съдебния процес. Адвокатите смятат и 

професионалните качества на съдиите за определящи, което интервюираните съдии не 

са коментирали.   

Според 49% от съдиите търсенето на дисциплинарна отговорност на съдиите не 

спомага за по-бързото приключване на делата, защото то е за сметка на качеството, 

това смятат също 49% от анкетираните. Следователно според респондентите търсенето 

на дисциплинарна отговорност на съдиите няма нужния ефект за по-бързото решаване 



 
 

на съдебните спорове. Само в една от фокус групите някои адвокати изказаха мнение, 

аналогично на съдийското, но голямата част от адвокатите смята, че точно липсата на 

отговорност при съдиите е основния проблем в съдопроизводството. Това говори за 

най-сериозното разминаване в мненията на двете основни групи респонденти.  

 

Оценката в работата на съдиите се дава основно посредством атестациите. Какво е 

тяхното значение може да се види от следващия въпрос: „Ефективни ли са 

атестациите на съдиите?“ Това е основното средство за търсене на лична отговорност 

от съдиите. Липсата на лична отговорност и санкции за съдиите при допуснати 

нарушения е основния проблем,, който се посочва от адвокатите участващи във фокус 

групите. Оказва се обаче, че според интервюираните съдии, тази важна 

административна процедура не е от голямо значение за качеството на 

съдопроизводството- 29,3% смятат, че ефекта не е задоволителен, а 21,3% твърдят, че 

дори няма ефект, защото всичко се прави формално. Тук трябва да се отчете, че 

атестациите на съдиите не играят онази роля, която им е отредена, затова е необходима 

промяна в самия оценителен процес, за да се постигне необходимия ефект.   

Каква е оценката на съдиите на ефективността можете да видите от следващата 

графика. 



 
 

 

60% от интервюираните респонденти смятат, че Кодекса за етично поведение на 

българските магистрати и Етичен кодекс за адвоката действат в практиката като модел 

и регулират професионалната етика в двете гилдии. При сравнение на отговорите се 

вижда, че положителното мнение на съдиите е по-голямо от положителното мнение на 

адвокатите, които са доста по-скептични в оценките си за ефекта от Етичния кодекс на 

адвокатите. В една от фокус групите в Хасково бе отчетено, че при съдиите етичните 

норми се спазват по-добре, защото се следят редовно, като се прилагат и съответните 

санкции.   

Причините за тяхното сравнително лошо действие са следните: 

 Лисва контрол и имат повече пожелателно действие – 28,6%; 

 Липса на механизъм за прилагане - 25%; 

 Магистратите използват делата за разрешаване на лични конфликти - 10,7%. 



 
 

 

От дискусиите на адвокатите във фокус групите може да се направи заключението, че 

спазването на етичните норми между самите адвокати, както и между адвокатите и 

съдиите е особено важен въпрос на който трябва да се отдели специално внимание. 

Двата етични кодекса са едни от най-важните средства за решаването на тези проблеми 

и затова трябва да се намери механизъм за по-засиленото им прилагане.. 

Причините за слабото въздействие на етичната регулация се крият главно в: 

 Неглижиране на етичните регулации - 29,3%; 

 Липса на личностна активност по въпросите на етиката - 21,3%. 

Според адвокатите причината за липсата на личностна активност по въпросите на 

етиката се дължи главно на нежеланието на голяма част от лицата, принадлежащи към 

тяхната гилдия да влошават отношенията си с колегите и главно със съдиите.  

Наличието на конфликт би затруднило в някаква степен бъдещата им работа, респ. 

интересите на клиентите им.. 

Ето и подробната разбивка на отговорите. 



 
 

 

Като цяло може да се направи заключението, че на този етап етичните норми според 

участниците в изследването се неглижират в голяма степен и все още не са заели 

полагащото им се място като ефективен регулаторен механизъм.  При съдиите не 

трябва да се пренебрегва този въпрос, макар оценката да е доста по-висока,, а трябва 

регулаторните механизми да се усъвършенстват още повече, за да се постигне 

необходимия ефект и сред другите професионални гилдии. 

Действащият в момента инструментариум за формиране на месечното 

възнаграждение на съдиите мотивира в известна степен магистратите. Това смятат 

48% от интервюираните, а други - 41,3% смятат, че месечното възнаграждение е ниско 

и не отговаря на обема извършвана работа. Като обобщение може да се каже, че 

възнагражденията на магистратите на този етап задоволяват в известна степен 

потребностите на съдиите, но това съвсем не е достатъчно за тяхната пълна мотивация 

и мобилизация на техните компетентности.  



 
 

 

В някои фокус групи адвокатите също имаха предложение да се увеличи заплащането 

на съдиите, но при условие, че се повишат изискванията към тяхната дейност, за да се 

постигне по-добър ефект от съдебните решения.  

Институционалният капацитет на съдебната система се определя основно от четири 

взаимно свързани понятия, като: независимост и безпристрастност; професионална 

компетентност; отговорност и ефективност. Доколко това е така може да се проследи 

чрез следващите отговори на съдиите. 

Институционалният капацитет на професионалната общност на съдиите работеща на 

целевата територия се определя с 16% като имаща отличен институционален капацитет 

и 42% като имаща добър институционален капацитет.  

Разпределението на отговорите се проследява в следващата схема. 



 
 

 

Прави впечатление, че при дадените отговори от страна на съдиите се поставя акцент 

на проблемите нарушаващи независимостта, безпристрастността и от там влошаване на 

ефективността и институционалния капацитет. Докато адвокатите са убедени, че 

ефективността зависи основно от повишаване на професионалната компетентност и 

отговорност на съдиите.  

Съдиите от Пловдивски район дават по-висока оценка на институционалния си 

капацитет, както и тези от наказателните отделения и работещите в административните 

съдилища, които оценяват по-високо собствения си капацитет. Тук е интересен факта, 

че част от адвокатите също дават по-висока оценка на Административния съд в 

Хасково. Този резултат говори, че субективният фактор е определящ, защото при едни 

и същи условия и при една и съща нормативна среда оценките се различават. Тези 

положителни резултати могат да се обяснят единствено с по-добрата организация на 

определени съдилища.  

Според 22% от интервюираните, гаранциите, които осигуряват лесен достъп до 

правосъдие и справедлив процес за граждани и фирми могат да бъдат осигурени само 

от законодателство. Всички останали отговори са с толкова ниски относителни дялове, 

че не могат да бъдат коментирани. Цели 53% от респондентите не могат да преценят 

какъв отговор да дадат. От това следва заключението, че представителите на 



 
 

съдийската гилдия нямат единно мнение по един от основните въпроси определящи 

качеството на правораздаването. Това е оценката, която дава отговор за 

професионализма на съдиите, които са се въздържали от даването на самооценка. 

 

На въпроса „Какви според Вас мерки трябва да се предприемат, за да се намали 

високия процент осъдителни решения на ЕСПЧ по дела срещу България?“, 

интервюираните смятат, че е необходимо да се направи следното: 

 Осигуряване на адекватно обучение в областта на правата на човека - 54,7%; 

 Повишаване на професионалната подготовка на магистратите – 44%; 

 Намаляване на политическата и олигархичната зависимост – 32%; 

 Повишаване на институционалния капацитет на съдебните институции – 21,3%; 

 Повишаване личната отговорност на магистратите – 18,7%. 

Тук мнението на адвокатите също съвпада с даденото от съдиите, с тази разлика, че  

повишаване на личната отговорност на магистратите при тях е с по-голяма тежест, като 

се посочва и нуждата от санкции при регистрирани нарушения. 

По-значимите предложения за подобряване качеството на съдебното производство от 

страна на интервюираните съдии са следните: 

 Облекчаване на процедурните правила – 44%; 



 
 

 Подобряване подготовката и квалификацията на магистратите – 33,3%; 

 Промяна в нормативната уредба - 25,3; 

 Промяна в структурата и правилата на работа на различните съдебни органи – 

22,7%; 

 Провеждане на прозрачни и добре организирани конкурси – 22,7%; 

 Въвеждане на електронно правосъдие – 20%; 

 Засилено използване на алтернативни форми за решаване на спорове – 18,7%; 

 Подобряване на административния капацитет по места – 17,3%. 

Разбивката на предложенията на интервюираните по групи може да се проследи в 

следващата схема. 

На този въпрос се дават доста отговори от страна на интервюираните, които изцяло 

съвпадат с отговорите на адвокатите. Това показва, че тези предложения действително 

трябва да се вземат под внимание, защото са необходими поради регистрирани и от 

двете гилдии реални проблеми. Особено сериозно адвокатите посочват липсата на 

прозрачни и добре организирани конкурси за съдии.  

58,7% от интервюираните смятат, че честите законодателни промени влошават 

качеството на правораздаването. Това е становището и на адвокатите.  



 
 

 

Най-остра нужда от законодателни промени според 29,3% от интервюираните е 

необходима за подобряване на наказателното правосъдие, а според 13,3% - за 

подобряването на гражданското правосъдие. На въпроса: Коя институция според Вас 

се нуждае от нова политика и реформиране? са дадени следните отговори: 

 Промяна на политиката на Висшия съдебен съвет ВСС – 65%; 

 Реформа и нова политика за прокурорите и техните функции – 22,7%; 

 Създаване на нова интегрирана политика за реформа и развитие на органите с 

разследващи функции – 14,7%. 

В следващата графика можете да проследите дадените отговори по групи. 



 
 

Отговорите на адвокатите съвпадат в основната си част с тези на съдиите, с 

допълнението, че адвокатите включват и съдилищата като нуждаещи се от сериозна 

реформа. Според мнението на адвокатите, следствието е поставено на по-предно място 

при адвокатите,  като нуждаещо се от реформиране.. ВСС е критикуван от по-малък 

брой адвокати, взели участние в дискусиите. И на двете гилдии – съдийската и 

адвокатската считат за наложителна реформата в Прокуратурата.   

Как може да се подобри качеството на правните услуги, предоставяни от адвокатите 

може да се види от отговорите на следващия въпрос: „Как според Вас може да се 

подобри качеството на правните услуги, предоставяни от адвокатите?“. Според 

интервюираните трябва да се: 

 Осигурят различни специализирани курсове за адвокатите – 66,7%; 

 Подобри качеството на висшето образование – 44%; 

 Подобри взаимодействието между съдии, прокурори и адвокати – 20%. 

Посочените отговори показват тясната взаимосвързаност на различните правни 

структури и нуждата от подобряване на професионалната подготовка във всички 

гилдии, като се обърне особено внимание на подобряване на юридическото 

образование, което бележи тенденции на сериозно влошаване през последните години. 



 
 

От посочените отговори на съдиите може да се проследи тяхното единомислие с 

адвокатите. Направените предложения говорят за нуждата от подобряване качеството 

на правите услуги, които се влошават в резултат на влошаване на образованието и от 

там на професионалните качества на адвокатите и на юристите като цяло.  

Основната част от интервюираните /70%/ не са посочили конкретни мерки, които ще 

могат да осигурят най-бързото осъществяване на съдебната реформа. Единствено 

15% смятат, че е наложително реформирането на ВСС, като се намали политическата и 

се увеличи съдийската квота.  И тук бягството от отговори говори за липсата на ясно 

разбиране какво точно представлява съдебната реформа, какво предвижда тя и как 

резултатите  ще  могат да се отчитат на практика, каквото мнение изразиха и 

адвокатите.  

Съдебната реформа изисква подобряване на методите за подбор на магистратите и 

тяхното издигане, това е изключително важно за независимостта на съдебната власт. 

Обучението освен, че издига нивото на компетентност, усъвършенства знанията и 

уменията на всички категории лица, съставляващи съдебната власт по Конституция, 

същевременно предоставя и повече средства за независимост на управлението. Това е 

общото становище на адвокатите за съдиите и тяхната професионална реализация за 

разлика от съдиите, които не търсят или търсят главно извън себе си възможностите за 

осъществяване на съдебната реформа. 



 
 

На този етап работещите в съдебната система нямат яснота по отношение на целите и 

стъпките за реализация на реформата, за предвижданите институционални промени на 

правните структури и за изискванията към заетите в тях юристи.   

Изследването се базира на разбирането, че степента на доверие към 

правораздавателната система се основава преди всичко на нагласите на гражданите към 

три основи компонента, а именно: доверие в справедливостта, в безпристрастността и в 

ефективността на правораздавателните институции. Към тези три основни категории се 

добавя и легитимността, разбирана като признаване на нейното право и способност да 

действа и въздава правосъдие от името на общността.  

Общественото доверие към съдебната система би се повишило според 

интервюираните съдии, ако се: 

 Намали политическата и олигархичната зависимост – 28%; 

 Формират се обществени нагласи за осигуряване на справедлив процес и 

налагане на справедливи присъди – 16%; 

 Провеждат реални действия за борба с корупцията в съдебната система – 13,3%; 

 Провежда се регулярен диалог между съдебната власт, гражданите и бизнеса – 

10,7%. 



 
 

 

Намаляването на политическата и олигархичната зависимост и корупцията са лостовете 

за повишаване на общественото доверие към съдилищата. Активната работа с медиите 

за формиране на обществени нагласи за осигуряване на справедлив процес и 

налагането на справедливи присъди и регулярния диалог между съдебната власт, 

гражданите и бизнеса са онези важни стъпки, които биха повишили общественото 

доверие към съдебната система. И тук се отбелязва единомислие с участвалите в 

дискусиите адвокати, които обаче добавят и увеличаване броя на справедливите 

присъди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

IV. АНАЛИЗ НА ФОКУС – ГРУПИТЕ  

 

Брой проведени фокус групи: 9 фокус групи 

Период на провеждане: април-август 2019 г. 

Място на провеждане: Хасково, Димитровград, Пловдив и Кърджали   

Участници в дискусията: 118 адвокати 

 

1. Встъпление 

Проведените 9 фокус групи осигуриха възможността за пряк контакт с адвокатите 

работещи на територията на различни съдебни райони, които са натрупали богата 

информация от пряката си работа с различните структури участващи в 

правораздавателния процес.  

Фокус групите осигуриха условия за откровено споделяне на мненията регистриращи 

проблемите в правораздавателната система и набелязването на мерки водещи до 

подобряване на средата за работа. Акцентираше се и върху по-доброто разбиране на 

работата на другия, което може да подобри средата и да задвижи процеса на реформа и 

модернизация от „долу нагоре“. Освен, че се идентифицираха различни „порочни и 

добри практики“ в  дискусиите се търсеше консенсус и обобщени  решения, които 

могат да оптимизират взаимовръзката между различните целеви групи обхванати в 

проучването, а именно: адвокати, съдии, съдебни служители, граждани и бизнес.  

Предмет на проучването бе да се изследват взаимовръзките и взаимната работа 

между отделните целеви групи, в съдебните райони на Хасково, Пловдив и 

Кърджали, което на практика се изпълни изцяло.  

2. Оценки и становища на участниците в дискусиите 

Съдeбнaтa cиcтeмa e eдин oгрoмeн мeхaнизъм (a и oргaнизъм), кoйтo цeли дa пoмoгнe 

нa oбщecтвoтo, кoгaтo прaвaтa нa нeгoвитe члeнoвe ca нaрушeни. Съдебна реформа 



 
 

следва да осигурява в максимална степен справедливост и да е в полза на всички 

структури и на всички граждани.  

Зa дa гoвoрим зa рeфoрмa, която дa звучи ceриoзнo, трябвa дa cмe нaяcнo кaквo ce 

включвa в пoнятиeтo cъдeбнa cиcтeмa, a cлeд тoвa дa търcим кaквo, зaщo и кaк трябвa 

дa ce прoмeня в тази система. Адвокатите са един от основните участници в системата, 

които най-точно могат да проследят резултатите от целия процес, затова те са важен 

генератор на оценките и практиките на съдебната система.  

Участниците в дискусиите понякога изразяваха единно мнение, понякога имаха 

различия, които сме представили подробно в анализа. В следващата част на анализа ви 

представяме обобщените становища на участниците във всички фокус групи. 

Оценка на ефективността на правораздавателната система в съответния съдебен 

регион  

Ефективността на правораздавателната система в различните райони има специфики и 

е оценена от участниците в дискусията по следния начин: 

 В района на Хасковския съдебен район 

Правораздавателната система в Хасковски съдебен район функционира сравнително 

ефективно, а някои от участниците дори смятат, че системата е много ефективна, 

особено сравнена с другите съдебни райони.  

