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Проект „Ефективен достъп до правосъдие“  

 

Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г. 

Приоритетна ос: Прозрачна и ефективна съдебна система  

Наименование на процедурата: Стратегически проекти в изпълнение на 

Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и 

Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор 

„Правосъдие“ 2014 - 2020 г. 

Бенефициент: Министерство на правосъдието  

Партньор: Висш съдебен съвет 

Бюджет на проекта: 748 709 лева 

Период за изпълнение: 13 месеца  

 

Кратко описание на проекта:  

Независимостта, ефективността и прозрачността на съдебната система са едни от най-

сериозните проблеми, идентифицирани от обществото. В тази насока са и препоръките 

на Европейската комисия, в чиито изследвания по показател „ефективност на съдебната 

система“ България традиционно е на последно място сред държавите членки. 

Ефективността е част от оценката за качество на една система, като гражданите са 

особено чувствителни по отношение на достъпа до правосъдие, който може да бъде 

измерен по различни показатели, включително и прилагането на процесуалните норми 

в съдебното производство. Актуализираната стратегия за продължаване реформата на 

съдебната система, приета от Народното събрание през януари 2015 г. предвижда 

периодични проучвания относно удовлетвореността на гражданите от съдебната 

система, както и относно нейната независимост. Съгласно чл. 30 от ЗСВ Висшият 

съдебен съвет е задължен да изготвя ежегодни доклади за независимостта и 

прозрачността на съдебните органи. В рамките на проекта ще бъдат изготвени 

методологии за проучване на общественото мнение относно удовлетвореността от 

съдебната система и относно нейната независимост. Именно тук е и основната роля и 

участие на ВСС в проекта. Ще се проведат и пилотни проучвания по разработените 

методологии. Ще бъдат анализирани възможностите за достъп до правосъдие по 

различни критерии и ще бъде създаден модел на достъп до правосъдие в един окръжен 

съдебен район, който ще послужи като стандарт за прилагане и в останалите, така че на 

всички граждани в страната да бъде осигурен равен достъп до правосъдие. Ще бъде 

изготвена и методология за оценка на ефекта от прилагането на АПК, ГПК и НПК, така 

че да може да се формира обосновано решение за техните изменения. Методологията 

ще се прилага от сформирани работни групи с представители на бенефициента и 

магистратите при последващи периодични анализи на ефекта на процесуалните 
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кодекси. Ще бъдат обучени представители на бенефициента и на партньора по проекта 

за прилагане на изготвените методологии по дейности 2 и 4 от проекта.  

 

Основната цел на проекта е да допринесе за подобряване достъпа до правосъдие чрез 

изграждане на механизъм за оценка и мониторинг на ефективността, независимостта и 

прозрачността на съдебната система.  

Специфични цели:  

• Изготвяне на механизъм за мониторинг на ефективността и независимостта на 

съдебната система, включително чрез проучване на общественото мнение; 

• Създаване на модел за достъп до правосъдие;  

• Създаване на постоянен механизъм за оценка на прилагането на ГПК, НПК и АПК, с 

цел гарантиране на ефективно и справедливо правосъдие.   

 

Дейности: 

Дейност 1. Оценка на удовлетвореността на съдебната власт.  

Дейност 2. Въвеждане на мерки за повишаване на независимостта на съдебната власт.  

Дейност 3. Модел за оценка на достъпа до правосъдие за гражданите и бизнеса.  

Дейност 4. Въвеждане на методология за оценка на прилагането на ГПК, НПК и АПК.  

Дейност 5. Мерки за информация и комуникация по проекта. 

 

 


