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Резюме 
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. 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. 

6) Противоречивата правна уредба, резултат от липсата на предварителен анализ и консултации 
създава риск от непредвидимост и висока цена за спазване на правилата.  
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За оценката на въздействието на регулации и политики 
Качеството на регулирането е много важно и се отнася за процесите за разработване, прилагане и 
оценяване на регулациите. Очакванията са регулациите да са ефективни – да постигат 
определените цели, ефикасни – да не налагат ненужни разходи, съгласувани - да се разглеждат в 
рамките на общия регулаторен режим, и прости – да са ясни и лесни за разбиране и изпълнение. 

Лошото регулиране има множество негативни ефекти – то руши доверието в публичните 
институции и води до лоши резултати, като например: 

1) Необосновани политики 
2) Лошо планирани политики 
3) Непоследователни политики 
4) Необезпечени ресурсно политики 
5) Неадекватни политики. 

Некачественото законодателство води до затрудняване на предприемачеството, свръхнатоварване 
на администрацията, корупционни практики, ниска конкурентоспособност.  

В процеса на правене на политики основна роля трябва да имат гражданите и бизнеса. Те са 
основните и преки „потърпевши“ от правителственото регулиране и имат по-релевантна представа 
за основните проблеми и начините за тяхното решаване. Участието на гражданите и бизнеса в 
процеса по правене на политики и регулиране често е ограничен от разнообразни фактори: липса 
на доверие (взаимно); ограничен достъп до информация; непознаване на правата и 
отговорностите; липса на ресурси (опит, време, средства, умения); нереалистични очаквания и 
много други. Затова процесът на изготвяне/промяна на политики трябва да е организиран по начин, 
който да способства по-лесното и пряко участие на всички заинтересовани. 

 

За оценката на въздействието 
Оценката на въздействието1 е инструмент за повишаване на качеството на нормативните актове 
чрез изследване на социалните, икономическите, екологичните и други ефекти от тяхното 
прилагане, включително върху малките и средните предприятия, неправителствените организации 
и гражданите.  

Оценката на въздействието представлява строго формализиран и унифициран механизъм за 
идентифициране на най-добрите публични решения чрез многовариантен анализ на техните 
въздействия, основан на данни, доказателства и приноси от обществени консултации.  

Оценката на въздействието определя и описва проблем в обществените отношения, който следва 
да бъде решен; установява цели, които да бъдат постигнати; формулира варианти на действие, 
водещи до разрешаване на проблема; анализира въздействията на тези варианти и препоръчва 
най-подходящия от тях.  

Оценката на въздействието изследва ефектите от тези варианти на действие от гледна точка на 
разходите, ползите и рисковете, свързани с тях.  

Оценката на въздействието гарантира, че процесът на вземане на решения се базира на 
доказателства и данни, включително такива, събрани чрез консултации със заинтересованите 
страни. 

                                                           
1 Тази част е от „Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието“, изготвено от МС през 2019 г. 
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Оценката може да бъде предварителна и последваща в зависимост от момента във времето, когато 
се извършва. Тя може да бъде пълна или частична в зависимост от обхвата си.  

 

Основни елементи на оценката на въздействието 

 
 

 

 

Приложение на оценката на въздействието в България 
 

Изпълнителна власт 

Законът за нормативните актове (ЗНА), обнародван в ДВ, бр. 27 от 3.04.1973 г., последно изм. и доп. 
в бр. 34 от 2016 г., въвежда за първи път в България процедурата по оценка на въздействието като 
задължителен елемент от подготовката на нормативните актове.  

Съгласно чл. 21, ал. 5 от ЗНА предварителните оценки на въздействието на проектите на 
нормативни актове, подлежащи на разглеждане от Министерския съвет (МС), се съгласуват с 
администрацията на Министерския съвет. Функцията по съгласуване е възложена на дирекция 
„Модернизация на администрацията“. Дирекцията работи за утвърждаване на практиката по 
извършване на оценка на въздействието, като гаранция за качество, ефективност и прозрачност в 
работата на централната администрация и като стандарт за информирано вземане на решения от 
МС. Етапите и редът за извършване, както и съдържанието на оценката на въздействието, са 
уредени в приетата през 2016 г. Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на 
въздействието (НОМИОВ). Частичната оценка на въздействието, която най-често се извършва от 
съставителите, се представя в шаблонен табличен формат с ясно съдържание, базиран на етапите 
от извършването на оценката.  

