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Достъп до правосъдие:
• Същност 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
• Юридическа грамотност на населението 



Висока законодателна активност



Подобрение не се наблюдава



Отменени или обявени за нищожни от Върховния 
административен съд актове



Методология

• Прегледани 44 проекта на нормативни актове, внесени в Народно 
събрание от началото на 2017 г., изготвени от парламентарни 
групи, депутати и МС

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

• Изготвени критерии за оценка на придружаващите ги документи
• Създадена база данни 
• Проверка на оценката
• Обобщение



Проекти на закони, публикувани на страницата 
на Народното събрание
• Януари 2017-септември 2019
• 44 проекта – 14 от ГЕРБ, 9 внесени от МС, 9 от БСП
• 2 цялостни предварителни оценки

От проектите на закони:
• ЗИД на НК: 13 бр.

• ЗИД на ГПК: 8 бр.

• ЗИД на НПК: 7 бр.

• ЗИД на ЗСВ: 5 бр.



Проекти на закони, публикувани на страницата 
на Народното събрание

• 41% имат дефиниран проблем (-и) 

• само в 25% проблемът е правилно дефиниран

• 41% са дефинирали цели, но на нито един проект на закон целите не са 

SMART (специфични, измерими, достижими, реалистични, времево-

определени)

• 16% имат 3 варианта на действие (обикновено внесените през МС)



Проекти на закони, публикувани на страницата 
на Народното събрание
• Въздействия

• Разходи:
• 16% качествено описани
• 7% количествено измерени
• 25% увеличават административната тежест, но само 1 проект я измерва (ЗИД на 

АПК от 13.09.2018 г., финансовата обосновка)
• Ползи:

• 55% качествено определени
• 1 количествена оценка на ползите (ЗИД на АПК от 13.09.2018 г., финансовата 

обосновка)



Проекти на закони, публикувани на 
страницата на Народното събрание
• Консултации:

• 36% определят заинтересованите страни

• 77% имат проведени някакви консултации

• 18% са със срок, по-къс от 30 дни

• 41% обобщават становищата

• 14% дават обратна връзка



Проекти на подзаконови нормативни актове, 
публикувани от Министерство на правосъдието
• Януари 2017-септември 2019
• 50 броя – проекти на наредби и постановления на МС
• 54% - ясно посочен проблем, който се цели да бъде решен
• 38% - правилно дефиниран проблем
• 45% - посочени са цели
• 10% - целите са ясни, измерими
• 18% - има поне три варианта, които са разгледани 



• Въздействия
• Разходи

• 24% - качествено описани
• 2% - количествено описани – само в една предварителна ОВ – изготвена от външен 

изпълнител
• 16% - посочват, че ще се увеличи административния товар, но той не е сметнат в 

нито един от проектите
• Ползи

• 62% - качествено описани
• Нито една ОВ с количествено описани ползи

Проекти на подзаконови нормативни актове, 
публикувани от Министерство на правосъдието



Проекти на подзаконови нормативни актове, 
публикувани от Министерство на правосъдието
Консултации:
• в 36% от ОВ правилно са определени заинтересованите страни
• почти всички проекти на ПНА са консултирани (96%)
• 12% от консултациите са с по-кратък от 30 дни срок за обсъждане
• в 36% от консултациите има получени становища:

• за по-малко от половината (42%) от тези случаи има обобщение, 
направено от страна на МП на получените предложения и коментари



Проекти на подзаконови нормативни актове, 
публикувани от Министерство на правосъдието

От изследваните всички публикувани 50 проекта на ПНА, само за 
17 (34%) има становище на МС.



ВСС
• 20 проекта за обсъждане
• Всички са с предварителна частична 

оценка на въздействието
• Всички са с обществени консултации, 

проведени в срок
• Обобщение на получените коментари
• Коментар от администрацията

Относно качеството на оценките на 
въздействието:
- Проблемите не се идентифицират 

правилно
- Целите са единствено 

приемане/промяна на регулация
- Няма три варианта
- Няма изчислени въздействия
- Неправилно се посочва, че „проектът е в 

резултат на изискване в закон и затова не 
се изчислява административен товар или 
няма да има отражение върху бюджета“



Примери

КПКОНПИ
• Един от двата с цялостна предварителна ОВ
• Идентифицирани и премълчани проблеми 
• Цели:

• Подобряване на процесите в самите институции
• Ефективна борба с корупцията
• Повишено доверие на гражданите и бизнеса с цел инвестиции

• Варианти 3 в 1
• Консултиране – широко и с обобщени коментари на МП



Примери

• ЗИД на ЗСВ – последен проект, в обсъждане в момента
• Един от двата с цялостна предварителна ОВ
• Проблем – незадоволителни конкурсни и атестационни процедури, 

статут на съдиите, прокурорите и следователите
• Цели:

• Бързина на процедурите
• Изпълнение на препоръки 

• Варианти
• Консултиране 



Някои изводи
• Формален процес на спазване на изискването за правене на 

политики чрез оценка на въздействие – без данни, без знание, 
без желание

• МС като координиращо, санкциониращо и гарантиращо спазване 
на правилата по ЗНА, не се справя достатъчно ефективно

• Няма нито един опит за незаконодателно решение
• Силна неефективност на приетите промени по дефиниция
• Разнопосочна съдебна практика и натовареност на съдилищата, 

включително и тълкувателна дейност на ВКС като резултат от 
лошо законодателство

• Непредвидимост и висока цена за спазване на правилата



Благодарим за вниманието!
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