 

В ХОС се познават практиките, търсят се общите отговори, откликва се на молбите на 

адвокатите. Съдът и адвокатурата са тясно свързани и при непочтено отношение от 

едната  страна, се поражда непочтено отношение и от другата страна. Въпреки 

дадените положителни оценки има отправени забележки и посочени проблеми, които 

трябва да се познават добре от ръководствата на всички съдебни структури и да се 

търси съвместното им решаване. 

 

Според дългогодишната практика на някои от участниците през последните 10-20 

години има влошаване на качеството на правораздаването, което се дължи предимно на 

влошеното качество на съдийския състав /избора е опорочен/. В основната си част 



 
 

качеството на правораздаването се определя от личните качества н състава на съда и от 

качеството на деловодителите, което прави процеса доста субективен.  

 

Качеството се влошава и поради факта, че системата е претрупана от дела, което бави и 

усложнява процедурите. И тук се изтъкна определящото значение на субективния 

фактор, т.е. срокът зависи основно от качеството и разбирането на съдийския състав: 

един състав правораздава бързо и ефективно, а друг напротив – бавно и с много 

проблеми.  

 

Липсата на ефективна електронна комуникация допълнително усложнява процеса.  

 

Друг основен фактор в процеса е доминиращата роля на прокуратурата, което не трябва 

да се допуска.  

 

Липсва добрата координация между различните звена в правната система, както на 

местно, така и на регионално равнище.   

 

Всички единодушно изразиха мнението си, че много добре се работи с 

Административния съд. 

Отрицателното мнение на участниците в дискусията за работата на ХОС 

преобладаваше единствено сред участниците във Фокус групата в Димитровград. Те 

като цяло изказаха не ласкавите си оценки за съдебните практики и взаимоотношенията 

с ХОС. 

Ето и посочените от тях проблеми:    

 Не допускат адвокатите до документите по делото, ако липсва резолюция, дори 

и когато си адвокат по делото.Търси се резолюция за всяко едно действие. Дори 

и когато имаш резолюция, процесът е много бавен, защото често съдията е в 

отпуск или в болничен и се губи много време за напразни посещения на ХОС. 

 Липсва електронно правосъдие, което ще реши голяма част от проблемите. 

Всички дела /протоколи, експертизи, определения, разпореждания/ от 3 години 



 
 

изцяло се сканират от съдебната администрация, а до тези досиета адвокатите, 

както и страните по делото – фирми и граждани нямат осигурен достъп. Достъп 

има само до крайният акт – решение, когато вече е връчено и на ръка. 

 Актовете по-често не са качествени и зависят основно от професионалните 

качества на съдията и от неговата компетентност по темата. На младите съдии 

им липсва житейски опит, но въпреки това се стараят повече, докато по-

възрастните не четат внимателно промените в нормативната уредба, не се 

информират за новостите и за утвърдените в другите съдилища съдебни 

практики. Това води до издаването на немотивирани актове. 

 Бавят се дори молбите за препис, докато в РС в Димитровград получаваш 

преписа веднага на другия ден. В Хасково в ХОС, това се случва след 3-4 дни. 

 Проявява се нелюбезно отношение от страна на съдиите към адвокатите, трудно 

дават информация, липсва им мотивация за работа. 

И в някои други районни съдилища качеството на съдебните актове според 

присъстващите е лошо, като например в Свиленград. Имат малко дела, но въпреки това 

качеството не става по-добро.  

Оформиха се две мнения по въпроса за районните съдилища в малките населени места:  

 Първо предложение: Да се пристъпва към постепенното им закриванет.  

 Второ предложение: Да се оставят, но да се обръща внимание на 

професионалната подготовка и отговорност на съдиите, тъй като им липсва 

достатъчно практика.  

Общото заключение за ефективността на правораздавателната система макар и 

да зависи пряко от личните качества на съдиите, защото те са определящия 

фактор за качеството на съдебните актове и за справедливостта на съдебните 

процеси, то като преобладаващо мнение, качеството на правораздавателната 

система в Хасковския район е определено като сравнително добро, а съдебната 

система е ефективна.   

 

 В района на Пловдивския съдебен район 



 
 

Участниците във фокус групите оценяващи район Пловдив се отличават с най-голям 

брой противоречиви оценки. Мненията им варират от крайно положителни през средни 

до незадоволителни. Ето и изказаните различни мнения и оценки в различните фокус 

групи. 

Според участниците в едната фокус група правораздавателната система в Пловдивски 

съдебен район функционира като добре смазана правораздавателна система. Ако се 

направи сравнение например със Софийския районен съд, Пловдивският районен съд е 

с няколко нива над него. Темпът на администриране на делата е много добър. При 

поискване много бързо се дават копия от документи по преписки, изпълнителни 

листове, обезпечителни заповеди, без да се налага да се чака дълго. Единици нарушават 

общоприетите срокове. Приключването на делата се отличава с добра срочност, които 

са в рамките на нормата. Проблем е избора на ръководителите на съдебните 

институции. Самата система на избор е порочна и е направена така, че да няма 

кандидати, или когато има такива, не се допуска конкуренция, появилия се кандидат е 

ясно, че ще бъде „избран“. Така например  поради неразбориите в избирателната 

система в Пловдивския окръжен съд от дълго време не е избран Председател на съда.  

 

Други участници смятат, че правораздавателната система в Пловдивски съдебен район 

функционира задоволително или добре в сравнение например със Софийския съд. 

Голяма част от присъстващите поставиха оценка „Добра ефективност“, макар че 

отбелязаха и някои слабости.  

 

Друга обобщена оценка бе, че в съдилищата нивото на работа на съдиите е на средно 

равнище, като качеството се определя основно от съдийския състав, затова особено 

важни са личностите и техните професионални качества.  

 

Друго изказано мнение е, че оценката не може да бъде повече от задоволителна, защото 

има схеми и номера, които „въртят” съдиите, когато в обхвата на правния спор са 

замесени големи материални интереси. Тогава се защитава позицията на икономически 

по-силната страна, а не се отсъжда по справедливост. 

 



 
 

Някои от участниците диференцират своите оценки, като при наказателните дела дават 

„Много добра“ оценка, а при гражданските – „Задоволителна“. В крайна сметка 

оценката „Добра ефективност“ се наложи като преобладаваща в цялата група. 

 

Според участниците в дискусията на третата фокус група правораздавателната система 

в Пловдивски съдебен район функционира неефективно, като се дава ниска оценка от 

по-голямата част от присъстващите, а като особено лоши се определиха услугите в 

деловодството. Лоша е и комуникацията между съдиите и адвокатите и между 

деловодството и адвокатите.  

 

Участниците подкрепиха ниските оценки със следните факти:  

 Често отношението на съдиите към адвокатите е саркастично и непочтително. 

 Информация и документи се получават преди всичко благодарение на личните 

контакти, но това се отнася най-вече за дългогодишните адвокати, по-младите 

адвокати не могат да използват тази вратичка и получават често пъти откази.  

 Получаването на копия от документите също е доста трудно. Изисква се 

обоснована молба за делата.  

 Отказва се не само необходимата по даденото дело информация, по която 

адвоката е страна, а често се отказва каквато и да е информация. 

 Регистрира се масов отказ на информация след приемането на Закона за защита 

на личните данни. В информационния  център има издадена заповед, която 

осигурява достъпа на адвокатите, но само до собствените им дела, а често се 

налага да се правят справки и с други документи или получаване на лични 

данни, които се отказват от Информационно обслужване. 

 Липсва често звукозапис в залите. 

 Като обобщение на цялостното административно обслужване във всички 

съдилища се определи като лошо. Това според участниците е валидно за 

Районния, Окръжния, Апелативния и Административния съд.  

От друга страна не трябва да се забравя, че понякога се злоупотребява с документите, 

ако не се ползват от страните по делото и това трябва да се отчита от адвокатите и да не 

протестират толкова при отказан допуск.  



 
 

Подобряване на средата в правораздавателната система изисква реализирането на 

поредица от стъпки, по-важните от които са следните:  

 Да се изпращат сигнали и оплаквания до Адвокатската колегия, която да 

изпраща писма и да търси решения съвместно със съответната институция.  

 Съдиите трябва да преминават курсове на обучения, за да се подобри тяхната 

професионална компетентност.   

 

 В района на Кърджалийския съдебен район 

Присъстващите на дискусията адвокати, упражняващи дейността си в района на 

Окръжен съд гр. Кърджали, са ясно обединени в мнението си, че правораздавателната 

система в техния съдебен окръг функционира добре. Според тях работещите в окръга 

съдии имат добър професионален опит и полагат старание при разглеждане на делата и 

обосноваване на съдебните актове. Качеството на магистратите в техния съдебен окръг 

според тях е определящо за ефективността на правораздавателната система.  

 

Изразено бе и мнението, че се усеща обвинителен уклон от страна на съдиите, 

разглеждащи наказателни дела.  

Основният проблем, който влошава качеството на правораздаването е 

съсредоточен според участниците в редица пропуски свързани с протичането на 

съдебния процес. Те дават различни оценки, правят констатации и обобщения в 

подкрепа на изказаните тези 

 

 Отнасящи се за района на Хасковския съдебен район  

Според участниците при всички структури включени в съдебния процес има проблеми, 

но при съдиите те са най-видими и най-осезателни. Тук се очертават два основни 

проблема: 

1) Незадоволителен професионализъм и липса на отговорност от страна на 

съдиите. В някои съдилища политическата конюнктура влияе/доминира силно 

на съдопроизводството като цяло. Ниска е професионалната подготовка на част 

от съдиите, които използват често допотопни практики, а това създава опасности 

от отхвърляне от по-горни инстанции. Липсва диференциация на съдиите на 

граждански и наказателни дела, което намалява компетентността им в 



 
 

съответната област. Знанията им в гражданско правното направление често са 

недостатъчни. Липсва единна съдебна практика. Понякога в един съдебен състав 

се регистрират различни становища, които говорят за разнообразие в 

тълкованията на нормативната уредба. Особени затруднения в системата се 

срещат, когато съдиите, които нямат наблюдение на становищата на Върховния 

касационен съд, дават разнообразни решения по едни и същи проблеми и казуси. 

Занижен е контрола върху тяхната работа и главно върху взетите от тях 

решения, което създава поводи за много дела в Страсбург. Липсва лична, 

дисциплинарна отговорност за постановените актове, които в последствие се 

оказват некачествени и  ощетяват страните по делото. Атестацията на съдията се 

прави само проформа, без оглед на качеството на издаваните актове. В съда 

понякога е проблем и персоналната комуникация с някои от съдиите, случва се 

съдия да е в лошо настроение, да повишава тон, да е агресивен и да създава 

стресова ситуация, която по емоционален начин възпрепятства съдебния процес. 

Има конфликтни  съдии и затова в определени съдийски състави по-често се 

срещат проблеми в сравнение с останалите. Тези проблеми обаче са субективни 

и зависят от личностните качества, а не от системата.  

2) Несменяемостта на съдиите Прекалената затвореност (Почти е невъзможно 

външен човек да стане съдия, защото конкурсите, които се правят са вътрешни и 

трудно може да пробие системата някой външен човек. Това затруднява 

обновяването на съдийския състав и влошава неговата професионална 

компетентност). От друга страна това води и до незаинтересованост от тяхна 

страна, усещане за безнаказаност, липса на отговорност за взетите решения, 

немарливо отношение към работата и към професионалните ангажименти. На 

тази база възникват и сложни отношения с някои от адвокатите.  

Освен тези два проблема, които могат да се определят за основни, проблеми се срещат 

в цялата система и във всички структури, които също се нуждаят от промяна. Това 

касае както Съда, така и Прокуратурата, и Адвокатурата и Досъдебното производство. 

Всички структури трябва да подобрят своята работа и да се координират в по-голяма 

степен. Ето и изброените от участниците проблеми: 



 
 

- Процесът е комплексен и се определя от добрата или лошата работа на 

всички структури включени в съдебната система. Разбира се проблеми се 

срещат навсякъде, но като по-слабо звено се очертава Досъдебното 

производство в наказателните дела. Не се събират доказателства с 

необходимото качество в Досъдебното производство, а когато са събрани не 

се представят и се пристъпва към допълнителни обяснения. 

- Некачествено е законодателството, защото се мени бързо, не успява да 

обхване голяма част от проблемите и създава нови казуси и нови проблеми. 

Това налага всички проблеми да се преосмислят, за да могат 

законодателните процеси да се оптимизират. Влошеното качество е резултат 

главно от непрекъснатите  промени, които се правят бързо и без 

необходимото прецизиране. Направените „на коляно“ промени често водят 

до противоречие между различните законови и подзаконови нормативни 

документи, както и възникването на голям брой казуси, което кара ВКС да 

„законодателства“, а това е доста объркващо. От друга страна честата 

промяна на законите води до различни казуси и до различни съдебни 

практики, които имат като резултат лошо мотивирани съдебни решения. 

Пример за това е когато ответникът се крие му и се налага да му се назначи 

служебен защитник, а неговите разходи трябва да се поемат от ищеца, което 

затруднява материално допълнително вече ощетения ищец. Необходимо е 

разходите да се поемат от страна на държавата.  

- Триинстанционното съдебно производство силно затруднява процеса на 

правораздаване.  

- В гражданското производство проблем е отлагането на делата.  

- Липсата на електронен достъп до делата затруднява адвокатите в тяхната 

работа. Дори решения, които подлежат на публикуване не се публикуват.  

- Когато по един и същ казус има различни решения е доста объркващо за 

всички структури, което намалява и предвидимостта на решенията.  

- В НПК също така има проблеми, които пречат на съдопроизводството.  

- Допускат се и пропуски в наказателния процес в съдебна фаза, която 

затруднява съдебното производство. Така например не се осигурява преводач 

или служебен защитник. Има и други примери за лоша организация. 



 
 

- Влошено е качеството и професионализма на заетите в различните структури 

в т.ч. и в Адвокатурата. Някои адвокати не са на необходимото ниво или не 

са се подготвили за съответния съдебен процес, което създава допълнителни 

проблеми в съдопроизводството. 

- Хора, които не си вършат работата се срещат навсякъде по веригата.  

- Достъпът до правосъдие е затруднен поради високите такси особено в 

търговските дела. 

- Дългото се чака пред зала. 

- Прокуратурата доминира съдебните решения. 

 

 Отнасящи се за района на Пловдивския съдебен район 

Проблеми има навсякъде, но при съдиите ги има най-много. Основният проблем в 

правораздавателната система е непредвидимостта на съдебните решения, 

предвид противоречивата практика на ВКС. Честата липса на експертиза при 

съдиите, показва острата нужда от тяхното допълнително обучение. 

Незадоволителна е компетентността от страна на съдиите особено по 

европейската нормативна уредба. Противоречивата съдебна практика поставя 

много неизвестни в съдебните дела и за това се полагат много усилия за да се 

постигне споразумение между страните, защото стигне ли се до съд не се знае 

какво ще бъде решението. Качеството на правораздаването се влошава и от 

процесуалните норми в действащите ГПК и НПК.   

Основният проблем в правораздавателната система са кадрите и тяхната 

професионална подготовка. Прави впечатление, че наказателните съдии са 

подготвени по-добре и се стараят повече. Гражданските съдии са по-

неподготвени, не познават доказателствата и не са на необходимото 

професионално ниво. Съдиите не могат да си избират какви дела да водят -  

граждански или наказателни, а те не могат да са компетентни по всички въпроси. 

Освен това в системата има много млади съдии. Липсва им стаж, юридически и 

жизнен опит, за да разрешават ефективно гражданските спорове. Това води до 

сериозно разминаване на съдийските решения дадени по един и същ казус. Всеки 

съдия има свое лично становище, което е трудно предвидимо, защото не се 



 
 

основава само на законодателната уредба. Това обърква адвокатите и ги 

затруднява при даването на консултации и съвети на клиентите. 

Непредвидимостта на съдебната практика/решенията затруднява защитните 

им тези. Това е резултат от недостатъчната професионална подготовка на 

съдиите. На голяма част от тях им липсва необходимата компетентност, 

професионален и житейски опит. Има и известна претовареност, в резултат на 

което не се четат мотивите и не се осмислят проблемите в правния спор. 

Решенията често са повърхностни и необосновани, и проблема става по-голям 

когато и горестоящата инстанция го потвърди, защото и тя избягва да осмисли 

съответния казус, въпреки новите доказателства. Липсва заинтересованост и 

отговорност от страна на съдийските състави. Проявява се пристрастност на 

всички нива. Проблемът с професионалната подготовка е не само при съдиите, но 

и при кадрите ангажирани в деловодството, което води до допускане на 

технически грешки, което затруднява нормалния ход на съдопроизводството и 

създава допълнителни затруднения. Необходимо е да се обърне повече внимание на 

качествения подбор на административния състав на съдилищата.  