Дефиниране на 
проблема – какъв е 

и защо изобщо е 
проблем

Предварителни 
консултации

Какви са целите 
(какво трябва да се 

постигне)

Какви варианти 
има за постигане 
на определените 

цели

Въздействия на 
различните 
варианти и 

засегнати групи

Сравнение на 
вариантите

Определяне на 
предпочитания 

вариант

Окончателни 
консултации и 
обобщаване
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Извършването на оценките в министерствата понякога се възлага на специални звена. 
Министерствата с отделно звено за ОВ към края на 2018 г. са2: 

1) Министерство на здравеопазването  

2) Министерство на икономиката  

3) Министерство на образованието и науката  

4) Министерство на отбраната  

5) Министерство на правосъдието  

6) Министерство на труда и социалната политика  

7) Министерство на финансите  

 

 

Законодателна власт 

Промените в  Правилник за организацията и дейността на народното събрание (ПОДНС) от 2016 г. 
(изм. и доп., бр. 86 от 1.11.2016 г., в сила от 4.11.2016 г., отм., бр. 35 от 2.05.2017 г.), въвеждат в 
законодателната дейност на Народното събрание оценката на въздействието като задължителен 
елемент от законодателния процес. За съжаление, обаче, правилникът не е достатъчно подробен и 
не формализира оценките на въздействието на законопроекти, предложени от народни 
представители по начина, по който го прави ЗНА за актовете на Министерския съвет. Новият ПОДНС 
(обн., ДВ, бр. 35 от 2.05.2017 г., в сила от 2.05.2017 г., изм., бр. 34 от 20.04.2018 г.) не внася 
съществени изменения в тази насока.  

 

 

Съдебна власт 
Вътрешните правила за изработване на нормативни актове във Висшия съдебен съвет и оценка на 
въздействието им, приети с решение на пленума на Висшия съдебен съвет през 2017 г. определят 
изработването, приемането и реда за обнародването на подзаконови нормативни актове от Висшия 
съдебен съвет и извършване на оценка на въздействието им. 
  

                                                           
2 Източник: Годишен доклад за извършването на оценка на въздействието за 2018 г., МС, 2019 г. 
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Оценка на въздействието в областта на правосъдието и съдебната 
реформа 
Когато говорим за достъп до правосъдие, обикновено се има предвид възможността гражданите 
„да се защитават срещу нарушенията на правата им, да отстраняват граждански вреди, да държат 
изпълнителната власт отговорна и да се защитават в наказателното производство. Той е важен 
елемент на върховенството на закона и присъства в гражданското, наказателното и 
административното право“3. 

Достъпът до правосъдие включва различни елементи: 

 Достъп и качество на законодателството 
 Наличие на формални и неформални институции, които да гарантират достъп до 

правосъдие 
 Качество на институциите за достъп до правосъдие 
 Достъп до правна помощ 
 Качество на правната помощ 
 Качество на резултатите от работата на институциите. 

Законодателството е само един от елементите на осигуряване на достъп до правосъдие. В България, 
обаче, често се счита, че наличието на законодателство е единствената възможност да се осигури 
достъп до правосъдие. A дори използването единствено на законодателството като подход за 
осигуряване на достъп до правосъдие у нас не се прави ефективно. Например, област „правосъдие 
и вътрешни работи“ е на второ място по отмяна на нормативни актове и обявяването им за 
незаконосъобразни от съда. 

