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Важен елемент от достъпа до правосъдие е качеството на законодателството. В България се приема, 
че изготвянето или промяната на законодателство е достатъчно, за да се адресират проблемите в 
областта на правосъдието. Това, очевидно не помага. Постоянните промени в законодателството  
не водят до по-голяма ефективност на правораздаването, по-добре работеща съдебна система, 
нито пък по-висока отчетност и предвидимост. 

ИПИ изследва как се прилага задължителното изискване за предварителна оценка на 
въздействието при подготовка на нормативни актове в областта на правосъдието за периода 2017-
2019 г. Анализът „Кратък преглед на качеството на оценките на въздействието на проекти в 
областта правосъдие и съдебна реформа“ е достъпен тук - https://ime.bg/var//videos/Impact-
Assessment-Judiciary-Legislation-2019.pdf.    

Целта бе да проверим дали буксуващата съдебна реформа се дължи и на несъвършения начин, по 
който се изготвя съответното законодателство. Един от аргументите да насочим вниманието си към 
процеса на изготвяне на законодателството като фактор за провал е обстоятелството, че област 
„правосъдие и вътрешни работи“ е на второ място по отмяна на нормативни актове и обявяването 
им за незаконосъобразни от съда за периода 2007-2019 г. 

Прегледът обхваща периода 2017-2019 и оценява 44 проекта, разгледани от парламента, 50 проекта 
на подзаконови нормативни актове на Министерство на правосъдието и 20 проекта на ВСС. Общо 
прегледаните проекти в настоящото изследване са 114 на брой, т.е. обхванат е достатъчен обем 
законодателна активност и направените изводи са показателни за целия процес. 

Основните констатации са: 

1) Процесът на спазване на изискването за правене на политики чрез оценка на въздействие е 
формален – без данни, с половинчати и непълноценни консултации със заинтересованите 
страни, което означава на практика - без знание за очакваните ефекти. Вносителите на проекти 
не прилагат подхода за предварителна оценка на въздействието като начин за постигане на 
конкретни цели и решаване на конкретни проблеми и затова резултатите от законодателната 
дейност в тази област са противоречиви и често обречени на неуспех. 

2) Администрацията на Министерския съвет в лицето на дирекция „Модернизация на държавната 
администрация“ в Министерския съвет, която има ролята на координиращо, санкциониращо и 
гарантиращо спазване на изискванията на Закона за нормативните актове (за проектите, 
изготвяни от изпълнителната власт), не се справя достатъчно ефективно. Дирекцията няма 
санкционираща роля относно некачествените оценки на въздействието, което създава лоша 
практика на несъобразяване с изискванията на закона и оттук – до неработещи, а понякога и 
вредни политики. 

3) Няма данни за реализирани незаконодателни решения на конкретен проблем –
администрацията и народните представители виждат решенията най-вече чрез нормативни 
промени, което увеличава намесата на държавата в икономиката, а това води до по-малко 
свобода за гражданите и бизнеса.  

4) Наблюдава се ниско качество на законодателните промени – грешните политики водят до 
чести корекции в същите нормативни актове, т.е. проблемите не се решават в цялост, а се 
действа „на парче“. Законодателната инфлация означава по-високи разходи за всички за 
запознаване и спазване на законодателството, което пък води до по-ниска 
конкурентоспособност и възможност за растеж. 

5) Създава се разнопосочна съдебна практика и натовареност на съдилищата, включително и на 
тълкувателна дейност на ВКС като резултат от лошо законодателство. 
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6) Противоречивата правна уредба, резултат от липсата на предварителен анализ и консултации 
създава риск от непредвидимост и висока цена за спазване на правилата. 

 

Препоръки 
На базата на извършения преглед и анализ бихме могли да отправим следните препоръки за 
подобряване на процеса на формулиране на политики в областта на съдебната реформа: 

 

1. Ясно и точно определяне на проблема, който трябва да бъде решен/адресиран 

Значителна част от законопроектите в областта на съдебната реформа не дефинират изобщо 
проблем за решаване в своите мотиви или в оценката на въздействието, която ги придружава. Това 
може да означава, че вносителят не е наясно какъв проблем се опитва да реши, но  подобна липса 
може да се дължи и на наличието на лобистки текстове или просто реакция на обществен казус, 
лишена от мисъл и анализ за точни решения.  

Липсата на определен проблем поставя въпроса доколко всъщност е необходим конкретният 
законопроект. В резултат на това съществува значителен риск от нова бъдеща промяна и в крайна 
сметка обща неефективност на публичната политика. 

 

2. Ясно поставени целите, които да са SMART (специфични, измерими, достижими, 
реалистични, времево-определени) 

При определянето на целите на проекта съществуват сериозни недостатъци. Едва 40% от проектите 
определят някакви цели, но нито един не ги определя така, че да бъдат SMART (специфични, 
измерими, достижими, реалистични, времево-определени). На практика това не позволява след 
време да се измери доколко са постигнати целите , което поставя под съмнение самите 
предложения. 

 

3. Дефиниране на поне три варианта за решаване на идентифицирания проблем 

Оценките на въздействие на внесените за разглеждане проекти на нормативни актове обикновено 
не включват повече от един вариант за решаване на проблема, т.е. не се разглежда алтернативни 
сценарии, което увеличава вероятността единственият предлаган вариант на политика/нормативен 
акт да има сериозни недостатъци. Затова при формулиране на решения на точно идентифицирания 
проблем трябва да се очертая поне три варианта за неговото решение. 

 

4. Оценка на очакваните въздействия (разходи и ползи) – качествена като минимум, 
препоръчително и количествена 

Оценката на разходите и ползите на предлаганите политики/промени винаги силно затруднява 
вносителите на законопроекти. Първото затруднение е да се опишат качествено очакваните 
разходи и ползи. Още по-трудно и рядко срещано е да са пресметнати. Това, обаче, означава, че 
вносителите са в пълно неведение за ефектите, които ще се проявят в следствие на приемането на 
проектите. Това не трябва да спира експертите и вносителите като минимум да описват очакваните 
въздействия. 
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5. Ранни и широки, онлайн консултации, задължително обобщаване на получените 
становища 

Що се отнася до консултациите със заинтересованите страни, трябва да поясним, че организирането 
на обществени консултации се възприема най-вече като публикуване на вече готов проект на 
нормативен акт. Това почти се доближава до определението за непровеждане на нормални 
обществени обсъждания, защото повечето цели вече са реализирани от самата администрация 
(дефиниране на проблем, поставяне на цели, формулиране на три варианта за решаване на 
проблеми, пресмятане на разходи и ползи за всеки вариант, избор на предпочитан вариант, 
изготвяне на нормативен текст). Българската администрация все още разглежда обсъжданията най-
вече като формално осигуряване на публичност на финалната права, а не като въвличане на всички 
заинтересовани и засегнати страни в началото на опитите за решаване на даден проблем. В този 
случай консултациите имат изключително ниска добавена стойност и не насърчават тези, които 
могат да дадат качествена обратна връзка. 

Препоръката е да се включат заинтересованите страни на най-ранен етап, още при формулиране на 
проблема е препоръчително да комуникира поне с пряко заинтересованите страни вариантите, 
които администрацията разглежда.  

Добрата консултация изисква също поставянето на конкретни въпроси, на които се търси отговор. 
Необходимо е да се използват и онлайн инструменти, които максимално да улесняват и провокират 
по-широко участие. 