Проблемът с ниската професионална подготовка като цяло е болестта на 

съсловието, като се започне още от законотворчеството, което се прави от 

неподготвени хора или преследва лобистки цели. Честата смяна на 

законодателството е доста объркващо. Доста обширната тълкувателна 

практика затруднява делата, води до пренаписване на законите или до 

непрекъснатото приемане на нови.  

Става ясно, че проблемите са комплексни, но некомпетентността и 

динамичната нормативна среда са основните проблеми, които влошават 

качеството на правораздаването изцяло.  

Други проблеми, които представиха участниците в дискусиите са: 

- Забавянето на делата. Основна причина за забавяне на делата и многократното 

им отлагане в Пловдивския съдебен район са експертизите, тъй като отделни 

съдии работят с едни и същи вещи лица, което ангажира експертите прекалено 

често и те трудно се справят с възложения им обем работа. Това затруднява 



 
 

процеса и удължава сроковете на делата. От дълго време се говори вещите лица 

да бъдат избирани на случаен принцип, но до този момент това не се прави и 

проблемът не е решен. Например в Хасковските съдилища – районен и окръжен, 

няма подобни проблеми с вещите лица и с експертизите. Работи се бързо и 

съдиите са много любезни към адвокатите от АК – Пловдив, които се явяват по 

дела в ХОС.  

- Сериозен проблем се оказва и изборът на ръководство на съдебните 

структури, който често е обвързан с определени зависимости и лобита.  

- Непрекъснатото влошаване качеството на юридическото образование води до 

влошаване качеството на действащите юристи във всички структури. В 

съдебната система масово навлизат неподготвени кадри.  

- Липсва електронно правителство и не се използват електронни инструменти. 

Няма възможност за справки по електронен път, което да пести време и да не 

създава проблеми на адвокатите. В другите европейски страни достъпа на 

адвокатите до материалите на дадено дело е бърз и лесен, което осигурява 

възможност за по – качествена и навременна защита на клиентите.  

- Има случаи и на неспазени срокове по ГПК при насрочване на дела и най – вече 

при постановяване на съдебни актове. Най–бързо се развиват делата в 

Административния съд и сроковете се спазват стриктно. 

- В гражданските дела пречка е ранната преклузия. 

- Относно претовареността на съдиите се очертаха две противостоящи си 

становища: 1) че съдиите са натоварени и 2) че съдиите не са натоварени. Не се 

стигна до общо мнение по въпроса. За забавянето на делата разбира се 

отговорност носят основно съдиите - така например исковите молби се бавят до 

насрочване на делото, защото съдиите искат да съберат всички доказателства 

предварително.  

- Не се осъществява контрол върху дейността на съдиите и не им се търси 

персонална отговорност. Съдиите са назначаеми, а не избираеми, което също 

снижава тяхната отговорност. 

 

 Отнасящи се за района на Кърджалийския съдебен район 



 
 

Като основен проблем, влошаващ качеството на правораздаването участниците  

посочиха процесуалните норми на действащия ГПК, а в наказателното производство 

– некачествено работещо досъдебно производство. Участниците в дискусията 

изразиха и конкретни мнения относно следствието, че се занимава с много малък брой 

дела, а в него работят добри професионалисти, което налага реформирането на този 

орган. 

Според участниците в дискусията влошаващото се качество на правораздаването се 

дължи и на:   

- Нефункциониращо ефективно досъдебно производство, което е една от 

причините за оправдателни присъди, поради недоказаност на обвинението, а 

не поради неизвършване на престъпното деяние. 

- Липса на достатъчно професионални качества и подготовка сред 

дознателите и голямо текучество на кадрите в тази сфера, поради ниското 

заплащане.  

- Нефункционираща качествено Прокуратура и липса на ефективна връзка 

между дознанието и наблюдаващия прокурор. 

- Неоснователен отказ на съдиите в гражданското производство да допускат 

повече от 2 – ма, а в някои случаи повече от един свидетел. 

- Понякога съдиите акцентират се върху бързината на производството, което 

е за сметка на качеството; 

- Проблеми се срещат и в законодателната материя и конкретно в нормите 

на ГПК, като присъстващите се обединиха в мнението си, че предишното 

ГПК е било по – функционално, по–работещо, и по–ефективно и е 

защитавало правата на участниците в съдебното производство. 

От представените мнения става ясно, че в различните съдебни райони се повтаря 

голяма част от представените проблеми, като разбира се различава тяхното степенуване 

и тяхната тежест. Има разбира се и някои конкретики, които показват местните 

специфики и проблеми. 

Предложения за подобряване: 



 
 

a) Жизнено важно за цялото съдопроизводство е да се обърне внимание на 

подготовката на юристите от страна на държавата, ВУЗ-овете и съсловието. 

Необходимо е рязко да се намали броя на юридическите факултети. Да има 

стандарти и уеднаквяване качеството на юридическото обучение. Да има сериозна 

практика за студентите. Да има ясни изисквания и критерии, на които да отговарят 

завършващите и които да се спазват от съответния ВУЗ. Някои от изискванията 

трябва да залегнат в законодателството, което да уеднакви критериите за всички 

факултети, обучаващи юристи. Така ще се запълни острата нужда от повече 

професионализъм и компетентност от страна на всички участващи в съдебния 

процес. 

b) Наложително е да има профилиране сред съдиите, като една част се специализира в 

една област, а друга в друга област. Не може да са компетентни във всичко. 

Диференциацията би отстранила част от регистрираните от проучването проблеми.   

c) Да се засили търсенето на лична отговорност особено при съдиите; Трябва всеки 

съдия да носи лична отговорност за взетите от него решения, в противен случай 

безотговорността ще нанесе доста вреди и ще намали доверието на гражданите в 

правораздаването. 

d) Да се намалят съдебните такси, за да се подобри достъпът на граждани и бизнес до 

правосъдие. 

e) Да се акцентира върху извън съдебните актове, като се обърне внимание предимно 

на медиацията, която да се уреди нормативно. Така ще се намали натовареността на 

съдиите от съдебни дела. 

f) Да се подобри професионалната подготовка не само на съдиите, но и на адвокатите, 

тъй като бързо променящата се нормативна уредба налага повишаване на 

професионалните им знания и компетентност.  

 

Основни проблеми, създаващи препятствия за осъществяване на успешна съдебна 

реформа в България  

Основен проблем: Проблемите пред съдопроизводството са комплексни и техните 

решения трябва да се търсят във взаимовръзката и подчинеността на отделните 

решения, а не да се решава всеки казус сам за себе си като се отчитат основно 

лобистките интереси. 



 
 

Ето и някои от причините, които на практика възпират реализацията на 

реформата: 

 Загубено  е доверието в съдопроизводството като цяло, а това води до 

намаляване броя на съдебните дела, което е факт. Настъпила е и деморализация 

в цялото общество, в т.ч. и в правораздаването, а това са  важни причини 

мотивиращи необходимостта от реформа.  

 Липса на ясна концепция за реформата. Непрекъснато се говори за реформа в 

съдебната система, а никой няма ясна визия какво трябва да представлява тя. 

Липсва концепция, ясни насоки и планиране на конкретни стъпки. Не е ясно 

какво и как ще се променя, кой ще го променя, в какъв период ще се променя и 

кой ще го координира. Липсва ясна стратегия и единомислие относно същността 

и осъществяването на съдебната система. Ако има ясна национална концепция 

за реформата, промените ще се правят комплексно и обосновано, а не на парче, 

без да се осмислят последиците и възможността да възникнат много трудно 

решими  казуси в съдопроизводството. Като цяло никой не иска и да променя 

статуквото и да си усложнява живота и това е най-сериозния проблем. 

Трудно може да се промени статуквото, а има нужда от съществена промяна и 

подобряване на съдопроизводството и правната помощ. Голяма част от 

основните структури и лица, които трябва да извършат реформата, са 

некомпетентни, а тези, които са компетентни не са мотивирани да я извършат. 

 Липсва политическа воля за осъществяване на съдебната реформа. Липсва 

желание и ясно виждане на процесите на реформа както от страна на 

основните правни структури, така и от страна на Парламента. Съдебната 

реформа е много сложен процес за който все още не са узрели политици, съдии, 

прокурори, адвокати и др., но тя е наложителна и нейното отлагане само 

задълбочава процесите. Нито една структура към момента няма интерес да се 

прекратят негативните практики и да се направят необходимите реформи.  

 Желание на изпълнителната власт да подчини и използва за своите цели 

съдебната система. Стремежът е към единовластие. 

 Наличие на преки зависимости на съдебната власт (йерархични и 

икономически)  особено при наказателните дела. 



 
 

 Лобистите в т.ч. и адвокатите нанасят големи поражения, защото 

законотворците не се ръководят от справедливостта на закона, а от конкретните 

ползи за определени лица и икономически структури и преди всичко се 

защитава интереса на олигарсите. 

 Липсва личен интерес, мотивация и заинтересованост от страна на 

депутатите и институциите за реална промяна. 

 Честата промяна на законите води до лавинообразна промяна в редица други 

свързани закони и поднормативни актове, което затруднява съдопроизводството. 

Освен това променената нормативна уредба е с лошо качество, защото 

законотворчеството се изпълнява от неподготвени хора, с ниска юридическа 

компетентност. В много от случаите законодателството е неясно и неточно и 

създава прецедента на различните решения, което усложнява съдебния процес и 

пречи на неговата ефективност. Законодателството има доминиращо репресивен 

характер, предвидени са много санкции, без да са дадени реципрочни права. 

Освен това то предвижда тежки процедури, които усложняват процесите, а от 

този факт се възползват съдиите. 

 Влошава се професионалното ниво на кадрите поради влошено образование, 

ниски критерии за подбор и липса на прозрачни конкурси.    

 Липсва прозрачност на конкурсите при избора на съдии. Вътрешните избори за 

съдии, възпрепятстват влизането на външни на системата хора, което води до 

закостенялост, до липса на промяна, до усещане за корупция и за липса на 

справедливост. Ако съдиите се избираха, а не се назначаваха, проблемът с 

кадровата подготовка може да се реши в известна степен. 

 Липсата на контрол и санкции за съдиите при проявено незнание, небрежност 

или липса на компетентност. Подобни резултати създават усещането за 

безнаказаност и предопределеност на съдебните решения. Те формират 

негативно обществено мнение.   

 Наличие на корупция. Която съществува на всички нива на съдебната система, но 

тя е съсредоточена основно на по-високите етажи. 

Натовареността на съдилищата не препятства реформата, тъй като няма свръх 

натовареност. Броят на делата е намален поради: намаляване броя на населението, 



 
 

голяма част от ищците са лишени от финансови средства, а и липсата на доверие в 

правораздавателната система допълнително възпира голяма част от гражданите да 

станат клиенти на правораздавателната система. И въпреки това делата се бавят. 

 

Предложения за намаляване на натовареността на съдилищата: 

Обсъжда се предложение за промяна в процесуалните закони относно излагането на 

мотиви, които да се излагат в кратък вид относно най – същественото в спора, което не 

следва да се приема, тъй като е нужна подробна обосновка на мотивите по всички 

спорни въпроси по делото. 

Добре би било от съдилищата да излязат някои видове дела, като например 

бракоразводните и трудовите спорове, които могат да се разрешават чрез задължителна 

медиация и чрез извънсъдебни споразумения, но за това е необходима промяна в 

нормативната уредба. 

 Най-важния проблем с който са се сблъсквали участниците в дискусиите 

 

Участниците в дискусията заявиха, че са се сблъсквали в работата си с много проблеми 

и трудно могат да откроят най–важния сред тях. Съществуват различни препятствия, 

решението на които се търси, но не винаги се намират правилните решения. !есто 

новите решения пораждат нови казуси. 

Основен проблем изтъкнат от всички: Лош е начина по който се правоприлага и 

това е основния проблем на цялото общество, а не само на съдебната система. 

Различни са практиките на отделните съдилища и дори решенията на отделните 

съдии, често е различна и законодателната регламентация, което прави непредвидими 

съдебните решения, а това обърква и води до несигурност в обосновките и 

позоваванията. 

Ето и конкретните проблеми, които изтъкнаха  участниците в дискусията и които 

допълват характеристиките на правораздавателната система: 

 



 
 

 Лошата нормативна уредба и нееднозначните тълкувателни становища 

създават поредица от препятствия. Едно от тях е непредсказуемостта на 

съдебните решения, поради противоречива съдебна практика. Конфликтът 

между законовите и подзаконовите актове създава предпоставки за всевъзможни 

решения и несигурност в защитните тези. Има и пропуски в законодателната 

уредба, които не могат да регламентират много от житейските казуси с които се 

сблъсква правораздавателната система. Съществуват различни правни 

квалификации в различните съдилища. Тръгва се към правото на прецедента, без 

да се разсъждава съобразно представените обстоятелства. Копират се съдебните 

практики, а всеки казус е различен и трудно влиза в едни и същи рамки. 

Материята често е лишена от тълкувателни решения, което затруднява 

адвокатите и правораздаването като цяло. Практиката на ВКС е противоречива, 

тъй като по едни и същи правни въпроси се дават различни решения. ВКС често 

прилага и избирателен подход при допускане на касационно обжалване, което на 

практика лишава делата от трета касационна инстанция.  

 Лобизмът в законодателството нанася най-големи поражения, в т.ч. и от 

страна на адвокатите. Пример за това са нотариусите и банките. Урежда се 

статута на тези професии, които имат лоби в парламента и не се изхожда от 

потребностите. 

 Има утвърдени „кадровици“, които определят кой, кога и по какъв начин да 

везе в съдебната система. Те са тясно свързани с олигархията. Конкурсите 

особено за съдиите са вътрешни и се организират за определени хора, липсва 

прозрачност на процеса. Размити и занижени са критериите за техния избор. 

Необходимо е съдиите да се избират или да се осигури прозрачност при 

провеждане на конкурсите. 

 Правораздава се тенденциозно. Законите се възприемат като пожелания; ако 

някоя страна заема определени властови или силни икономически позиции, не се 

зачита закона, а се защитават техните интереси с всички средства и най-често се 

постига успех. Тези практики формират лошо обществено мнение и недоверие в 

правораздавателната система. 



 
 

 Невъзможност за независимост на магистратите от олигархични 

зависимости. Уреждането на дела нанася най-големи щети в общественото 

доверие, което води до намаляване на доверието в правораздавателната система. 

 Воденето на формален съдебен процес. Регистрира се инертност в решенията на 

съдиите, особено сред по-възрастните съдии, които не се задълбочават в 

спецификата на проблема. Необходима е промяна и обновяване на съдийския 

състав, защото формализмът в гражданското правораздаване е основен проблем. 

По отношение на ГПК се оформиха две противоположни мнения: Първото е, че 

старият ГПК е по-добър, а второто, че новият ГПК е по-добър. Единствен 

проблем втората група вижда в преклузията, която не се спазва. От друга страна 

пък стриктното спазване на преклузивните срокове за събиране на 

доказателства, често пречи да бъде разкрита обективната истина. 

 Липса на мотивация сред съдиите. Съдиите не са заинтересовани да представят 

документацията в срок и с необходимото качество. Те не са мотивирани да се 

постигне конкретен резултат от тяхната дейност, никой не ги оценява, 

санкционира и следователно те губят мотивация и се смятат за недосегаеми. 

Освен това съдиите са натоварени с голям обем бюрократични задължения, 

които допълнително затрудняват процеса.  

 Липсва професионализъм при част от съдиите, а те взимат решенията 

еднолично, субективно и затова професионализмът им е задължителен. Поради 

различни причини се случва да допускат грешки, но и при допуснати грешки не 

подлежат на никакъв контрол и санкции. Това води след себе си редица 

проблеми, които трудно могат да се решат.  

 Остра необходимост от реорганизация на Прокуратурата, защото оказва силно 

влияние на съдебните решения.  

 Лисата на електронно правосъдие е един от основните проблеми. Протоколите, 

определенията, разпорежданията, експертизите от делата не се публикуват и 

достъпа на адвокатите до документите е затруднен. Когато се осъществява 

контакт с други съдилища в страната достъпът е още по-труден, особено по 

телефона. Налага се в повечето случаи посещение на място, което е невъзможно 

предвид ниските тарифи на услугите. Дори и да се отиде на място резултатът 



 
 

няма да е кой знае колко по-добър, защото се бавят документи и решения, 

разтакават се адвокатите, съдебния процес не е прозрачен и не се знае кога точно 

може да има конкретен резултат или решение. Осигуряването на електронен 

достъп до документите по делата ще бъде важна крачка за подобряване  

качеството на съдопроизводството. 