 

Графика 1: Ефективност на законодателния процес в област Правосъдие и вътрешни работи 

 
Източник: Юридически барометър

                                                           
3 Повече подробности могат да се разгледат тук: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-ecthr-2016-
handbook-on-access-to-justice_bg.pdf  
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С цел да оценим качеството на процеса на изготвяне на нормативната уредба в областта на 
правосъдието и по-специално - на качеството на оценките на въздействието на нормативните 
актове, сме анализирали законите и подзаконовите нормативни актове и техните оценки на 
въздействието за периода януари 2017 г. – септември 2019 г., които са разгледани от 
изпълнителната, законодателната и съдебната власт. 

Процесът на изследването премина през следните етапи: 

• Преглед на 44 проекта на закони за изменение и допълнения на закони или проекти на закони, 
внесени в Народно събрание от началото на 2017 г., изготвени от парламентарни групи, 
депутати и МС. Изследването не претендира за изчерпателност. От обхвата му са изключени 
законопроекти, които имат минимално въздействие и/или измененията и допълненията са 
незначителни.  

• Преглед на 50 проекта на подзаконови нормативни актове, публикувани от Министерство на 
правосъдието 

• Преглед на практиката на ВСС – 20 проекта, публикувани за обществено обсъждане 

• Изготвени критерии за оценка на придружаващите ги документи 

• Създадена база данни  

• Проверка на оценката 

• Обобщение 

 

Критериите за оценка включват отговор на следните въпроси: 

Проблем 
  Посочен ли е ясно проблемът, който се цели да бъде решен? 

  Правилно ли е дефиниран проблемът? 

Цели 
  Определени ли са цели, насочени към решаване на проблема? 

  SMART ли са целите? 

Варианти   Представени ли са поне 3 варианта на решение? 

Разходи  

(негативни 
въздействия) 

  Качествено описани 

  Количествени 

Административен 
товар 

Поражда ли се? 

Сметнат ли е? 

Ползи  

(позитивни 
въздействия) 

  Качествено описани 

  Количествени 

Обществени 
консултации 

  Правилно ли са определени заинтересованите страни? 

  Проведена ли е консултация? 

  По-къс срок от 30 дни 

  Има ли обобщени получени становища? 

  Има ли коментар/обратна връзка на становищата? 
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Резултати от прегледаните оценки на въздействието на 
законопроектите, внесени в Народното събрание 
От всички прегледани 44 законопроекта в област „Правосъдие и съдебна реформа“ на страницата 
на Народното събрание, 14 са внесени от ГЕРБ, 9 са внесени от МС, а 9 - от БСП. Останалите са 
внесени от други парламентарни групи или от отделни депутати.  

Само два законопроекта са придружени от цялостна оценка на въздействието - Законопроектът за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество и 
Законопроектът за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на 
наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода. Това са и най-
качествените оценки на въздействието.  

Също така впечатление правят честите предложения за промяна на едни и същи нормативни актове 
през разглеждания период: 

• ЗИД на Наказателния кодекс: 13 инициативи (налични са поне още 5 предложения, които не са 
включени в обхвата на изследването) 

• ЗИД на Гражданския процесуален кодекс: 8 законодателни инициативи 

• ЗИД на Наказателно – процесуалния кодекс: 7 законодателни инициативи  

• ЗИД на Закона за съдебната власт: 5 законодателни инициативи 

Честите опити за корекция на едни и същи нормативни актове създават усещането за нестабилна 
правна уредба, неяснота относно проблемите и начините за решаването им, както и липса на 
представа за влиянието, което тези непрекъснати изменения биха имали върху поведението на 
бизнеса и гражданите. Особено обезпокоителен е фактът, че именно нормите със санкционен 
характер са обект на най-силно желание за промяна. Този вид норми се налагат с принудителната 
сила на държавата и по дефиниция тя се намесва в правната сфера на гражданите, т.е. макар това 
да се извършва по легитимен начин, все пак се стига до ограничаване на права. Това е причината, 
когато става въпрос за тяхно изменение, то да се осъществява изключително внимателно и след 
сериозни и задълбочени анализи. Видно от разгледаните проекти на ЗИД обаче, желанието за 
промяна по правило е продиктувано от популистки и конюнктурни стремежи и хрумвания.  

