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ММААТТРРИИЦЦАА  ЗЗАА  ООЦЦЕЕННККАА  ННАА  ССЪЪООТТВВЕЕССТТВВИИЕЕТТОО  ННАА  ВВООДДЕЕЩЩИИ  

ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННИИ  ССТТААННДДААРРТТИИ  ИИ  ДДООББРРИИ  ППРРААККТТИИККИИ  ЗЗАА  

ППУУББЛЛИИЧЧННООССТТ  ИИ  ППРРООЗЗРРААЧЧННООССТТ  ВВ  РРААББООТТААТТАА  ННАА  ССЪЪДДИИЛЛИИЩЩААТТАА  
 

 

 

ЦЦЕЕЛЛ  ННАА  ММААТТРРИИЦЦААТТАА  ЗЗАА  ООЦЦЕЕННККАА  

 

Целта на разработената матрица за оценка на съответствието е да послужи за събиране на 

надеждна и обективна информация относно практиките на съдилищата в България за 

публичност и прозрачност на дейността им посредством използване на техните официални 

интернет страници.  

На следващо ниво, целта на матрицата е също така да даде възможност за обобщение на 

събраните данни и извеждане на модели на добри практики и дефицити и тяхното 

типологизиране съобразно категорията изследвани съдилища. 

Събраната и обобщена в типови модели информация следва да послужи за създаване на Еталон 

за публичност и прозрачност в работата на съдилищата в България. 

 

ООББХХВВААТТ  ННАА  ООЦЦЕЕННККААТТАА  

Обхватът на Матрицата за оценка се основава на работния документ Методология за 

изследване на водещите международни стандарти и добри практики за публичност и 

прозрачност в работата на съдилищата, разработена в рамките на проект 

„Изработване и застъпничество за въвеждане на Еталон за публичност и прозрачност в 

работата на съдилищата – гарант за обществено доверие и граждански контрол върху 

системата на правораздаването”, осъществяван от Асоциация „Прозрачност без 

граници” с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален 

фонд, Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и 

ефективна съдебна система“, част от процедура „Граждански контрол върху реформата 

в съдебната система“. В този смисъл, Матрицата за оценка отчита две специфични 

измерения на заданието:  

1. Международният контекст и източниците на добри практики 

2. Действаща стратегическа рамка относно основни и специфични параметри на 

оценката. 

11..  ММеежжддууннааррооддеенн  ккооннттеекксстт  ии  ииззттооччнниицции  ннаа  ддооббррии  ппррааккттииккии  

 

Разработената матрица за оценка стъпва върху проучване на документите на Съвета на Европа 

като водеща международна организация, която от създаването си през 1949 г. работи в 

областите по защита върховенството на закона, защита на човешките права и на демокрацията. 

Матрицата отчита рамката от водещи стандарти за прозрачност и публичност в работата на 
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съдебните институции на страните-членки, както и препоръки, консултативни мнения, доклади 

за оценка и др. и на нейните консултативни органи (Европейската комисия за демокрация чрез 

право – т.нар. Венецианска комисия, Консултативен съвет на европейските съдии и Комитет на 

министрите на Съвета на Европа), както следва: 

Съвет на Европа:  

Комитет на министрите на страните-членки  

i. Препоръка REC(2003)13 на Комитета на министрите на страните-членки 

относно предоставянето на информация чрез медиите при наказателни съдебни 

производства  

ii. Конвенция за достъп до официални документи на Съвета на Европа (CETS № 

205) 

 

Консултативен съвет на европейските съдии (КСЕС) до Комитета на министрите на 

Съвета на Европа: 

iii. Становище 7 (2005) на КСЕС относно „Правосъдие и общество“ 

https://www.coe.int/en/web/ccje/ccje-opinions-and-magna-carta  

iv. Национални доклади  https://www.coe.int/en/web/ccje/opinion-n-7-on-justice-

and-society  

Европейска мрежа на Съдебните съвети: 

v. Секция 4 от Доклад „Правосъдие, медии, общество“ 2011-2012 

https://www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Dublin/encj_report_justice_society_med

ia_def.pdf  

vi. Каталог от отговори на държавите по изследване „Правосъдие, медии, 

общество“ 2011-2012 

https://www.encj.eu/images/stories/pdf/workinggroups/encj_pt_judiciary_media_re

plies_national_practices.pdf  

vii. Доклад „Публичното доверие и имиджът на съдебната система“ 2017 

https://pgwrk-websitemedia.s3.eu-west-1.amazonaws.com/production/pwk-web-

encj2017-

p/Reports/ENCJ_Report_Public_Confidence_2017_2018%20adopted_%20GA_1_J

une_2018.pdf  

В обхвата на по-широката рамка от водещи стандарти и източници на добри практики са 

