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Днес завърши и последното публично обсъждане на предложенията за изменения и 

допълнения на процесуалните закони, с цел преодоляване на факторите, водещи до 

забавяне на делата и преписките и оптимизиране на процесите по правораздаване 

Днес в гр. Банско завърши третото и последно двудневно публично обсъждане на 

предложения за изменения и допълнения на процесуалното законодателство с оглед 

преодоляване на факторите, водещи до забавяне на делата и преписките. Предложените за 

обсъждане изменения и допълнения са разработени в резултат от изпълнението на проект 

на Висшия съдебен съвет "Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на 

натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за 

условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на 

работата им”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) № 

BG05SFOP001-3.001-0011-C02/14.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020, съфинансирана от Европейски 

съюз чрез Европейския социален фонд.  

По време на публичните обсъждания магистрати от различни органи на съдебната власт в 

Република България, университетски преподаватели и представители на държавни 

институции дискутираха предложените промени в процесуалните закони, идентифицираха 

и обмениха идеи в областта на процесуалното законодателство. 

В рамките на публичните обсъждания бяха подкрепени предложения за изменения и 

допълнения в областта на гражданския процес в две големи групи. Такива, които ще 

доведат до намаляване на натовареността на магистратите посредством пренасочване на 

несвойствени за тях дейности към други компетентни органи (заповедно производство, 

развод по взаимно съгласие, фаза по осребряване от прозводството по несъстоятелността, 

пиемане на наследство по опис и др.). Втората група мерки се предлагат като възможност, с 

оглед постигнатия с първата група мерки ефект. Те включват създаване на механизми за 

ускоряване на исковия процес чрез регламентиране и прецизиране на процесулни срокове. 

Основните моменти от обсъжданите промени в облатта на наказателния процес са свързани 

с прецизиране на сроковете за провеждане на досъдебното производство, преодоляване на 

факторите, водещи до забавянето на разследванията и за оптимизиране на работата по 

спрените наказателни производства срещу неизвестен извършител и др.  

Чрез промените през 2014 г. и 2018 г в Административнопроцесуалния кодекс е изоставено 

разбирането ,че компетентният административен съд е този по седалището на органа, издал 

оспорения акт. Идеята компетентен да е съда по адреса или седалището на посочения в акта 

адресат, която законодателна идея ще действа от 01.01.2019г и чието влияние тепърва 

предстои да се оценява, е от значение за достъпа до съд на гражданите и юридическите лица 

и възможността за разумна продължителност на производството чрез разглеждането му от 
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органи на съдебната власт, които имат по малка натовареност. Това би могло да повлияе 

положително за издигане авторитета на правосъдието в страната. 

 

По отношение на представения цялостен анализ и предложения за промени беше 

отбелязано, че задължение на държавата е да организира съдебната си система по начин, 

който да гарантира разглеждането на делата в разумен срок, дори и в най натоварените 

съдилища. 

 

 