 Липсата на ясни правила в ГПК за допускане на решенията до касационно 

обжалване. 

 Безпомощност на ВАС /Висшият адвокатски съвет/, който не може да прокара 

дори Закона за адвокатурата. 

 Ниско е качеството на квалификация и професионална подготовка на 

адвокатите, понякога критично ниско, което е резултат главно от влошеното 

качество на юридическото образование и липсата на последваща професионална 

квалификация. Липсват единни стандарти в обучението и липса на практики при 

обучаваните. Тревожно е, че например студенти по право четвърти курс не 

могат да разграничат искова молба от отговор на искова молба. 

 Липсва експертиза, професионална компетентност и морални качества във 

всички гилдии, но особено видим е този проблем при съдиите. 

 Намаляване уважението към различните професии. Съд, Прокуратура и 

Адвокатура са разграден двор в който влизат юристи със съмнителна 

професионална подготовка, което влошава обществената оценка и принизява 

уважението към професиите. 

 Липсата на етика е вторичен, но важен въпрос. Липсва комуникация и 

уважение между юристите принадлежащи към различните гилдии. Често 

основните структури отказват информация. Като цяло е лоша комуникацията 

между различните структури. 

 Като важен проблем се посочиха проблемите при вписването на исковите молби 

в Службата по вписвания, но се сподели, че в РС – Кърджали този проблем е 

решен, като съдът служебно вписвал исковата молба след нейното приемане.  

 Изпълнението на съдебните решения е затруднено, поради междувременно 

изпразване на банкови сметки, прехвърляне на собственост върху вещи, 

нерегламентирани доходи. 



 
 

 Разглеждане на касационните жалби против решения по НАХ дела в 

административния съд от съдии, които не работят в наказателната материя. 

Неприсъждане на разноски по НАХ дела, което води до нови процеси по Закона 

за отговорността на държавата. 

 Липсата на превантивни мерки, за да не се допускат нарушения, а не да се 

действа постфактум и да се цели налагане на санкции при регистриране на 

нарушения. 

 Трудно се връчват призовки за съдебните дела. 

 Липса на политическа воля за реформи на всички равнища от всички структури, 

но най-вече на национално равнище. 

 

Съдебни производства с най-дълъг срок за изпълнение 
 

Различни са сроковете е при различните съдебни производства. Отлагат се дела при 

всяка нова възможност, без значение какъв е характера на съдебния спор. Като 

обобщение може да се каже, че трудовите дела се точат необосновано дълго, при 

условие, че нещата са ясни. Не трябва да се стига до Върховния съд, което обезсмисля 

съдебния спор. Хората са с нагласата за бързо решаване на проблема, а нещата се точат 

с години. Този проблем допълнително се усложнява от стария Кодекс на труда, по 

който има много тълкувателни решения от ВКС. Върховният съд е необходимо да има 

практика за скъсяване на сроковете.  

Според участниците в дискусиите с най-дълъг срок на изпълнение са гражданските 

дела, особено когато има много страни, делбите, данъчните дела, търговските спорове и 

делата по несъстоятелност. Те най-често се протакат необосновано дълго. Бавят се и 

решенията на съда за произнасяне. Съдебната делба често е с най-дълъг срок за 

приключване. Макар бавят гражданските дела да са с най-дълъг срок има случаи и на 

наказателни дела, които се влачат с години, макар това да се случва по-рядко. По 

принцип наказателните дела вървят добре. 

Производствата по несъстоятелност се предлага да минат в Административния съд.  

В гражданското съдопроизводство се посочи съдебната делба, но се уточни, че това 

произтича от регламентираните в процесуалния закон две фази на производството, а не 



 
 

поради други проблеми. Въвеждането на заповедното производство е с цел 

подобряване на бързината, но на практика се удължава и усложнява. За бързите 

кредити заповедното производство обаче е добро решение.  

Изрази се и конкретно мнение, че с най-дълъг срок за приключване са т.н. в ГПК 

„Бързи производства“, които поради продължителната размяна на книжа и други 

процесуални проблеми често се оказват с доста дълъг срок на приключване.  

Триинстанционното производство също допринася за дългия срок на приключване, тъй 

като във ВКС делата се бавят много. За някои типове дела може да отпадне 

възможността за три съдебни инстанции. 

Обобщение: Всяко съдебно производство зависи винаги от съдията, дали ще го реши в 

разумен срок или ще го бави умишлено.   

Основни проблеми, които обуславят продължителното водене на съдебните дела и 

преписките 

В областта на наказателното съдопроизводство като основен проблем се посочи 

процедурата по възстановяване на срокове. 

В гражданското съдопроизводство като основен проблем се посочиха нормите на ГПК 

във връзка с отговора на исковата молба, разпоредително заседание на съда, както и 

последвалото събиране на доказателства. 

Неспазването на нормите на ГПК, като напр. преклузията, обуславя продължителното 

водене на дела.  

Делата се бавят при администрирането на книжата, бавят се от вещите лица, от 

прекалено толерантни съдии, даващи дълги срокове за събиране на доказателства, от 

многократно оставяне на искови молби без движение, от липсата на ефективен 

контрол върху дейността на съдиите, от дългите срокове, които се дават на 

синдиците в производствата по несъстоятелност.  

Контролът от страна на инспектората относно качеството на съдебните актове и 

относно сроковете, в които се решават делата е неефективен. Даваните справки са 

обобщени, липсват имена, дава се обобщена информация например за брой постъпили 



 
 

дела, брой решени дела и т.н., и по този начин не се търси персонална отговорност от 

конкретните съдии направили тези пропуски. Инспекторатът на практика е неработещ.  

Случайното разпределение също води до продължителното водене на съдебните дела, 

тъй като липсва профилиране на съдиите и те не винаги имат необходимата подготовка 

за дадено дело.  

 

Профилирането на съдиите в малките съдилища е проблем, тъй като няма кадри. 

Оформиха се две противоположни мнения по отношение на профилирането: 

 Профилиране, без да се засягат малките съдилища; 

 Да се окрупнят съдилищата, за да има възможност съдиите да се профилират.  

При наказателните производства е ниска професионалната подготовка във всички 

звена, липсват пари за изготвяне на експертизи и има наличие на корупционни 

практики.  

При гражданските дела – Остарял ГПК, който е от 2008 г. В гражданското 

съдопроизводство като основен проблем, обуславящ продължително водене на дела, се 

посочиха разпоредбите на ГПК, като се изрази становище, че нормите на предишния 

ГПК са били много по – ефективни и съдопроизводството е функционирало много по - 

добре.   

Предложение за промяна: Необходимо е да се анализират проблемите и да се 

оптимизират някои регламентации в новия ГПК. 

Забавянето се дължи преди всичко на лошата организация на самия съд, тъй като 

сроковете са инструктивни, а не задължителни. Преди 10 Ноември 1989 г. имаше 

натиск за бързо съдопроизводство и тогава натовареността беше по-голяма. Сега не е 

толкова голяма, но въпреки това съдиите отлагат делата, особено гражданските. На 

този етап съдиите не са толкова натоварени и нямат реално основание за 

продължителното водене на делата. Въпреки това се чака за получаване на решение 

между 3 месеца и 1 година.  

Основният проблем в съдопроизводството е разбира се субективният фактор. 

Процесът е двустранен и при взаимодействието на представителите на различните 



 
 

страни и съда, се получава резултат, съответстващ на техните професионални и етични 

качества. Много често се предявява иск, след което делото се оставя да отлежава 3-4-5-

6 месеца, колкото прецени съдията. Исковите молби се оставят често неоснователно без 

движение. Прави се опит понякога да се прехвърлят задълженията на съдиите върху 

адвокатите, поради недостатъчно добрата им професионална квалификация.   

Свободното движение на хора и капитали създава  също големи проблеми. 

Лошото качество на законодателството е сериозно препятствие, което оказва влияние 

върху правораздавателната система и продължителността на сроковете, тъй като 

създава условия за това. 

Пропуските в работата на адвокатите при подготовката и воденето на гражданския 

процес често затрудняват Съда и също водят до удължаване на процеса.  

Има случаи когато се правят много движения в системата, които са безсмислени и не 

водят до конкретен резултат, но губят времето на много хора. Често се изискват 

искания за допуск до много документи, което също затруднява процеса и губи излишно 

време.  

Допускат се и много грешки в съдебния процес, което усложнява и удължава срока на 

водене на делата.  

Дълъг е режима на призоваване и това е честа причина за удължаване на 

съдопроизводството.  

Шиканирането е основен проблем на съдопроизводството, който се дължи основно на 

призоваването и на забавянето от страна на съдията. 

Обобщение на някои от проблемите: 

 Неефикасното призоваване е един от основните проблеми, който възпрепятства 

хода на делата от тяхното начало до края. То се дължи на занижена гражданска 

дисциплина и страхът от контакт с непознати лица. Освен това има и страх от 

правосъдието и затова търсените лица често се укриват. От друга страна 

призовкарите нямат право да изискват документ за самоличност.    

 Забавяне н експертизите от страна на вещите лица. В някои райони 

съществува остър недостиг от компетентни вещи лица, какъвто е случая в 



 
 

Пловдив. От друга страна те бавят необосновано дълго своите експертизи и не 

им се търси отговорност за това. 

 Регистрират се доста пропуски в доказателствата, събрани в досъдебното 

производство. 

 Субективността в дейността и решенията на съдиите. Така например при 

необосновано искане на нови доказателства съдът приема искането на страните 

поради опасение от създаването на касационни основания. Невинаги при дела с 

фактическа и правна сложност, за които предварително е известно, че ще 

продължат дълго, се назначават резервни съдебни заседатели и съдии. Има 

случаи, в които съдебните заседания се насрочват през неоправдано дълги 

срокове. Не се прилагат с цялата строгост предвидените в закона мерки при 

безпричинно неявяване на страните по делото. В отделни случаи не се прави 

разлика между съществено и несъществено нарушение на процесуалните 

правила и от там, отстранимо ли е това нарушение на този етап и следва ли 

делото да се връща за доразследване. 

Натовареността на съдиите в различните съдебния райони и предложения за 

намаляване на тяхната натовареност   
 

Прилагането на Правилата за оценка на натовареността на съдиите нямат необходимия 

ефект на този етап. Ето каква е оценката на адвокатите участващи в дискусиите за 

различните съдебни райони. 

 Район Хасково 

В Хасковския съдебен регион съдиите не са натоварени или по-точно са нормално 

натоварени, въпреки това дълго се чака за насрочване и решаване на делата. Забавянето 

на съдебните дела не е резултат от тяхната натовареност.  

Много често натовареността е резултат от проблеми в администрирането на отделните 

съдилища. Не се търси дисциплинарна отговорност на съдиите. Концентрират се дела в 

определени районни съдилища. Недостатъчна е и информацията събрана от 

Досъдебното производство. Проблеми като цяло се регистрират в цялата съдебна 

система. 



 
 

Населението на града и областта сериозно е намаляло, а от там са намалели и съдебните 

дела. В ХОС проблемът е, че не се запълват бройките на дългосрочно отсъстващите 

съдии. Да се подобри кадровата политика, за да се разполага с предвидения брой съдии 

необходими за нормалното обслужване на съдебния регион.  

Районният съд в Димитровград и Административния съд са по-натоварени, но 

придвижват делата си по-бързо. Всичко зависи от самите съдии и от тяхната 

отговорност. Особено с Административния съд се работи много добре, съдиите са 

любезни, предоставят необходимите документи и придвижват нещата доста по-бързо в 

сравнение със съдиите в ХОС. 

Предложения за намаляване сроковете на съдебните дела: 

За да се намали натовареността на съдилищата е необходимо да се създадат 

предпоставки за засилване на възможностите за подписването на извън съдебни 

споразумения като медиацията. За медиацията е необходима нова нормативна уредба, а 

за арбитража, който се прилага основно по търговските дела е необходим по-стриктен 

контрол, който да пресече общественото недоволство, което се оформи основно сред 

потребителите на бързи кредити. Наложените ограничения при арбитража не решават 

проблемите до този момент.  

 Район Пловдив  

В Пловдивския съдебен регион съдиите са натоварени, но не са свръхнатоварени. 

Брачните съдии са най-натоварени. От съдилищата най-натоварен със съдебни дела е 

Районен съд Пловдив, другите съдилища не са толкова натоварени. Въпреки това едни 

съдии се справят по-добре, а други по-зле. Това зависи основно от качеството на 

кадрите, от тяхната отговорност и от организацията на съответния съд. Ако има 

проблеми, то те определено са субективни. Има решение на проблема, като адвокатите 

се жалват пред Адвокатската колегия за бавност. В този случай Инспектората може да 

наложи имуществени санкции на съдиите, но адвокатите не искат да си влошават 

отношенията със съдиите. 

Една от причините за забавянето на делата е и липсата на компетентност при взимането 

на решение. Необходимо е съдите да преминат курс по квалификация за съответната 

сфера в която работят. 



 
 

Въпреки разнопосочността в мненията за натовареността в предходните въпроси, при 

обсъждането на този въпрос се оформи мнението на групата, че в Пловдивския съдебен 

регион съдиите не са натоварени особено много и това не може да бъде проблем за 

срочното решаване на делата.  

Предложения за намаляване сроковете на съдебните дела: 

Необходимо е да се засили персоналната отговорност на съдиите при регистрирани 

закъснения, като се прилагат на практика някакви санкции. 

Съдът може да се разтовари от искове с по – малък размер, например до 10 000 лв. За 

целта трябва да има промяна в нормативната уредба. Едно от възможните решения на 

проблема е разширяване на предмета на заповедното производство.  

При брачните дела има възможност за работа на медиаторите, което да намали 

натовареността на съдиите. Медиацията обаче задължително трябва да става в 

присъствието на адвокат, за да се гарантира защита правата на клиента. Медиацията е 

по-малко платена от едно дело, но не винаги. Не трябва да е напълно безплатна, защото 

тогава се поема от данъкоплатците за сметка на обслужените групи. Трябва да има 

баланс. 

Да останат малките съдилища, като се запазят като бутикови и да не се закриват, 

защото така хората от по-малките населени места се лишават от техните услуги и 

обезлюдяването се засилва. Тези съдилища намаляват в известна степен и 

натовареността на големите съдилища. 

 Район Кърджали  

Участниците в дискусията дадоха разнопосочни мнения. Едното от тях бе, че има 

натовареност на съдиите в РС – Кърджали и ОС – Кърджали, а другото е точно 

обратното, че няма голяма натовареност, поради намаляващия брой дела в съдилищата 

в окръга. Не се постигна уеднаквяване на оценката. Резултатите от двете групи показа, 

че в крайна сметка преобладаваше мнението, че има натовареност на съдиите в 

съдилищата в гр. Кърджали. Това е един от проблемите забавящ срочното решаване на 

проблемите, но не е единствен. Трябва да се потърсят решения и да се набележат мерки 

за намаляване на натовареността на съдиите.  



 
 

 

Гаранции осигуряващи лесен достъп до правосъдие и справедлив процес за 
граждани и фирми 

На практика липсват гаранции, които могат да осигурят лесен достъп до правосъдие 

и справедлив процес за граждани и фирми. Ето някои от причините за това; 

 Липсата на персонална отговорност и на ценностна система на кадрите не 

дава възможност за гаранции.  

 През последните години несменяемостта на съдиите действа превратно и не 

осигурява гаранции за справедлив процес. Несменяемостта не следва да е пречка 

да се търси персонална отговорност и да се налагат санкции. Няма друга 

професия или съсловие в страната, което да е на 100% ненаказуемо, дори и 

депутатите могат да бъдат наказвани. Не може един съдия, на който ¾ от делата 

му са просрочени, да бъде стимулиран с допълнително заплащане, каквито 

случаи има в практиката. Съдиите развиват чувството за ненаказаност и главно 

за непогрешимост на решенията. При искане на отвод на съдията в дадено дело 

следват негативни последици за адвоката, което възпира адвокатите от подобни 

стъпки. Има и злоупотреби от страна на отделни адвокати с отводите, така че 

гаранция за справедливост няма. 

 Пречка за осигуряване на справедлив процес се посочи и намесата на медиите 

с неправилно интерпретиране на съдебните дела. 