проучени също и: 

ООН:  

i. UNODC „Наръчник за укрепване на почтеността и капацитета на съдебната 

система“ 
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/ResourceGuideon

StrengtheningJudicialIntegrityandCapacity/11-85709_ebook.pdf   – глава 5 

„Прозрачност на съдилищата“, в който са проучени следните въпроси: 

1. Прозрачността като ценност 

2. Достъп до съдебни заседания 

3. Достъп до решения на съда и друга информация за дейността 

4. Събиране, достъпност и разпространение на информация за дейността на 

съда 

5. Повишаване на обществената информираност  

6. Гарантиране и поддържане на общественото доверие – модел 

https://www.coe.int/en/web/ccje/ccje-opinions-and-magna-carta
https://www.coe.int/en/web/ccje/opinion-n-7-on-justice-and-society
https://www.coe.int/en/web/ccje/opinion-n-7-on-justice-and-society
https://www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Dublin/encj_report_justice_society_media_def.pdf
https://www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Dublin/encj_report_justice_society_media_def.pdf
https://www.encj.eu/images/stories/pdf/workinggroups/encj_pt_judiciary_media_replies_national_practices.pdf
https://www.encj.eu/images/stories/pdf/workinggroups/encj_pt_judiciary_media_replies_national_practices.pdf
https://pgwrk-websitemedia.s3.eu-west-1.amazonaws.com/production/pwk-web-encj2017-p/Reports/ENCJ_Report_Public_Confidence_2017_2018%20adopted_%20GA_1_June_2018.pdf
https://pgwrk-websitemedia.s3.eu-west-1.amazonaws.com/production/pwk-web-encj2017-p/Reports/ENCJ_Report_Public_Confidence_2017_2018%20adopted_%20GA_1_June_2018.pdf
https://pgwrk-websitemedia.s3.eu-west-1.amazonaws.com/production/pwk-web-encj2017-p/Reports/ENCJ_Report_Public_Confidence_2017_2018%20adopted_%20GA_1_June_2018.pdf
https://pgwrk-websitemedia.s3.eu-west-1.amazonaws.com/production/pwk-web-encj2017-p/Reports/ENCJ_Report_Public_Confidence_2017_2018%20adopted_%20GA_1_June_2018.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/ResourceGuideonStrengtheningJudicialIntegrityandCapacity/11-85709_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/ResourceGuideonStrengtheningJudicialIntegrityandCapacity/11-85709_ebook.pdf
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22..  ООссннооввннии  ии  ссппееццииффииччннии  ппааррааммееттррии  ннаа  ооццееннккааттаа  ––  ссттррааттееггииччеессккаа  ррааммккаа  

 

Тематичният обхват на оценката произтича от поставената практическа задача – изработване на 

Еталон на прозрачност в работата на съдилищата по проект, чиято цел е повишаване доверието 

на гражданите в съдебната система чрез изграждане на среда за въвеждане на единен стандарт 

(еталон) за публичност и прозрачност относно дейността на съдилищата в страната.  

В тази връзка, като отправна точка, задаваща рамката на оценката са взети предвид основните 

стратегически документи, свързани с реформата в съдебната система както следва: 

АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА 

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РЕФОРМАТА В 

СЪДЕБНАТА СИСТЕМА  
 

Специфична цел 4 „Засилване на 

прозрачността на съдебната власт и на 

диалога с гражданите“ от  

6.4.1.Годишен доклад за прозрачността на съдебната 

власт. 

6.4.2.Въвеждане на модели за активен диалог между 

органите на съдебната власт и различните общности. 

6.4.3.Публикуване  онлайн  на  актовете  на  органите  

на  съдебната  власт  в  единен  формат, позволяващ 

машинна обработка на данните. 

ПЪТНАТА КАРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ 

 

Мярка 1.3.1 „Интегрирана политика за 

предотвратяване на конфликта на интереси и 

корупцията в рамките на съдебната власт“ 

- Разработване на електронен публичен регистър на 

електронни декларации за обстоятелства, 

свързани с предотвратяване и установяване 

конфликт на интереси и имуществени 

декларации, включително данни относно 

фактически съжителства, принадлежност към 

организации с непубличен характер; 

- Разработване на електронен публичен регистър на 

отводите, включващ исканите отводи и мотивите, 

с които са уважени или не за всеки съдия и 

отразяващ произнасяния на горната инстанция по 

тях. 

КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА 

СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 2014 – 2020 

- Създаване на единен формат за предоставяне на 

информация на гражданите; 

- Създаване на единен формат за предоставяне на 

информация на медиите; 

- Уеднаквяване на обема и качеството на 

предоставяната информация; 

- Унифициране на визията, структурата и 

функционалностите на интернет страниците на 

съдилищата и интегрирането им с портала на 

съдебната власт. 