Повече от половината законопроекти 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. 
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Графика 2: Дефиниране на проблем в проекти, внесени в парламента 

 
 

При оценките, които все пак имат дефиниран проблем, едва една четвърт го дефинират правилно. 
Практическият смисъл на липсата на правилно определен проблем е липсата на връзка между 
проблема и предложеното след това решение. Грешно определеният проблем задължително води 
до грешно решение.  

 

Графика 3: Качество на дефиницията на проблема за проекти, внесени в парламента 

 
 

Подобно на дефинирането на проблем за решаване, 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.  

Има ли ясно определен проблем, 
който се цели да бъде разрешен

Да Не

Правилно ли е определен 
проблемът

Да Не
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Графика 4: Наличие на формулирани цели на проекти, внесени в парламента 

 
 

Оценките на въздействие на внесените от народни представители проекти обикновено не включват 
повече от един вариант за решаване на проблема, т.е. не са разгледани алтернативни сценарии, 
което увеличава вероятността единственият разгледан вариант да има сериозни недостатъци.  

 

Графика 5: Наличие на три варианта (задължителни) в оценките на въздействието на проекти, 
внесени в парламента 

 
 

За оценките на въздействието, които имат някаква оценка на положителните и негативните 
въздействия, сме  определили доколко тя е качествена.  

По отношение на оценката на разходите прегледът показва, че: 

 16% са качествено описани 
 7% са количествено измерени 

Има ли определени цели

Да Не

Има ли три варианта за решаване 
на проблема

Да Не
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 25% увеличават административната тежест, но само 1 проект я измерва - това е ЗИД на 
Административно-процесуалния кодекс от 13.09.2018 г., като разходите са представени във 
финансовата обосновка на проекта, а не в оценката на въздействието4.   

 

По отношение на оценката на ползите виждаме, че: 

 55% са качествено определени; 
 Има само една количествена оценка на ползите – отново това е ЗИД на АПК от 13.09.2018 г., 

ползите са оценени във финансовата обосновка. 

Видно е, че оценката на разходите и ползите 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 означава, че вносителите са в пълно неведение за 
ефектите, които ще се проявят в следствие на приемането на проектите. 

 

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. 

 

Фигура 1: Обществено обсъждане на проекти, внесени в Народното събрание 

 
 

 

                                                           
4 Следва да се  има предвид, че финансовата обосновка включва единствено оценка на разходите и приходите върху 
държавния бюджет, докато в оценката на въздействието се търси влиянието на нормативния акт върху широк кръг 
заинтересовани страни.  

36% определят 
заинтересовани страни

77% имат проведени 
някакви консултации

18% от консултациите са със 
срок, по-къс от 

задължителния от 30 дни

41% обобщават получените 
коментари

14% дават обратна връзка 
на получените коментари
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Резултати от изследването на проекти на подзаконови нормативни актове, изготвени 
от Министерство на правосъдието 

Между януари 2017 г. и септември 2019 г. на страницата на Министерството на правосъдието са 
публикувани 50 проекта на подзаконови нормативни актове – най-вече наредби на министъра и 
постановления на Министерския съвет. 

Прегледът на придружаващите ги оценки на въздействието показва отново непълен, некачествен и 
залагащ неработещи законодателни решения подход. 

 

В сравнение със законопроектите, внесени в Народното събрание, малко по-голям дял от 
подзаконовите нормативни актове на МП имат ясен проблем, който целят да решат. Въпреки това 
обаче, делът е твърде нисък. Като цяло това са проектите на постановления, които следва да спазват 
изискванията на ЗНА. 

 

Графика 6: Дефиниране на проблем в проекти на подзаконови актове на Министерство на 
правосъдието 

 
 

Подобно на законопроектите, внесени в Народното събрание, тук също малка част определят 
проблемите правилно – в две трети от проектите на наредби няма ясна представа какъв проблем 
ще се решава.  