 Спадът в доверието към правораздавателната система също е причина за 

отлив на гражданите и фирмите от търсене на правосъдие. Вина за което имат 

всички участници включени в съдебната система и медиите.  

 Ниска правна култура на гражданите. Една част от населението дори е напълно 

неграмотно. Не се познават последствията от сключените договори, подписват 

се без юридическа консултация.  

 В съдилищата липсват положителни PR кампании. 

 Липсата на уважение и респект към адвокатската професия и към 

професионалната подготвеност на адвокатите, която се дължи на следните 

фактори:  



 
 

o Адвокатите не се търсят активно от гражданите, защото се търсят по-евтини 

варианти, като например осигуряване на услугите от различни хора без 

юридическо образование или решаване на проблема със собствени усилия 

/най-вече чрез ползване на образци в интернет, които не винаги са 

подходящи/. Това влошава качеството на юридическите услуги, усложнява 

казусите и често обърква гражданите и бизнеса. 

o Липсва съзнание и разбиране за необходимостта от професионална 

адвокатка консултация. Когато гражданите разберат, че имат реална нужда 

от квалифицирана помощ, тогава често пъти е вече късно. 

o Публикациите на различни документи в интернет допълнително засилват 

проблема, защото формират фалшива увереност в собствените възможности.  

o Поради ниското доверие в правораздавателната система някои от клиентите 

са по-склонни да дадат пари за подкуп, а не за адвокатски хонорар, защото 

са убедени, че само така се решават проблемите в тяхна полза. Насаденото 

обществено мнение за съществуващи корупционни практики в съдебната 

система води до  подобни констатации. 

o Влошеното качество на адвокатските услуги. 

Предложения за увеличаване на гаранциите: 

Лесен достъп до правосъдната система може да се осигури при следните условия: 

 

 Да се подобри качеството на нормативната уредба, като гаранциите се уредят  

законодателно. Например действащите в съдопроизводството такси се нуждаят 

от промяна – намаляване, или диференциране, за да се осигури по – лесен достъп 

до правосъдие.   

 Магистратите да са справедливи и безпристрастни, за да се гарантира 

справедлив процес на гражданите, а не да са йерархично или икономически 

зависими. 

 Да се коригира Наредбата за държавните такси, като завишените такси се 

намалят значително. Високите такси затрудняват гражданите и бизнеса и така ги 

лишават от съдопроизводство. 4% такса е непосилна за голяма част от 

клиентите. И съдия-изпълнителите налагат също големи такси, които трудно 



 
 

могат да се избегнат и които силно затрудняват гражданите. Така повече 

граждани и фирми ще имат възможност за достъп до правосъдие. Оформи се и 

алтернативно мнение, а именно увеличаване на таксите в административния 

процес. 

 Да се акцентира върху прилагането на електронното правосъдие, което да 

осигурява достъп от различни точки до конкретни документи и съдебни 

решения. 

 Да има повече правна информация и в медиите, защото правното съзнание на 

гражданите е на доста ниско ниво. Липсата на каквато и да е култура и 

информираност затруднява предоставянето на правни услуги. Необходимо е 

цялостно да се повиши грамотността на гражданите свързани с прилагането на 

конкретни юридически решения.  

 Регионалните центрове за консултиране да се активизират и да изпълняват 

своите информационни функции. 

 Да се повеждат разяснителни кампании, които да обхващат граждани и фирми. 

 Да се провеждат информационни и обучителни програми, които да увеличат 

информираността и да променят обществените нагласи, като се популяризират и 

положителни съдебни решения и практики.  

 Висшият адвокатски съвет да стане по-активен при разпространение на 

важна актуална информация, която би подобрила информационната среда и би 

осигурила повече правна помощ на нуждаещите се.  

 Да се засили използването на алтернативни форми за решаване на спорове. 

 В училищата трябва да се придобиват минимални юридически познания. И сега 

се учи Етика и право, което се изучава в 10, 11 клас, но липсват квалифицирани 

преподаватели. 

 Да се търсят по-активно адвокатските услуги като се използват следните 

предпоставки и възможности: 

o Създадат се условия за промяна на обществените нагласи, като се повиши 

авторитетът на адвокатската професия и се подобри качеството на 

предлаганите услуги.  



 
 

o При извършване на нотариална дейност да се използват задължително 

услугите на адвокат. В практиката самите нотариуси консултират 

гражданите, но по този начин трудно могат да се защитят/удовлетворят 

интересите и на двете страни, затова присъствието на адвокат е важно. 

Така може най-добре да се защити интереса на клиента. 

o Проблемът със служебните защитници и тяхното достойно заплащане 

намери своето адекватно решение. 

Mерки за намаляване на високия процент осъдителни решения на ЕСПЧ по дела 

срещу България 
 

Според участниците в дискусията мерките, които следва да се предприемат са в 

областта на повишаване на качеството на правораздаването и реформиране на 

съдебните органи. Най-сериозни промени трябва да бъдат направени в наказателното 

производство, като  се включат: Досъдебното производство, Следствието и 

Прокуратурата.  

 

Участниците в дискусията дадоха следните предложения за подобряване на средата в 

правораздаването както следва: 

 Да се повиши институционалния капацитет на съдебните институции, като се 

обърне повече внимание на професионалните качества и на качеството на 

съдебните решения на съдиите. При регистрирана некомпетентност от тяхна 

страна трябва да се предприемат санкциониращи мерки, т.е. държавата да има 

право на регресен иск срещу магистратите, отговорни за осъдителните решения 

в ЕСПЧ. Трябва да има възможност да се търси персонална материална 

отговорност от съдиите. Посочиха се и различни предложения относно вида на 

тази отговорност - лична финансова отговорност, дисциплинарна отговорност, 

отстраняване от работа, а ако се наложи да се прилага и имуществена санкция. 

При всички случаи обаче трябва да има някой, който да поема отговорността за 

негативните последици. Така съдиите ще са по-мотивирани да решават 

отговорно всяко съдебно дело. 



 
 

 Необходимо е подобряване на законодателството. След всяка осъдителна 

присъда на ЕСПЧ трябва се анализират направените пропуски по всяко дело и 

се вземат коригиращи мерки. Така ще се знаят конкретните проблеми и ще се 

търсят техните адекватни решения, както в съдилищата, така и в 

законодателната уредба.  

 Трябва добре да се познава практиката на ЕСПЧ, за да не се допускат 

осъдителни решения срещу България.  

 Необходима е воля и желание за работа на всички включени в съдебната 

система, като се отчита справедливо всяка ситуация и се вземат 

законосъобразни решения. Трябва да има и стимули за добре свършена работа 

за повишена квалификация и др. 

 Да се сведе до минимум политическата и олигархичната зависимост. 

 Да се подобри професионалната подготовка на магистратите, като се 

осигурят различни възможности за подобряване на професионалното им 

обучение. Такова обучение на кадрите е наложително за всички структури на 

правосъдната система, като се обърне специално внимание на съдиите, които 

трябва определено да повишават квалификацията и експертизата си, за да има 

адекватни съдебни решения и практики, които да се прилагат и в други 

съдебни дела. 

 Раздаване на справедливо правосъдие, а не приоритетно да се защитават 

държавните структури или интересите на властимащите, тъй като съдиите 

получават заплащането си от държавата. 

 Да се премахне принципа на несменяемост на съдиите. 

 Да се намали корупцията в съдебната система. 

 Да се подобрят условията в арестите и в затворите. 

Оформи се и друго мнение, че няма толкова голям брой осъдителни решения и за това 

не са необходими конкретни мерки. Това мнение бе подкрепено от малък брой 

участници.  

 

Нуждата от нова политика и реформиране на институциите   
 



 
 

Според участниците в дискусията всички институции и структури се нуждаят от 

нова политика и реформиране.  Всяка институция се стреми формално да отметне 

своите задължения и да ги прехвърли на следващата, без сериозно да осмисля своите 

ангажименти и без сериозна отговорност при зле свършена работа.  

Необходимо е създаването на нова интегрирана политика за реформа и развитие на: 

органите с разследващи функции, прокурорите и техните функции, като се извади 

Прокуратурата от съдебната система.  

Наложителна е и смяна на политиката на Висшия съдебен съвет (ВСС).  

За адвокатите е важен Закона за адвокатурата, който може да осигури необходимата 

реформа в адвокатурата. 

Ето и изброените структури, които се нуждаят от реформа, Това са:  

 Парламентът и изработваното от него законодателство, тъй като законите са с 

лошо качество.  

 Прокуратурата с нейното вредно единоначалие, необходимо е Главният 

прокурор също да има пред кого да се отчита за да не злоупотребява с власт. На 

този етап прокуратурата оказва натиск върху съда и има определящо влияние.   

 Съдът и неговата независимост, защото 99% от внесените от прокуратурата 

дела са приключени с решение каквото е становището на Прокуратурата. 

Подложени са на необоснован натиск и влияние. 

 Висшият съдебен съвет трябва да има водеща роля в политиката и в нейното 

реформиране. 

 ДАНС. 

 Полицията също има остра нужда от реформа. 

 Следствието, защото много от събраните доказателства не са с необходимото 

качество. 

 Специализираният съд, който трябва да се закрие, защото това на практика е 

един репресивен орган. 

 Конституционният съд, който разглежда и отменя законови норми, действали 

години наред, а в някои европейски страни всеки закон се гледа от 

Конституционния съд предварително.  



 
 

При съдебната система е определящо осигуряването на справедливо правосъдие, а това 

налага предприемането на поредица от промени. Трябва да се подобри 

професионалната подготовка на юристите като цяло. Да се засили и практическото им 

обучение, за да се осигурят подготвени кадри за всички институции.  

Необходимо е интегрирането на всички съдилища в единна информационна система, 

която да осигурява електронен достъп до документацията на всички съдилища. 

Започнато бе да се работи по този проблем, а след това нещата бяха спрени. 

Изграждането на единната информационна система ще реши голяма част от 

проблемите на адвокатите.  

Мерки за подобряване качеството на правната помощ и консултациите   
 

Всеобща бе оценката, че качеството на правната помощ през последните години се е 

влошило поради поредица от причини, но определящо е влошеното юридическо 

образование в страната. Възникването на голям брой ВУЗ-ове, бълващи кадри със 

съмнително качество, на които много често им липсва необходимата компетентност 

главно поради липса на професионални знания, липсата на практика и опит, които се 

неглижират и често се пропускат. Занижени са и критериите за приема на юристите в 

съответната гилдия. Доста от утвърдените кадри се пенсионират, а новите постъпления 

не могат да запълнят нуждата от висок професионализъм. Освен това правни услуги се 

предлагат и от неподготвени хора, като например счетоводители и др. Всичко това 

влошава качеството на предлаганите правни консултации и услуги. 

Ето и конкретните предложения, които направиха участниците в дискусиите за 

подобряване качеството на правната помощ: 

 Повишаване квалификацията на всички юристи чрез периодични курсове за да 

се натрупа критична маса от качествени специалисти, които да обслужват 

съдебната система отговорно. 

 Да се подобри подбора на кадрите в Адвокатурата, като предложението се 

допълни със становището, че следва да се премахне 5 – годишният срок за стаж 

на юрисконсултите, кандидатстващи за работа в Адвокатурата, който ги 

освобождава от изпит. Напротив изпит трябва да има и трябва да се завишат 

критериите към адвокатите, постъпващи в Адвокатските колегии. Контрол 



 
 

върху професионалното обучение трябва да се осъществява  от колегията, като 

се осигуряват различни специализирани курсове за адвокатите. 

 Правните услуги да се предлагат само от подготвени и квалифицирани юристи, 

а не както става на практика от представителите на различни гилдии. 

Необходимо е да им се налагат санкции при липса на квалификация, за да  

могат да се защитят представителите на гилдията. Този контрол и санкции 

може да се прави от Прокуратурата. 

 Да се издига авторитетът на адвокатурата и на адвокатите, като се 

популяризира всеки по-голям успех и се редуцира допуска/достъпът до 

адвокатурата на базата на завишени критерии и завишен членски внос. Макар, 

че  издръжката на Адвокатската колегия не е особено добра. Тя се издържа 

основно от високите встъпителни вноски, което води до увеличен прием на 

кандидати за адвокати. Текущият членски внос обаче трудно може да бъде 

повишен на този етап, тъй като заплащането на адвокатските услуги не е 

добро/голямо и регулативните функции на АК за приетите вече членове се 

занижава. Акцентира се върху приема.  

 Повишаване качеството на висшето образование в юридическите факултети, 

както и намаляване на техния брой, би повишило качеството на правната 

помощ като цяло. Необходим е контрол от страна на държавата, който да 

намали броя на юридическите факултети и да следи за повишаване на 

изискванията към кандидат - студентите и към качеството на обучението във 

съответния ВУЗ. Поради влошаване на образованието в съдебната система 

влизат недобре подготвени кадри, а намалява броя на професионалистите, 

което влошава качеството на правните услуги и помощ, а в бъдеще се 

прогнозира засилване на негативната тенденция. Освен това правната помощ 

не е с толкова голям обем и бързото увеличаване на юристите заплашва от 

фалит и преквалификация някои от вече действащите на територията адвокати.  

 Да се осигури повече реална практика по време на обучението. Младите 

специалисти не могат да напишат един документ, дори обикновена жалба. 

Стажът да бъде в рамките на 1-2 месеца и да е задължителен, като се осигури 

някакво минимално заплащане, защото липсата на заплащане също е проблем 



 
 

за младите юристи. Малко са и упражненията по време на обучението, повече 

са лекционните обучения. Никой не им показва, как се попълват и 

формулярите, как се пишат основни документи, които се изискват 

непрекъснато в практиката. 

 Да се подобрява взаимодействието между отделните институции, вътре в 

съдебната система. Да се организират съвместни инициативи на които да се 

дискутират важни въпроси на съдебната система и се правят практически 

предложения за подобряване на взаимодействието По този начин ще се 

синхронизират част от действията и услугите. 

 Да не се прави дъмпинг на адвокатските тарифи, като се постигне някакво 

споразумение между адвокатите. Да се актуализират адвокатските тарифи. 

Наредба 1 следва да се промени в посока принципи и правила за 

резултативност. Резултативното договаряне, което е забранено в момента да 

има ясни правила и регламентация.  

 Да се определи таван за тарифите. 

 Да се осигури достъп на адвокатите до базата с данни, като например - ГРАО, 

НАП и др., като се регламентира достъпа и изискванията към лицата, които 

имат право да ги ползват.  

 Да се подобри заплащането при служебна зашита, за да имат стимул 

адвокатите и професионално да се ангажират със защитата, тъй като 

заплащането от Националното бюро за правна помощ е символично,. При 

ниски тарифи всеки търси допълнителна работа и допълнителни приходи за да 

преживява, а това влошава качеството на предлаганите услуги. 

 Да се въведе медиацията и извънсъдебните способи при решаване на спорове.   

 Трябва да се работи колегиално и да се постъпва етично, без да се прибягва до 

неприятни номера между колегите. 

 

Съдебната реформа и необходимия комплекс от инициативи   

Голяма част от участниците обединиха становищата си, че на този етап няма яснота в 

какво точно се състои съдебната реформа, защото такава яснота няма и самия 

законодателен орган, т.е. на този етап не може да се извършва съдебна реформа, защото 



 
 

липсва ясна концепция и не са планирани комплексни действия за промяна на 

ситуацията. Липсва ясна концепция и обединяване на разбирането, че не само са нужни 

промени, а и какви точно трябва да бъдат те, в кои области и кои структури трябва да 

ги извършват. 

 

Съдебната реформа според участниците се състои основно в протичане на устойчиви 

процеси на преустройство, подобряване на качеството на правните услуги и на 

правораздаването като цяло. За целта е необходима на първо място политическа воля. В 

момента нито една правна структура няма интерес от извършването на реформа, 

защото самата реформа изисква разработването на комплексни действия за 

преустройство и наличие на воля на всички нива и на всички структури, които разбира 

се ще създадат поредица от неудобства за всички. Успех би се постигнал трудно, 

защото изисква кардинална промяна на статуквото, което ще създаде стресови 

ситуации във всички правни структури особено свързани с кадровата обезпеченост. 

Като начало обаче може да се започне от образованието, като се подобрява 

подготовката на бъдещите юристи, които са бъдещите кадри на системата. 

 

Преди да се разработи концепция е необходимо да се анализира европейския опит, 

да се видят какви са възможностите за реформиране, да се организира допитване 

сред представителите на основните правни структури, за да може да се вземе 

най-доброто решение. Правенето на промени без ясна визия за техните бъдещи 

ефекти не може да се толерира и подкрепя. Необходима е и убеденост на всички 

институции на всички нива за промяна и реформа в правната система. 