 

Има ли ясно определен 
проблем, който се цели да бъде 

разрешен

Да Не
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Графика 7: Качество на дефиницията на проблема за проекти на подзаконови актове на 
Министерство на правосъдието 

 
 

Близо половината оценки на подзаконови актове имат посочени цели, но често тези цели са общи. 
Едва 10% от формулираните цели са ясни и измерими. Измерването на посочените цели се оказва 
един от най-сериозните проблеми пред администрацията, като концепцията за поставяне на 
измерима и определена във времето цел се оказва трудно разбираема. 

 

Графика 8: Наличие на формулирани цели на проекти на подзаконови актове на Министерство на 
правосъдието 

 
 

Разглеждането на варианти за действие показва цялостния подход на администрацията към 
решаването на проблеми. Липсата на алтернативи ограничава възможностите за намаляване на 
регулирането и показва непознаване на палитрата от опции за въздействие върху поведението на 
обектите на законодателството. Сериозната законодателна активност е обречена на ниска 
ефективност, която се плаща от всички засегнати. 

 

Правилно ли е определен 
проблемът

Да Не

Има ли конкретни цели на 
проекта

Да Не
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Графика 9: Наличие на три варианти (задължителни) в оценките на въздействието на проекти на 
подзаконови актове на Министерство на правосъдието 

 
 

Прегледът на оценката на положителните и отрицателните въздействия показва недобра практика. 

Относно оценка на разходите: 

• Само 24% са качествено описани; 

• Единствено 2% от разходите са пресметнати; 

• В 16% от оценките е посочено, че ще се увеличи административният товар, но той не е 
изчислен в нито един от проектите, въпреки наличието на онлайн инструмент, който лесно 
може да се използва за целта. 

Относно оценка на ползите: 

• Около 60% са качествено описани; 

• В нито една оценка няма пресметнати ползи. 

 

Общият извод не се различава от този, направен относно проектозаконите – администрацията на 
правосъдното министерство изпитва сериозни затруднения при описването и при изчисляването на 
разходите и ползите от своите действия. Не се наблюдава натрупване на капацитет (или ако се 
натрупва, той не се използва) и опити този проблем да бъде преодолян във времето. Оценките на 
въздействието в тази част са формални и не изпълняват целта си. 

 

По отношение на консултациите се забелязва, че в 36% от оценките заинтересованите страни са 
правилно определени и почти всички проекти на подзаконови нормативни актове са консултирани 
(96%).  Около 12% от консултациите са със срок за обсъждане по-кратък от 30 дни, за което може да 
се намери обяснение (неотложност, например), но не трябва да се превръща в практика. Относно 
активността по време на консултациите се забелязва, че в 36% има получени становища, като за по-
малко от половината (42%) от тези случаи има обобщение и коментар от страна на министерството 
на получените предложения. 

 

 

Има ли три варианта за решаване 
на проблема

Да Не



16 

Резултати от изследването на проекти на нормативни актове, изготвени от Висшия 
съдебен съвет 

В рамките на изследването е  направен и преглед на подзаконовите нормативни актове, изготвяни 
от Висшия съдебен съвет5. Според Вътрешните правила за изработване на нормативни актове 
във Висшия съдебен съвет и оценка на въздействието им6, преди изготвянето на проект на 
нормативен акт се извършва предварителна оценка на неговото въздействие. Предварителната 
оценка се извършва при възникване на задължение към ВСС да изработи нормативен акт или при 
констатиране на конкретен проблем, който налага уреждането на определени обществени 
отношения с правила.  

Прегледът показва, че всички проекти на актове на ВСС, които са публикувани за обществено 
обсъждане на интернет страницата са придружени от частични оценки на въздействието. За тях 
важат следните наблюдения: 

• Всички 20 проекта имат предварителна частична оценка на въздействието; 

• Всички са с проведени обществени консултации, извършени в срок; 

• Всички имат обобщение на получените коментари; 

• Придружени са с коментар от администрацията на получените коментари. 

 

Относно качеството на всички прегледани 20 оценки на въздействието: 

• Проблемите не се идентифицират правилно; 

• Целите са единствено приемане/промяна на регулация; 

• Няма разгледани три варианта за решаване на проблема; 

• Няма пресметнати въздействия (разходи и ползи). 

Практиката на ВСС в тази област е по-скоро положителна и подобряването на качеството на 
оценките на въздействието следва да се търси в разширяване на техния обхват към изпълнение на 
изискванията за съдържанието на оценките съгласно приетите вътрешни правила на ВСС.   

 

 

 

Конкретни примери за оценки на въздействието на нормативни 
актове в областта на правосъдието  
 

Представянето на няколко конкретни примери спомага за добавянето на „плътност“ на 
изследването. Поради това по-долу ще разгледаме някои по-важни примера.  

 

Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

                                                           
5 Виж тук: http://www.vss.justice.bg/page/view/3982 
6 Виж тук: http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/17/vaktovenaktove.pdf 
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Действащият закон е приет през есенната сесия на 44-то Народно събрание, м. януари 2018 г. 
Решителният период от неговата подготовка, включително оценката за въздействие и 
последващите обществени консултации, се проведоха през юли-декември 2017 г. Изготвената 
предварителна оценка на въздействието и докладът към нея са детайлно изработени, разглеждат 
подробно 3 варианта на възможно действие. Формалните изисквания на ЗНА са изпълнени.  

Но при съдържателния анализ се откриват редица дефицити: 

1. Констатираните проблеми за лошо взаимодействие между институциите, ниска ефективност и 
пасивност при борба с корупцията не са последвани от установяване на причините. Като 
единствена причина е посочена липсата на „единен независим антикорупционен орган, чрез 
който да може да се осъществява ефективна превенция на корупцията по високите етажи на 
властта“. Очевидно липсва връзка между проблем и решение. И тук възприетият подход е – 
приемаме нов закон, а не подобряване на правоприлагането: „Ефектът, който ще се постигне с 
приемане на нов ЗПКОНПИ, е свързан основно с намаляване нивото на корупция сред високите 
етажи на властта“. 

2. Възприетият като оптимален вариант 3, който бе изпълнен и на практика, предвижда в 
съществуващата към юли 2017 г. КОНПИ да се влеят множеството административни структури. 
Никъде в оценката на въздействието не се изяснява как точно този подход ще реши 
съществуващите проблеми. Очевидно механичният сбор на несвързани помежду си функции е 
достатъчен, за да промени правоприлагането. 

3. Никъде в оценката на въздействието и доклада към нея не са обсъдени спорните от правна 
страна въпроси за механизмите за защита на засегнатите страни, спорната методика за оценка 
на имуществото, характерът на съдебното производство. 

4. Правилно посочената прекомерна политизация като пречка за борба с корупцията не е водеща 
при търсенето на решение. Законопроектът елиминира възможността различни от 
политическата власт фактори да определят ръководството на новосъздадената комисия. 
Предложеният модел НС да избира председателя на КПКОНПИ дава възможност мнозинството 
в парламента да определи избора. Така доминиращата партия (или коалиция) получава тотален 
контрол над агенцията, призвана да бори болестта на политиката – корупцията. Това 
определено е крачка назад от отмененото законодателство, където в управата на Комисията за 
отнемане на незаконно придобито имущество представители имаха президентът, Министерски 
съвет в лицето на министър-председателя, както и Народното събрание. 

 

Извод – оценката, макар и пространно изготвена и разглеждаща три възможни варианта на 
действие в действителност не предлага решение на проблеми, идентифициране на лоши практики. 
И трите изискуеми по закон варианта де факто са сведени до един. Така на практика ключови 
въпроси относно правото на собственост и правото на защита на българските граждани остават 
изолирани, въпреки впечатлението за задълбочен предварителен анализ.  