 

Една по-малка част от участниците дори изрази мнението, че няма нужда от реформа, а 

трябва действащата нормативна уредба да се прилага по-стриктно и задълженията да се 

прилагат по-отговорно. 

 

За да има съдебна реформа според участниците в дискусията трябва да има: 

 Издигане авторитета на магистратите. Сега в общественото мнение се е 

формирало разбирането, че това е сбор от корумпирани чиновници, които не 



 
 

обезпечават справедлив съдебен процес, а обслужват интересите на 

властимащите. Нужна е промяна и качествено нов подбор на лицата, които са 

свързани с правораздавателната система и имат желание и воля за работа. 

Магистратите трябва да са мотивирани, обезпечени с високи заплати, но не и да 

са несменяеми. Това е голям проблем, тъй като с времето намалява тяхната 

отговорност, изпадат в зависимости, пристрастия и не си вършат качествено 

работата.  

 Постигането на качествено правосъдие и върховенство на закона изисква 

създаването на ясна концепция, визия за бъдещо развитие на системата, с ясни 

цели и задачи, които се подкрепят от всички гилдии. Това е важно, защото ще 

покаже посоката на движение на системата в дългосрочен план. Освен това тя 

трябва да се популяризира и да стане достояние на всички, за да могат 

структурите да се запознаят с целите и изискванията, които стоят пред всяка 

правна структура и пред всеки професионалист. Трябва да се стопира порочната 

практика всеки да решава проблемите сам за себе си, без да се съобразява с 

другите страни в общия взаимосвързан правен процес. 

 Изцяло ново законодателство, включващо разработването на нови закони и 

актуализирането на съществуващите, за да се постигне необходимата 

съгласуваност между различните закони и подзаконовите нормативни 

документи, а не да се правят безразборни промени, които обслужват основно 

лобистките интереси. Законите трябва да са кратки, ясни, и да регламентират 

принципа, а не подробно да уреждат различни хипотези, което създава казуси 

при тяхното прилагане.  Да не се променя толкова често законодателството, а 

когато има промени те да са комплексни, а не на парче. 

 Институциите и работещите в тях да имат разписани ясни правила и 

отговорности, като се завишават изискванията към професионални качества на 

заетите в съответната система кадри. В момента системата е задръстена от 

проблеми, които създават много препятствия и за това се работи трудно.  

 Трябва да се определят ясни срокове, ясни изисквания и ясни отговорности за 

всички представители на съдебните структури и да се осъществява реален 

контрол и санкции, за да се спазват регламентираните правила. 



 
 

 Необходимо е Прокуратура, Полиция и Досъдебно производство да излязат от 

съдебната система, което съвсем не е достатъчно за оптимизация на 

наказателното производство. На този етап е допуснато голямо единовластие на 

Прокуратурата, особено на Специализираната прокуратура, която се 

разпорежда в системата и тероризира безнаказано представителите на 

останалите структури.  

 Необходима е сериозна промяна във всички структури: Съд, Прокуратура, 

Следствие, Народно събрание и разбира се в Адвокатурата.   

 Да има обновяване на съдийските състави, за да няма толкова инертни решения, 

които са непредсказуеми за адвокати и клиенти. Да се прилага стриктно 

законовата база, а не съдиите да се ръководят от други мотиви или да се 

прилагат съдебните решения избирателно. 

 Кадровият орган на съдебната система – Висшия съдебен съвет /ВСС/ да не е 

постоянен орган, защото е източник на финансово разхищение и предпоставки 

за корупция. ВСС не решава важните проблеми на системата, а се занимава с 

дребнотемие. Неговите членове са откъснати от хората, от практиката и от 

техните проблеми. Старият вариант когато членовете му работят по места и 

участват в съвета веднъж седмично бе по-добър вариант. Така не се губи 

представа за практиката и колегите се информират директно от неговите 

членове. 

 Да се осигури достатъчно експертиза във всички съдебни структури, която да 

гарантира компетентно и справедливо правораздаване. Смяната на кадрите и 

въвеждане на механизми подобряващи техния подбор е наложителна. Реформата 

трябва да бъде преди всичко кадрова, тъй като се влошава непрекъснато 

качеството на магистратите и другите специалисти обслужващи правния процес. 

От ниската професионална подготовка произтичат голяма част от проблемите в 

правната система. Съдебните актове да са качествени, добре мотивирани и 

аргументирани.  

 Основният измерител на ефекта от една съдебна реформа е доверието на 

гражданите в съдебната система. За да се повиши това доверие са 

необходими съгласувани реформи във всички структури.   



 
 

 Осигуряване на електронно правосъдие е наложително. Без него трудно може да 

се извърши някаква реформа. Всички важни дейности, структури и документи 

във всички съдилища да се унифицират, за да не се затрудняват страните по 

делото и адвокатите при воденето на съдебните дела. Дори структурите на 

интернет страниците да са еднакви, за да се намират материалите лесно и да са 

достъпни за всички.  

 Липса на единомислие имаше в няколко различни фокус групи по въпросите 

свързани с бъдещето  на съдилищата в малките населени места, които имат по 

малък брой дела годишно /Например Районен съд Ивайловград има 7 дела/. 

Това прави съдиите некомпетентни и неангажирани. От друга страна се 

формира и обратното мнение, че не е рационално да се закриват малките 

съдилища, защото местните хора се нуждаят от тях. Така имат пряк достъп до 

правните услуги по местоживеене и не се оскъпяват допълнително ползваните 

от тях услуги.  

 Да се ограничи достъпа до ВКС. 

 

Начини за повишаване на общественото доверие към съдебната система 

Участниците в дискусията изразиха общото мнение, че има срив в общественото 

доверие към съдебната система, а повишаването на това доверие е лична отговорност 

на всеки един участник в тази система. Вина според участниците имат всички 

структури и лица включени в правораздавателната система, но не малък дял за 

негативизма в обществените представи имат и медиите и липсата на медийна политика. 

Съдебната система като цяло е некомуникативна и не поддържа директен контакт с 

медиите, което създава предпоставки за злоупотреби с информацията и манипулация с 

общественото мнение. Когато съдът решава важни за обществото проблеми, съдиите не 

трябва да са анонимни, а трябва да публикуват информацията и да държат 

обществеността в течение на важните решения. Така ще се получава информация и за 

положителните практики и процеси, протичащи в съдебната система. 

Общественото доверие според основната част от участниците би се повишило, ако има 

бързо, ефективно и предвидимо правосъдие, което се базира основно и само на 

действащото законодателство. В съдебната практика се проявява субективизъм и 



 
 

изкривяване на законите, като не се зачитат правата на гражданите. Това създава 

негативно обществено мнение за правната система, което може да се променя доста 

бавно в бъдеще. Съвсем логично е, че когато граждани и бизнес се сблъскат със 

съдебната система този, които получи добри резултати ще бъде доволен и обратното, 

при лоши резултати недоволството ще е по-голямо. Споделеното от тях мнение с други 

граждани формира в най-голяма степен общественото отношение и разбиране за 

правната система и осигуряваната от нея справедливост. 

Съществуват фирми и адвокати, които убеждават хората, че ако не си платят там 

където е необходимо, няма да има положителен резултат от съдебния процес. Те си 

плащат, но често това са мошеници, които злоупотребяват с формираното обществено 

мнение за корупция по етажите на съдебната система.   

Според малък брой участниците общественото доверие към съдебната система дори не 

е  на толкова ниско ниво, защото популярните рейтинги не винаги отговарят на 

истината.  

Болшинството от участниците обаче смятат, че трябва да се планират и предприемат 

комплексни мерки, които да повишат авторитета на съдебната система като цяло, 

разбира се това се отнася и за адвокатите.   

Направени бяха конкретни предложения за повишаване на общественото доверие, 

както следва: 

 Да има политическа воля за реална промяна. 

 Парламентът не трябва да избира ВСС на квотен принцип, защото така те стават 

отговорни пред партиите, които са ги посочили, а не пред обществото. Във ВСС 

трябва да има и адвокати. 

 Председателите на съдилищата трябва да се избират, а не да се назначават. 

 Провеждане на качествено правораздаване при спазване на законите и техните 

разпоредби. Налагане на справедливи присъди. 

 Уеднаквяване на съдебните практики и решения по едни и същи казуси. Не 

трябва да се допускат противоречиви съдебни практики по едни и същи правни 

въпроси и проблеми, защото са объркващи и създават предпоставки за 

формиране на негативни представи за правораздаването. 



 
 

 Качествен подбор на кадрите, работещи в съдебната система, какъвто подбор 

не би могъл да се осъществи при провеждане само на вътрешни конкурси, което 

ограничава достъпа на външни кадри. Самите конкурси трябва да са по-

прозрачни, за да може да се проследява техния подбор, както и да се 

осъществява по-добър контрол за законосъобразността на съдебните актове. 

 Необходимо е да се подобрява текущо и професионалната подготовка на 

съдиите, прокурорите, следователите и адвокатите. Честата промяна на 

нормативната уредба изисква те да са непрекъснато информирани.  

 Особено внимание трябва да се отделя на европейското законодателство, което 

се познава слабо от всички.  

 Трябва и да се подобряват контактите между различните структури, както и 

взаимоотношенията адвокат-съдия.  

 Да се засили общественото усещане за справедливост на съдебната система чрез 

разработване на Комуникационна стратегия, която да се изпълнява от всички 

структури. Развенчаването на мита за корупцията в съдебната система ще става 

бавно, с много доказателства и с много усилия от страна на всички гилдии. Да се 

привличат колкото се може повече медии за партньори. Промяната в 

общественото мнение зависи още от: 

o Налагането на осъдителни присъди на корумпирани политици от 

различните нива на управление. 

o Прилагането законите еднакво към всички, без да има икономически и 

политически зависимости. 

o Ясното представяне на справедливите решения, а не да се толерира 

безнаказаността и недосегаемостта на определени хора и фирми. 

o Преодоляване  на страха от реална промяна, която да осъществи съдебната 

реформа и да осигури справедливи съдебни процеси. 

o Предоставянето на качествена правна помощ, защото доверието не се 

подарява, а трябва да се заслужи, а процесът на промяна на оценките и 

нагласите от страна на обществеността е дълъг и сложен. 



 
 

o Всеки юрист независимо от коя гилдия е трябва да демонстрира 

професионализъм, добро поведение и справедливи решения, за да не се 

оставя чувството за решаване на проблемите по друг, незаконен начин. 

 Поради непредсказуемостта на съдебните решения адвокатът не може да каже 

със сигурност, каква присъда може да очаква неговия клиент, макар добре да 

познава нормативната уредба. А предсказуемостта е най-важна за потребителите 

на правните услуги и консултациите. Непредсказуемостта на решенията и 

другите съдебни актове на съдията води до убеждението, че не професионализма 

на адвоката е важен в съдебния процес, а това дали той знае на кого да се плати. 

Това особено принизява адвокатския труд и нанася големи поражения на 

професията. Клиентът, ако разсъждава по този начин, счита и минималния 

адвокатски хонорар за висок. Донякъде проблемът се корени и в 

народопсихологията на българите. По този начин липсата на обществено 

доверие се отразява икономически най-осезателно на адвокатската професия.  

 Намаляване сроковете на съдебните дела. Да не се акцентира на сроковете за 

сметка на качеството (Стриктно се спазват сроковете за насрочване на делото и 

месечния срок на вземане на решение, а във всички останали случаи се търсят 

причини за отлагане на делата). 

 Осигуряване на електронно правосъдие с електронен достъп до съдебните 

документи и до основните бази данни, които да подобрят осведомеността на 

адвокатите. 

 Да се подобри качеството на работата на Полицията и Следствието и началника 

на Полицията също да бъде избиран.  

 

Ролята на Адвокатурата като част от съдебната реформа  

Обобщената оценка за работата на Висшия адвокатски съвет бе противоречива, но 

може да се каже, че преобладаваше мнението, че той не защитава ефективно интересите 

на адвокатите и почти не проявява законодателни инициативи. 

Според участниците в дискусиите функциите на Адвокатурата на този етап се свеждат 

до две основни дейности:  

1). До дисциплинарни преписки за невнесен членски внос.  



 
 

2). До разпределение на служебните защити.  

Този подход не осигурява сериозна защита на интересите на адвокатите и не акцентира 

върху законотворчеството и проблемите по места, което би отстранило голяма част от 

съществуващите препятствия. Липсва и инициатива от страна на Адвокатурата за 

законови промени и тълкувателни решения. Адвокатите са лишени от ефективен и 

надежден инструмент за въздействие върху нормативната уредба. Дори измененията в 

Закона за адвокатурата се бавят с години. Всеки колега адвокат има предложения, но те 

не се вземат под внимание. Никой от ВАС не търси обратна връзка и не се консултира 

със своите членове.  

Предложения за подобряване дейността на ВАС. ВАС трябва да играе активна роля, 

като проучва периодично проблемите на адвокатите и да ги обобщава, като на тази база 

търси най-добрите решения. Да съдейства с експертиза при промяна и 

усъвършенстване на законодателството. Да търси и да осъществява повече преки 

контакти с представителите на гилдията, за да познава техните проблеми. Да се работи 

за издигане авторитета и ролята на ВАС.  

Според участниците в дискусиите на този етап на база на действащата нормативна 

уредба на адвокатите е отредена най-малката роля в съдебната реформа. За да се 

повиши тяхната роля са необходими законодателни промени. За адвокатската гилдия  

най-важен е Закона за адвокатурата и неговите регламентации, а измененията на закона 

все още не са приети. Промените се обсъждат повече от 3 години. Необходимо е ВАС 

да се активизира за да станат необходимите промени факт, защото работата на 

адвокатите в голяма степен зависи от този закон. Разбираема е съществуващата 

съпротива на останалите структури, тъй като адвокатите не са удобни на останалите 

правни структури, защото водят война за правата на своите клиенти. Поради тези 

обстоятелства всеки адвокат се опитва да оцелява самостоятелно, без сериозната 

подкрепа на Адвокатурата.  

Ролята и значението на Адвокатурата се определя главно от факта, че тя играе 

посредническа роля между съдебната система, гражданите и бизнеса, т.е. тя познава 

доста добре както слабите места на съдебната система и нейните структури, така и 

реалните проблеми на нейните потребители: граждани и бизнес. По този начин 



 
 

адвокатите се явяват тези представители на правната система, които познават най-

добре проблемите на самата система от една страна, а от друга могат да съдействат в 

най-голяма степен за промяна на общественото мнение и на обществените настроения 

спрямо системата и нейната ефективност. За това в бъдещите нормативни документи 

трябва да се съобрази тази посредническа роля и важно значение, за да се 

регламентират необходимите изисквания водещи до повишаване авторитета и 

общественото значение на професията. Разбира се трябва да се работи за издигане 

професионализма на адвокатите, като се организират периодично курсове, семинари, 

работни срещи и кръгли маси. 

 

Направиха се и други предложения за това какви стъпки трябва да се предприемат в 

най-скоро време от ръководството на  Адвокатурата за да се издигне нейния авторитет. 

Според участниците е наложително: 

 Да й се чува по-често думата и да се разнообразят нейните инициативи, за да има 

по-голяма обществена тежест и авторитет като професионална гилдия. 

 Професионалните структури да са по-активни в защитата на своите членове, 

както и да се реализира по-голяма активност при санкционирането на 

недобросъвестните действия на адвокатите, като им се търси дисциплинарна 

отговорност. Организационните процеси в тях да протичат по-бързо. Така ще се 

формира усещането за реална подкрепа от страна на Адвокатурата.   

 Адвокатските колегии по-активно да защитават своите адвокати-членове при 

регистрирани проблеми във взаимодействието им с другите институции – Съд, 

Прокуратура, Следствие и други органи.  

 Да се защитават правата на адвокатите за безпрепятствен достъп до делата, за 

предоставяне на справки и други документи свързани с водените дела. 

Деловодителите безпроблемно да предоставят необходимата информация при 

поискване, като се отнасят с уважение към адвокатите и към тяхната работа. При 

регистриране на откази или нетолерантно отношение от страна на 

административния персонал, да се оказва съдействие и подкрепа от страна на 

адвокатурата. 



 
 

 Да се търсят възможности за осигуряване на обучения, водещи до подобряване  

качеството на работа и експертизата на адвокатите. 