 

Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт 

През 2016 г., като продължение на конституционната реформа от 2015 г., са приети редица 
изменения в Закона за съдебната власт. Изцяло се променя моделът на периодично оценяване на 
съдиите, прокурорите и следователите; на конкурсите за повишаване; на системата за 
дисциплинарно наказване. Всичко това е с цел да се създадат по-високи стандарти и единна 
практика по прилагане на закона, за да се създаде предвидима и сигурна среда за работа на 
магистратите, а оттам - и по-предвидимо правосъдие. Но преди да измине и година от приетото, 
започват действията по обезсилване.  
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Обезсилването приема две форми. Първата е останалият политически обвързан Висш съдебен 
съвет (ВСС) се заема с прилагането на закона по начин, който да сведе до абсурд замисъла му. Това, 
което мнозинствата и в предишния, и в настоящия ВСС не успяха да свършат, депутатите подеха и 
довършиха, което е втората му форма. На първо място се погрижиха да уредят сериозни кариерни 
бонуси на членовете от ВСС, да върнат по-лесен режим за командироване на съдии и прокурори да 
прекроят мандата на главния съдебен инспектор с цел по-лесното му заемане от приближени до 
тях лица.   

И така, за 3 години, от пакета промени през 2016 г. до м. юли 2019 г. Законът за съдебната власт се 
променя „само“ 17 пъти, като се запазва традицията най-съществените въпроси да се преустройват 
в разгара на лятото, в кратки срокове и чрез заседания до късните часове на нощта. 

Предложеният от Министерство на правосъдието проект съдържа необходимите реквизити по ЗНА, 
включително и подробна частична оценка за въздействието. В нея се твърди, че действащият модел 
на атестиране и кариерно израстване на магистратите не постига задоволителни резултати. Никъде 
не се изследват причините за това. Предлагат се изменения, според които: 

1. Привидно Комисията по атестиране и конкурси запазва съществуването си, но с цената на това 
да изгуби правомощията си и да остане просто форма без съдържание. Реално работата ѝ се 
поема от познатите от миналото помощни атестационни комисии по места.  

2. Вместо комисията да избира председател от членовете си съдии, избрани от съдиите от 
Върховния касационен съд, той ще се избира от ВСС. При наличието на силно представена 
политическа квота в съдийската колегия на ВСС реално се дозатяга политическата примка около 
съдиите.  

3. С ловка редакция се променя цялата концепция, включително и това, че член на ВСС, веднъж 
встъпил в тази комисия, може да я държи до изтичане на мандата си. Така отглеждането на 
вътрешноинституционална номенклатура продължава, иначе се прокламира реформа. 

4. Неубедителни са аргументите на предложените от Министерство на правосъдието текстове, тъй 
като този модел работи само една година, твърде кратко време, за да се оцени ефектът и да се 
поиска връщане към познатото старо. 

5. Отменя се и периодичното атестиране на всеки пет години. По този начин е достатъчно 10 
години да работиш съвестно, следващите 40 можеш да вършиш каквото си искаш. Например 
влизаш на 27 години в системата, пенсионираш се на 65, до 37 те атестират, после – каквото 
стане. 

6. Никъде в оценката не се казва изрично несъответствието на законопроекта със Стратегията за 
съдебна реформа 2014-2020 г. 

 

Извод - на практика, макар и формално изпълнени критериите на ЗНА, не постигат легитимна цел – 
по-добра нормативна база и промени, почиващи на дълбок анализ с въвличане на всички 
заинтересовани страни. В НС са предложени текстовете на Министерство на правосъдието без 
отчитане на представените становища и без мотиви за неприемането им. 

 

 

Наказателен кодекс и Наказателно-процесуален кодекс 

Както бе посочено по-горе, честите предложения за изменение/допълнение на НК и НПК будят 
силно безпокойство. Обхватът на изследването не може да покрие всички изменения и допълнения 
на НК и НПК. Затова сме избрали да разгледаме едни от най-актуалните и с голямо обществено 
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внимание и интерес, а именно тези, свързани с промените в съкратеното съдебно следствие. Най-
общо казано, съкратеното съдебно следствие е диференцирана процедура, при която подсъдимият 
признава всички факти по обвинителния акт, а съдът не събира доказателства по признатите от него 
факти. В резултат на това наказанието се намалява с 1/3. След убийството на дете в с. Сотиря и 
общественото недоволство, редица народни представители заговориха за нуждата от 
законодателни промени. ПП БСП, ПП Обединени патриоти (ОП), ПП „ВОЛЯ“ и ПП ГЕРБ предложиха 
промени в НПК и НК.  

Какво показва прегледът на оценката на въздействието на тези 4 ЗИД (БСП, ВОЛЯ и ОП – НПК, Герб 
- НК)? В нито един от тях няма посочени: цели, SMART цели, 3 варианта, разходи и административен 
товар, количествени ползи, заинтересовани страни. При два от тях може да се приеме, че има 
дефиниран проблем и правилно дефиниран проблем. При всички може да се каже, че са проведени 
консултации, т.е. предоставени са становища след като ЗИД е бил публикуван на страницата на НС.  

При всички тях се наблюдават общи твърдения, като нито едно от тях не е подкрепено от 
статистически данни, криминологично изследване или какъвто и да е вид проучване: 

„усещане, широко споделено и възприемано, че извършителят не получава 
справедливо наказание“; „обществените нагласи“; „ужасяващи 
престъпления, довели до смърт, отново направиха актуален дебатът за 
приложното поле на съкратеното следствие“ (БСП) 

 

„противоречива съдебна практика“; „липса на доверие в съдебната 
система, породена от усещане за безнаказаност на извършителя на 
престъпления, сериозен проблем, свързан с невъзможността за ефективна 
борба с тежките престъпления“; „чувство за безнаказаност и 
несправедливост“ (ОП) 

 

„липса на справедливо правораздаване“; „усещане за безнаказаност у 
самите извършители и обществото като цяло“, „все по-често ставаме 
свидетели на такива жестоки престъпления“; „все по-зачестилите случаи 
на умишлено причинена смърт и тежка телесна повреда“ (ВОЛЯ) 

 

„да отговори на обществените нагласи за увеличаване на наказанието 
при умишлено причиняване на смърт или тежка телесна повреда“ (Герб) 

 

Липсата на аргументи е особено тревожно с оглед на факта, че става дума за наказателно право и 
процес. В нито един от представените от депутатите мотиви и оценки на въздействието не се 
обръща внимание на възможните негативни ефекти от премахването на съкратеното съдебно 
следствие като например: 

1. Реален и висок риск от претоварване на правораздавателната системата (тъй като делата ще се 
гледат за далеч по-дълго време). Това, от своя страна, може да доведе до понижаване на 
качеството на правосъдието; 

2. Отнема се възможността наказателният процес да приключи възможно най-бързо, което е от 
изключително значение, защото: щади близките на жертвата – позволява им да не преживяват 
многократно тежки за тях моменти; спомените на свидетелите да не избледняват или да не се 
променят с времето и др.;   
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3. Дори извършителят да бъде признат за виновен, това не означава автоматично, че ще получи 
най-строгото наказание, тъй като индивидуализирането на наказанието е сложен, оценъчен 
процес; 

4.  Съществува възможност извършителят въобще да не бъде признат за виновен (това зависи и 
от работата на прокуратурата); 

5. Високата цена, плащана от държавата за скъпите експертизи, които много често са необходими 
за този вид дела с голяма фактическа и правна сложност. 

В нито едни мотиви не е посочено и че в държавите с развита демокрация този институт съществува 
(т.е. липсва сравнително-правен елемент) и се прилага. Липсват данни, които да свидетелстват, че 
тезите са верни, а не резултат от популистки, краткосрочни цели, свързани с желанието за трупане 
на политически дивиденти за предстоящите към онзи момент местни избори.  
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Приложение 1: Пример от ЕС 

Обобщена оценка на въздействието, придружаваща Предложение 
за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на 
Съюза (2018) 
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Приложение 2: Пример от Великобритания 

 Увеличаване на обезщетенията за жертвите на престъпления 
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Приложение 3: Пример от България 

Закон за допълнение на закона за противодействие на корупцията и 
за отнемане на незаконно придобитото имущество от 19.02.2018 г. 
 

 
 