 Да се следи за съвестното и отговорно поведение на адвокатите пред техните 

клиенти, за да не намалява авторитета на професията. При регистрирани 

нарушения да се прилагат предвидените за това санкции.  

 Да се заеме по-сериозно с регистриране и санкциониране на отрицателните 

прояви и лоши комуникации между колегите. Трябва да се налагат по-сериозни 

наказания при провинения след приема на адвокатите, а не само да се 

контролират тези процеси при тяхното влизане. Така например не се правят 

опити да се постигат споразумения между адвокатите и по този начин се 

създават лоши отношения и лош имидж на професията. 

 Да се завишат критериите за влизане в Адвокатурата. В момента голям брой 

адвокати притежават неясна квалификация. Оформиха се две мнения: 1) да се 

намали състава, като се прецизират критериите за допуск и 2) да няма 

ограничения за влизането в адвокатурата. Консенсус не бе постигнат. 

 Органите на Адвокатурата трябва активно да защитават своите членове пред 

съдиите. 

 Повече ангажименти и инициативи на професионалната гилдия, за да се усети 

по-осезателно организационния живот на Адвокатурата. Ръководството в 

Хасково е все още ново и все още е рано да се прави оценка на неговата дейност. 

 

Препоръчано бе адвокатите да обръщат внимание преди всичко на 

професионалната си компетентност и на взаимоотношенията си с клиентите, 

защото така биха подкрепили в най-голяма степен съдебната реформа.  

 

Адвокатите трябва да завишат изискванията си и към представителите на 

другите структури в съдебната система.  

 

Оценка на ефективността на действащата Наредба № 1 за минималните размери 

на адвокатските възнаграждения   
 



 
 

Участниците в дискусиите не бяха единни по въпроса за ефективността на Наредба №1, 

регистрираха се различни мнения и предложения, които трудно могат да се обобщят. 

Наредбата отдавна не е променяна и затова поражда разнопосочни спорове.  

Наредба №1, касае пряко заплащането на всички участници, тъй като от нея в най-

голяма степен зависят техните възнаграждения.  Според една част от участниците 

трябва да съществува Наредба № 1. Ако я няма Наредбата няма да има предвидимост 

на сумите, които трябва да се заплащат от клиентите при загуба на делото. Преди е 

имало злоупотреби при свободното договаряне, затова Наредбата е необходима в 

някаква степен, особено регламентирането на минималните суми.  Хората нямат 

съзнание да заплащат адвокатския труд по достоен начин и им трябва регламентация. 

Трябва да се обърне внимание и на Наредбата за заплащане на правната помощ, в която 

възнагражденията са неоправдано ниски и се различават съществено от 

възнагражденията в Наредба № 1. Освен това предвидените минимални 

възнаграждения и в Наредба № 1 по някои типове дела са силно занижени, особено по 

административните по характер дела, като напр. обжалване на нормативни актове, 

които са сложни и обемни дела. Ниските тарифи задължително  следва да се ревизират. 

Констатирано бе, че много често се правят възражения за прекомерност на 

адвокатските възражения, без да има реално основание за това. Необходимо е 

адвокатите да проявяват по-голяма етичност и при малки разлики в хонорарите да не 

отправят възражения. Това обаче трудно може да се регулира, затова Съдът да не се 

бърка при определяне размера на хонорарите, когато те не са необосновано високи. Да 

се пристъпва към разрешаване на съдебния спор само когато възраженията са 

основателни и се предвижда много високо заплащане. 

Според друга част Наредбата противоречи на свободното договаряне. Има 

тълкувателно решение на ВКС, с което съдът се задължава да намалява хонорарът на 

адвокат до минимума, но това е неправилно. Трябва да се върне стария ред, при който 

адвокатският хонорар се намаляваше само ако е два-три пъти повече от минималния 

размер по Тарифата.  

Преди 2004 всяка Адвокатска колегия е имала свои цени, които отговарят най-добре на 

материалните възможности на съответния регион. Въвеждането на съдебен контрол 



 
 

върху минималните цени затруднява процеса и оставя адвокатското заплащане в ръцете 

на съдиите, което е недопустимо. Цената трябва да се определя от договореността с 

клиента. Често се злоупотребява с минималните цени. Необходимо е Наредбата да се 

премахне. 

Оформи се и противоположно мнение – Да се запази наредбата, за да не се подбиват 

цените. Освен това тя внася ред в ценообразуването. Така по-трудно се изкривява и 

злоупотребява със заплащането. 

Ето и други изказани мнения: 

o Заплащането да се обвързва с резултата от делото. 

o Заплащането да не се обвързва с резултативния хонорар. Липсва възможност да 

се претендира заплащане на резултативно уговорения хонорар и той остава за 

сметка на клиента. 

o Да не се присъждат разноски по дела. 

Много често се правят възражения за прекомерност на адвокатските възражения, без да 

има реално основание за това. Адвокатите да проявяват по-голяма етичност и при 

малки разлики в хонорарите и да не отправят възражения.  

По отношение ролята на Съда се изказаха следните мнения: 

o Съдът да не се бърка за размера на хонорарите, когато те не са необосновано 

високи. Да се пристъпва към разрешаване на съдебния спор само когато 

възраженията са основателни и се предвижда много високо заплащане. 

o Съдът няма място да се бърка във възнагражденията на адвокатите, защото 

съдиите не отчитат тежестта на правния спор и обема на извършената работа. 

Съдията понякога подсеща за възразяване, но като цяло има проблеми и 

неразбиране. 

o Свободата на договаряне изисква да се отчита реално вложения труд и 

експертиза. Всеки адвокат трябва да има съзнание за обема на положения труд и 

за своята отговорност.  

o Съдът да се намесва, но да не присъжда минималния размер на 

възнаграждението. Най-често Съдът се придържа към Наредбата, като определя 

минималната тарифа, а трябва да отчита обема на свършената работа от страна 



 
 

на адвоката и броя на съдебните заседания. Не е редно автоматично да се 

прилага минимума.  

o При възражения за прекомерност съдът следва да се съобразява с Наредба № 

1/09.07.2004г. 

Едно от предложенията за промяна бе да има тарифа в Закона за адвокатурата.  

 

Приложението на Кодекса за етично поведение на българските магистрати и 

Етичен Кодекс за адвоката  
 

Отчетено бе, че при всички положения и двата кодекса оказва известно влияние, но на 

практика то не е това, което се очаква от тях. Има много пропуски и грешки, които 

трябва да се познават и да се коригират. Това е обобщеното становище на участниците 

в дискусиите. 

Повечето групи изразиха преобладаващото мнение, че етичните норми в двата Кодекса 

не се прилагат в практиката, както в отношенията адвокат – съдия, така и в 

отношенията адвокат – адвокат и адвокат – други институции. Даде се пример за 

абсолютно незачитане на дейността на адвоката и авторитета му при справки в 

общински администрации с назоваване на конкретна община. Нарушаването на 

етичното поведение както от страна на колегите адвокати, така и от страна на съдиите 

не се възприема като сериозно нарушение и не се пристъпва към налагането на 

дисциплинарни наказания. Има Етичен кодекс, има правила, има Дисциплинарен съд, 

но до момента тези структури не действат, защото не се прилагат регламентите или се 

прилагат в изключителни случаи.  При липса на последствия негативите се прехвърлят 

върху представителите на професията. Освен това не се обработват дисциплинарните 

преписки, не се познават добре и етичните кодекси и не се практикува подаването на 

сигнали при тяхното нарушаване. Всичко това формира нагласи за безнаказаност при 

нарушения и доминиране на ръководството. 

Необходимо е адвокатурите да обърнат по-сериозно внимание на етичните проблеми, 

за да се подобри средата и взаимоотношенията в съдебния процес.  

Изказа се и противоположното мнение, че в практиката се прилага Кодекса за етично 

поведение и в повечето случаи се реагира на подадените сигнали, макар да има и 



 
 

изключения. Дисциплинарният съд си е изпълнявал задълженията. В практиката няма 

драстични нарушения, които да се разглеждат. Липсват и оплаквания от страна на 

адвокатите, защото голяма част от тях не желае да си влошава отношенията. 

Оформи се мнение в някои фокус групи, че рядко се среща неетично поведение между 

колеги. Това е така, защото колегите са представители на адвокатската общност, която 

е малка. Адвокатите се познават и на практика се срещат почти ежедневно. Тези 

адвокати държат на мнението на колегите си и на клиентите за тях, тъй като в малкия 

град хората се познават и веднъж като тръгне мнение за даден адвокат, че е 

недобросъвестен, рядко се променя. За това адвокатите спазват етичните правила за 

работа. Най-честа проява на неспазване е дъмпинга на цените на услугите, спрямо 

цените определени в Тарифата.  

Изказа се и становище, че при съдиите той функционира малко по-добре, защото при 

постъпили сигнали за нередности се провеждат заседания. Макар, че адвокатите 

избягват подаването на сигнали, тъй като не искат да си влошават отношенията със 

съдиите. 

Като обобщение може да се каже, че не се обръща сериозно внимание на етичната 

регулация, неглижира се, не се познава добре и има преди всичко препоръчителен 

характер. 

Предложения за промяна: 

Давността на наказателното преследване при съдиите е 5 години, а при адвокатите – 

само 1 година и шест месеца. Трябва да се увеличи и при тях и да стане поне 3 години, 

а може и - 5.  

Ако един адвокат има влязла в сила присъда при влизането му в Адвокатурата това е 

проблем, но ако това се случи на по-късен етап това не може да е проблем и той остава 

член, без да може да бъде изключен. Ето защо трябва да има реални последствия за 

регистрирани провинения и на по-късен етап, а не да се придобива „имунитет“. 

Причини създаващи проблеми в етичната регулация 

Причините за да не действа добре етичната регулация според участниците в дискусиите 

се дължи на: 



 
 

 Липсата на достатъчно добра законодателна регламентация.  Действащите 

етични кодекси на този етап имат в голяма степен пожелателен характер.  

 Личностни причини. Голяма част от ангажираните в съдебната система лица 

показват лошо възпитание и липса на уважение към институциите. Не се зачитат 

правата на другите и не се проявява колегиалност, което е повод за влошени 

взаимоотношения. Специфичните особености на конкретни ситуации, 

преплетени с твърде лични взаимоотношения често се прикриват и се изтъкват 

други причини, за да не получат обществен негативен отзвук. 

 Липсата на колегиално отношение, възпрепятства се често и споделянето на 

доказателства преди съдебното дело, което затруднява неинформираната страна, 

когато те се представят по време на съдебния процес.   

 Липса на желание за реакция при регистрация на неетично поведение. Понякога 

не се реагира, за да не се нагнетява лошо отношение или да се задълбочи 

възникналия конфликт. Друг път на потърпевшия просто не му се занимава с 

подобни проблеми и да губи нерви и време в преследване на своето право, 

въпреки наличието на такава възможност. Битува разбирането, че няма да се 

постигне голям ефект, а само ще се губи излишно време. 

 Не се познават етичните кодекси и възможностите за санкции при тяхното 

нарушение от голяма част от адвокатите. Това е друга причина, която  

възпрепятства позоваванията на етичните кодекси. Като цяло не им се обръща 

сериозно внимание и се неглижират от страна на гилдията.    

 Конфликтите/споровете/ между адвокат и съдия остават само в зала. Не се 

прекрачва прага, за да не се формира лошо отношение и да не се създават 

бъдещи препятствия при воденето на следващи дела.  

 Липсата на ефективно носене на дисциплинарна отговорност. В случай, че има 

такива отговорности за повече нарушения те трябва да залегнат в Закона за 

адвокатурата. По този начин при поредица от нарушения ще могат да се 

прилагат ефективни санкции, които ще осигуряват по-стриктно спазване на 

етичните правила.  

 



 
 

Институционалният капацитет на професионалната общност - Адвокатурата в 

цялост и в частност Адвокатската колегия  
 

Има професионална общност, но Висшия адвокатски съвет трябва да подкрепя по-

активно  и осезателно своите членове.  Особено активно трябва да се работи по 

разработването на проекта на Закона за адвокатурата, като да дава становища и по 

други законопроекти. Подкрепата на професионалната общност трябва да е 

комплексна, да се разширява и да се подобрява.  

При постъпили сигнали ВАС пишат писма и становища до съответната институция, но 

не винаги има необходимия ефект. Сигнализира се понякога и ВСС.    

Работата на Висшия адвокатски съвет на този етап се определя като незадоволителна. 

Трябва по-активно да се включват в законотворчеството или в подкрепа интересите на 

гилдията. Липсват преки контакти и информация за проблемите на адвокатите по 

места. Висшият адвокатски съвет не работи активно за защита правата на адвокатите. 

Членовете на Висшия адвокатски съвет постоянно пътуват в чужбина и не се 

интересуват от проблемите на гилдията и от законотворчеството, в което трябва да се 

включват активно и професионално, а не формално да отбиват номера. 

Проблемът е, че членството в Адвокатската колегия е принудително, а не по 

желание.  

Оценката на институционалния капацитет на Адвокатската колегия в Хасково бе 

диференцирана в три различни оценки: 

Първата е, че работата им е задоволителна, но винаги могат да се направят още неща. 

Новото ръководство все ще не е показало какво може, за да се оцени неговия капацитет 

цялостно.  

Втората е, Горе-долу работата е добра, но има още какво да се желае. 

Третата е, Управлението е лошо, която се базира на следните факти: 

 Лоша бе организацията на изборното събрание.  

 В Адвокатската колегия липсва прозрачност в управлението, особено при 

определяне възнагражденията на служебните защитници. Все още няма 

публичен регистър, от който да се вижда кой адвокат какви суми получава от 



 
 

служебни защити, които му се определят от ръководителите на Адвокатския 

съвет – Хасково. 

 Не се следи от АК за етичното поведение между адвокатите. Често не се 

споделят доказателства преди съдебното дело, а по време на съдебния процес се 

изваждат доказателства с които другата страна не е запозната. Липсва етично 

поведение между колегите, което не се санкционира на практика. 

 Има Етичен кодекс, има правила, има Дисциплинарен съд, но до момента не 

действат, защото не се прилагат или се прилагат в изключително редки случаи. 

 Липсва информация популяризираща Етичния кодекс на адвоката, поради което 

той не се познава от представителите на гилдията. Няма позовавания, защото не 

се познават и възможностите за санкции при регистрирани нарушения.   

 Като цяло не се обръща сериозно внимание на етичната регулация и на 

възможностите, които тя предлага и за това АК трябва да му обърне по-сериозно 

внимание на етичните норми и на тяхното спазване. 

 Не се отбеляза професионалния празник 16 април. 

Обобщената оценка е, че има организационен живот на професионалната общност в 

Хасковски съдебен район, но организационния живот е незадоволителен. Все още 

обаче е рано е да се даде окончателна оценка, понеже ръководството на АК е ново и все 

още се усещат негативите на предишното ръководство.  

Участниците в дискусиите в Пловдив дадоха с;едните оценки Адвокатската колегия по 

следния начин: 

Институционалният капацитет на Адвокатурата е задоволителен, но може и повече.  

Има офис и добре изградена обслужваща административна структура. Служителите в 

адвокатурата на този етап обслужват добре и няма оплаквания.  

Има разделение между членовете на АК – Пловдив, което не е добро за общността.  Не 

е достатъчно да се организират различни събития, като семинари и пътувания, а трябва 

да се работи за обединяване на членовете на гилдията.   

Правната помощ в наредбата трябва да се регламентира като държавна помощ. 

Служебните адвокати не са добре платени и е необходимо държавата да доплаща труда 



 
 

на адвоката при социално слабите граждани. Необходимо е достойно заплащане на 

адвокатския труд, както е в другите европейски страни.  

От 3 години най-важното е как да се разпределят хонорарите за служебните защити, 

които се разпределят на този етап несправедливо. Липсват правила за тяхното 

разпределение. Обяснява се, че служебни защити се дават на адвокати с големи заеми, 

което не следва да е критерий, а трябва да са водещи професионалните качества и опит. 

Често качеството на служебните защити е много ниско. Разпределението на многото 

средства при служебните защити пораждат конфликти и очертават основната 

проблематика на Адвокатурата.  

Участниците в дискусиите в  Кърджали бяха категорични в отговора на този въпрос, че 

органите на Адвокатската колегия гр. Кърджали функционират много добре. Тя има 

необходимия професионален и организационен потенциал да ръководи гилдията, както 

и да предлага конкретни услуги. Инициативите се провеждат с необходимото качество. 

Води се и нормален организационен живот. Конкретни препоръки за подобряване на 

тяхната работа не бяха направени.  

Различна е работата на Адвокатските колегии в трите съдебни района, но проблемът с 

разпределението на служебните защити явно се очертава като водещ, следван от защита 

интересите на гилдията и на отделни адвокати при осъществяване на контактите им с 

другите съдебни структури и межди колегите.  

 

Най-важните проблеми в практиката и възможностите за тяхното решаване 
 

Участниците в дискусията потвърдиха регистрираните в дискусиите общи проблеми и 

се опитах да ги обобщят по следния начин:   

 Лошо законодателство. Да се подобри качеството на нормотворчеството. 

Нормативната уредба непрекъснато се променя и освен това е с доста ниско 

качество. Да се оказва перманентен натиск върху Народното събрание 

посредством Висшия адвокатски съвет за по-качествено законодателство.  

 В нашето законодателство не е регламентирана добре корупцията и 

корупционните практики като текстове, затова борбата с нея е трудна. Липсва 



 
 

воля за борба с корупционните практики, които нанасят големи щети на 

правораздавателната система като цяло.  

 Лошо качество на професионалното обучение на юристите като цяло. Да се 

осигурява обучение и да се подобрява качеството на професионалната 

подготовка на магистратите. 

 Липса на лична отговорност и на контрол над съдиите. Остава усещането за 

обреченост, ненаказуемост и безотговорност.  

 Да се засили контрола на Колегията върху минималните заплащания, за да се 

избягва дъмпинга. 

 Лошите отношения между колеги адвокати и съдии-адвокати. Да се следи за 

качеството на отношенията между адвокатите и да се санкционират 

нарушенията. 

 Изборът на ВСС от Народното събрание поставя неговата независимост под 

въпрос, тъй като стават зависими от политическите сили, които ги предлагат. 

Тази структура освен това е тромава и й липсва връзка със структурите по 

места и затова ВСС не познава реалните проблеми и не полага особени усилия 

за тяхното отстраняване.   

Допълнително регистрирани проблеми: 

 Проблем е несменяемостта на съдиите след изтичане на 5 годишния срок, това 

влошава качеството на техния труд и води до доминиране на разбирането, че са 

безгрешни.  

 Разглеждат се дела, когато адвокатът е болен или ползва годишен отпуск. 

 По време на съдебната ваканция да не се гледат всички дела, а само тези дела, 

които са регламентирани нормативно. 

 Регистриране на неуважение към адвокатите от страна на институциите, 

особено от представителите на Дирекция социално подпомагане, която не 

подкрепя своите клиенти и не допуска техните адвокати. Нарушават се както 

техните, така и правата на адвокатите. Протестите срещу Стратегията за защита 

на децата са продиктувани и от лошото държание и незачитане, което 

притеснява силно техните клиенти. Основната част от държавните служители 

имат експертиза основно как да оценяват социално-икономическия статус на 



 
 

едно лице, а не как да се работи с лица имащи нужда от социална и 

психологическа помощ. Ниско е заплащането в системата и заетите в тази сфера 

и затова те са без необходимата квалификация. 

 Една част от съдиите особено при решаването на социалните проблеми си 

затварят очите и вземат решения, които удовлетворяват най-вече държавните 

структури. 

 Адвокатите не са равнопоставени при осигуряване на достъп до необходимата 

ни документация, въпреки съществуващите регламенти в досъдебното 

производство.  

 В някои от случаите  , а се иска личната карта. 

 Трудности при достъпа до документи. За осигуряване на достъп до определени 

документи в съда винаги трябва да имаш адвокатско пълномощно. Това се иска 

и от страна на общината. 

 Парадокс е, че тези, които не се занимават с правна помощ дават оценки за 

сложността и обема на извършената услуга – безплатната правна помощ или 

т.нар. служебни защити. 

 Забавяне на делата поради забавяне от страна на вещите лица. 

 Лоши преводи или липса на такива по времена на съдебните дела. 

 

Предложения за подобряване на средата: 

 Подобряване качеството на нормотворчеството. Да се окаже натиск върху 

Народното събрание посредством Висшия адвокатски съвет за по-качествено 

законодателство.  

 Подобряване на взаимоотношенията между съдебните институции и преди 

всичко на Съда, Прокуратурата и Адвокатурата. Провеждане на обучения, 

дискусии, съвместни инициативи с представителите на всички структури. 

 Осигуряване на обучение и подобряване качеството на професионалната 

подготовка на магистратите. Образованието и квалификацията да имат 

практическа насоченост, но не бива да се забравя, че правото е философия и 

бъдещите юристи трябва да се научат да мислят и да анализират. Недопустимо е 

Вещното право в Пловдивския университет да се учи две съботи и недели.  



 
 

 Промяна на гражданските съдопроизводства. Премахване на заповедното 

производство и преклузията. Въвеждане на триинстационно производство. Да се 

вземе най-доброто от стария и новия ГПК и да се обедини.  

 Медиацията да стане задължителна за някои дела, например като разводите. 

Това пести време, средства и намалява натовареността на съдилищата. 

 Да се въведе електронно правосъдие и достъп до всички документи 

посредством електронен подпис. Да се осигури безпрепятствен достъп до 

всички документи по делата на адвокатите и на страните по делото. Така, всеки 

ще има възможност своевременно да следи делото си и няма да се използват 

честите приоми като – липса на възможност за запознаване, липса на становище 

и други, с които се удължава съдебния процес.  

 Да се подобри досъдебното производство в наказателните дела. 

 Да се преустанови доминиращата роля на прокуратурата в 

съдопроизводството.  

 Когато не може да бъде открит длъжника разходите по служебно назначени 

адвокати да не са за сметка на ищеца, а на държавата.  

 Да се засили контрола на Колегията върху минималните заплащания за да се 

избягва дъмпинга. 

 При регистриране на проблеми с конкретна институция трябва да се пише до 

Висшия адвокатски съвет за съдействие и подкрепа. Освен това важните 

въпроси трябва да се поставят за разрешаване във ВАС за да могат действително 

да намират своите решения. Така ще се формира усещането за професионална 

подкрепа, от която се нуждаят особено младите колеги. 

 За някой видове дела трябва да се фиксира горна граница на таксите. 

 Да се организира по-ефективен качествен подбор на съдиите, да се премахне 

несменяемостта им, да се допускат и външни хора в системата. Така актовете на 

магистратите ще станат по-качествени и самите съдии ще се интересуват от 

отношението на страните по делото. Да се носи лична отговорност и да има 

някакъв контрол над съдиите. 

 Да се регламентира присъждане на разноски в НАХ дела. 



 
 

 Да се направят промени в Гражданския процесуален процес, осигуряващи 

бързина и качество на съдопроизводството. 

 Да има ясни правила за извънсъдебно решаване на спорове. 

 Да се обърне сериозно внимание на морала в професията и да се спазват 

стриктно етичните норми на поведение, за което да има контрол и санкции. Да 

се следи за качеството на отношенията между адвокатите. 

 Служебните защити да се дават предимно на млади адвокати, за да се 

подпомогнат финансово и да могат да трупат опит.  

 Социалните критерии трябва да са насочени не само към клиентите, а и към 

адвокатите. Наложително е достойно да се заплаща служебната защита и да се 

осигурява необходимия бюджет на заплащане на правната помощ за социално 

слабите граждани. 

 Да се работи за промяна на отношението на съдиите към адвокатите. 

2. Заключение 
 

Публичният анализ на съдебната реформа е важно да се извършва от хора, които 

участват в правораздаването и разбират достатъчно добре всички процеси, които 

протичат в него. 

На 21.01.2015 г. бе приета от Народното събрание Актуализирана стратегия за 

продължаване на реформата в съдебната система, която не изигра очакваната роля за 

действителен старт на тази реформа.  

Приетите от НС през 2016 г. промени в Закона за съдебната задълбочиха кризата в 

съдебната система и увеличиха проблемите в правораздаването.  Съветът по съдебната 

реформа, създаден при министъра на правосъдието подмени голяма част от 

предложенията на адвокатската гилдия за промени, а включването на адвокат е стъпка 

за замазване очите на адвокатите. 

Големите правомощия дадени на Инспектората към ВСС само „прехвърлят проблемите 

от болната на здравата глава“. 



 
 

На 08.05.2019 г. министрите одобриха Актуализираната пътна карта за изпълнение 

на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.  

С решение на Министерски съвет от 22 април 2016 г. бе одобрена Пътна карта за 

изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в 

съдебната система. Пътната карта предвижда конкретни действия, финансиране, 

очаквани резултати, индикатори за изпълнение и отговорни институции. 

Въпреки наличието на Актуализираната стратегия за продължаване на 

реформата в съдебната система участващите във фокус групите адвокати изказаха 

своето категорично мнение, че липсва ясна концепция, визия и воля за съдебна 

реформа. Правят се някакви малки стъпки, които имитират реформа и не водят до 

сериозни промени, каквито изисква един истински процес на реформиране. 

Адвокатът като независим орган на правораздаването е най-добрия анализатор на 

съдебната реформа, тъй като в рамките на реализацията на правораздаването участват 

както адвокати, така и съдии и прокурори. Адвокатът е посредника между гражданите, 

бизнеса и съдебната система, затова той познава най-добре пропуските в целия 

правораздавателен процес, както и неразбирателствата между структурите и техните 

представители.  Резултатите от фокус групите доказват тази теза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V. SWОT АНАЛИЗ 

 

SWOT анализ на резултатите от проведени  фокус групи с адвокати и анкети и 

интервюта в съдебната система по проект № BG05SFOP001-3.003-0062                                                                    

 

Силни страни Слаби страни 

 Добра ефективност на 

правораздавателната система в 

целевите райони Хасково, Кърджали и 

Пловдив; 

 Реализирани промени, свързани с 

провеждането на съдебна реформа, 

които имат положителен ефект върху 

правораздаването; 

 Създадена добра организация в голяма 

част от съдилищата в целевите райони; 

 Наличие на традиции в 

правораздаването; 

 Наличие на професионални кадри; 

 Наличие на професионални гилдии по 

места, подкрепящи своите членове; 

 Наличие на етични кодекси и системи 

за мониторинг и санкции при 

регистрирани нарушения. 

 Възможност за контрол върху 

съдебната система  чрез подаване на 

жалби, оплаквания  и сигнали за 

корупция;  

 Добър институционален капацитет на 

Адвокатурата в изследваните целеви 

райони – Хасково, Пловдив, Кърджали; 

 Добър и ефективен институционален 

капацитет на Административните 

съдилища в изследваните целеви 

райони – Хасково, Пловдив, Кърджали; 

 Осигурена възможност за добра 

информираност на гражданите и 

фирмите за предоставяните услуги от 

страна на съда  и съдебните служители;  

 Цялостно влошаване качеството на 

правораздаването през последните 

години по субективни причини; 

 Липса на ефективна електронна 

комуникация между отделните звена на 

съдебната система; 

 Липса на добра координация между 

отделните звена в правната система; 

 Доминиращата роля на прокуратурата в 

цялата правораздавателна система; 

 Липса на ясна концепция за съдебната 

реформа и постигане на разбиране и 

подкрепа от страна на всички правни 

структури в тази насока; 

 Липса на политическа воля за 

осъществяване на съдебната реформа; 

 Липса на актуален Закон за 

Адвокатурата; 

 Безпомощност на ВАС при решаване на 

важните за адвокатите въпроси;  

 Трудности при допускане на адвокатите 

до документи по делото в окръжните 

съдилища; 

 Наличие на променяща се и 

противоречива нормативна уредба; 

 Липса на електронно правосъдие, 

осигуряващо ефективна електронна 

комуникация и лесен достъп; 

 Некачествени съдебни актове и 

нееднозначни тълкувателни становища; 

 Трудности от страна на адвокатите при 

комуникацията със съдиите; 



 
 

 Наличие на възможност за атестиране 

на съдебните служители чрез 

прилагане на Правилника за 

администрацията в съдилищата и 

Класификатора на длъжностите в 

администрацията на съдилищата; 

 Сравнително добро административно 

обслужване на клиентите на съдебната 

система- в разумни срокове, вежливо, 

професионално и компетентно; 

 Възможност за повишаване 

квалификацията и подготовката на 

съдебните служители  чрез приемане на 

нова нормативна уредба – Наредба № 

14/22.05.2019 г. 

 Зависимост на съдиите /икономически, 

политически и йерархически/; 

 Некачествени доказателства в 

досъдебното производство; 

 Незадоволителен професионализъм и 

липса на отговорност от страна на 

съдиите, 

 Несменяемост на съдиите и 

извършването на непрозрачни 

конкурси, предназначени за определени 

лица; 

 Триинстанционно съдебно 

производство, което силно затруднява 

процеса на правораздаване;  

 Безпричинно отлагането на делата в 

гражданското производство;  

 Наличие на различни съдебни решения 

на един и същ проблем; 

 Влошаване качеството и 

професионализма на заетите в 

различните правни структури; 

 Влошаване качество на образованието и 

квалификацията на юристите; 

 Достъпът до правосъдие е затруднен 

поради високите такси; 

 Наличие на корупция  в съдебната 

система; 

 Незачитане и неспазване на етичните 

норми; 

 Липса на адекватна медийна политика; 

 Намеса на медиите с неправилно 

интерпретиране на съдебните дела. 

 Ниска правна култура на гражданите; 

 Липса на уважение и респект към 

адвокатската професия; 

 Влошаване качеството на адвокатските 

услуги; 

 Ниско заплащане на служебните 



 
 

защитници; 

 Затруднена етична регулация в резултат 

на липсата на достатъчно добра 

законодателна регламентация; 

 Създадени условия за силно влияние на 

лобисти. 

 Намеса на съда при определяне 

заплащането на адвокатите.  

Възможности Заплахи 

 При регистрирани проблеми с 

публични институции възможност за 

изпращане на сигнали и оплаквания 

до Адвокатската колегия, която да 

търси решения съвместно със 

съответната институция;  

 Преминаване на задължителни 

обучителни курсове за съдиите, за да 

се подобри тяхната професионална 

компетентност; 

 Засилване на отговорността сред 

съдиите и оптимизиране на системата 

за мониторинг и санкциониране;  

 Подобряване качеството на 

юридическото образование и 

текущата квалификация на членовете 

на всички професионални гилдии, 

включени в правораздавателния 

процес; 

 Увеличаване времетраенето на  

практиките на студентите; 

 Засилване ролята и значението на 

етичните регулации;  

 Засилване на връзките и 

комуникацията между отделните 

правни структури; 

 Въвеждане на медиацията; 

 Профилиране на съдиите, за да се 

увеличи тяхната компетентност; 

 Реформиране на всички институции и 

правни структури; 

 Влошаване на нормативната среда и 

срещане на все повече нормативни 

противоречия и препятствия пред 

съдопроизводството; 

  Засилване на проблемите между 

различните правни структури и 

влошаване на правораздаването като 

цяло; 

 Загубване на доверието в 

съдопроизводството; 

 Затруднен достъп на граждани и фирми 

до правосъдие поради високи съдебни 

такси; 

 Нежелание за водене на дела поради 

недоверие в правораздавателната 

система; 

 Зачитане основно на лобистките 

интереси, а не справедливостта на 

закона; 

 Превръщане на съдебната система в 

затворена, непрозрачна система; 

 Подчиняване на съдебната система от 

страна на изпълнителната власт; 

 Разрастване на корупционните практики 

и зависимостта на магистратите; 

 Увеличаване броя на дългосрочните 

дела. 

 Тенденциозно правораздаване. 

 Водене на формални съдебни процеси; 

 Нереформиране на органите на 

досъдебното производство и 

прокуратурата; 

 Липса на ясни правила в ГПК за 

допускане на касационно обжалване на 

решенията; 



 
 

 Засилване контрола на Колегията 

върху минималните заплащания, за да 

се избягва дъмпинга. 

 Изготвяне цялостен анализ на 

проблемите и оптимизиране някои 

регламентации в новия ГПК. 

 Подобряване качеството на 

нормативната уредба; 

 Засилване и популяризиране ролята 

на Регионалните центрове за 

консултиране; 

 Провеждане на разяснителни 

кампании сред граждани и фирми; 

 Провеждане на информационни и 

обучителни програми сред 

обществото; 

 Засилване използването на 

алтернативните форми за решаване на 

споровете; 

 Засилване на възможността в 

училищата да се придобиват 

минимални юридически познания; 

 Обучение на квалифицирани 

преподаватели по Основи на правото 

и Етика и право; 

 Липса на контрол от страна на 

инспектората към МП върху качеството 

на съдебните актове; 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