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА 

СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 2014 - 2020 

1. Създаване на единна политика на граждани, 

юридически лица, НПО;  

2.Стартиране на процеса на унифициране на 

визията, структурата и функционалностите на 

Интернет страниците на съдилищата и 

интегрирането им с портала на съдебната власт 

Стратегията за въвеждане на електронно 

правосъдие и електронно управление в сектор 

„Правосъдие“ 2014 – 2020 

Комплекс от крайни ефекти, сред които съществено 

значение са следните: 

 Повишаване на прозрачността и отчетността. 

 Намаляване на корупцията. 

 Създаване на възможност за участие на 

структурите на гражданското общество в 

управлението. 
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33..  ТТЕЕММААТТИИЧЧЕЕНН  ООББХХВВААТТ  ––  ППРРЕЕДДММЕЕТТ  ННАА  ООЦЦЕЕННККААТТАА  

 

Въз основа на работния документ Методология за изследване на водещите 

международни стандарти и добри практики за публичност и прозрачност в 

работата на съдилищата, основният фокус на Матрицата за оценка – прозрачността и 

публичността в работата на съдилищата в България, се разглежда през призмата на 

публичността и прозрачността относно функционирането и управлението на съдилищата.  

В допълнение, настоящата Матрица за оценка предлага и разширяване на кръга от 

използваните дефиниции както следва 

3.1. Работни дефиниции 

 

Изработеният модел на изследване възприема разбирането, че доверието в съдилищата е 

фундаментът, върху който ще се изгражда Еталонът за публичност и прозрачност.  

 

 За целите на настоящата оценка ДОВЕРИЕ В СЪДИЛИЩАТА се дефинира като1: 

Устойчиво възприятие за безпристрастността и ефективността в работата на 

съдилищата, което включва в себе си три допълващи се нива: 

i. Индивидуално ниво – доверие в безпристрастността и ефективността в 

работата на съдиите, служителите в съдебната администрация, съдебните 

заседатели и вещите лица; 

ii. Процедурно ниво – доверие в практиката по обезпечаване на съдебните и 

административни процедури; 

iii. Институционално ниво – доверие в работата на съдебната институция 

 

 За целите на настоящото изследване ПРОЗРАЧНОСТТА се дефинира като2: 

 

устойчива практика по предоставяне чрез интернет на информация за управлението на 

съдилищата, която цели формирането на обективна оценка сред гражданите за прилаганите 

стандарти на добро управление, отчетност и почтеност в работата на магистратите, 

съдебната администрация, вещите лица и съдебните заседатели. 

 

 За целите на настоящото изследване ПУБЛИЧНОСТТА се дефинира като3: 

 

                                                           
1 Виж Доклад „Публичното доверие и имиджът на съдебната система“ 2017 https://pgwrk-

websitemedia.s3.eu-west-1.amazonaws.com/production/pwk-web-encj2017-

p/Reports/ENCJ_Report_Public_Confidence_2017_2018%20adopted_%20GA_1_June_2018.pdf 

2 UNODC „Наръчник за укрепване на почтеността и капацитета на съдебната система“ 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/ResourceGuideonStrengtheningJudicialInteg

rityandCapacity/11-85709_ebook.pdf   – глава 5 „Прозрачност на съдилищата“ 

3 Секция 4 от Доклад „Правосъдие, медии, общество“ 2011-2012 на Европейската мрежа на Съдебните 

съвети https://www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Dublin/encj_report_justice_society_media_def.pdf 

https://pgwrk-websitemedia.s3.eu-west-1.amazonaws.com/production/pwk-web-encj2017-p/Reports/ENCJ_Report_Public_Confidence_2017_2018%20adopted_%20GA_1_June_2018.pdf
https://pgwrk-websitemedia.s3.eu-west-1.amazonaws.com/production/pwk-web-encj2017-p/Reports/ENCJ_Report_Public_Confidence_2017_2018%20adopted_%20GA_1_June_2018.pdf
https://pgwrk-websitemedia.s3.eu-west-1.amazonaws.com/production/pwk-web-encj2017-p/Reports/ENCJ_Report_Public_Confidence_2017_2018%20adopted_%20GA_1_June_2018.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/ResourceGuideonStrengtheningJudicialIntegrityandCapacity/11-85709_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/ResourceGuideonStrengtheningJudicialIntegrityandCapacity/11-85709_ebook.pdf
https://www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Dublin/encj_report_justice_society_media_def.pdf
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устойчива практика по публикуване на интернет на информация относно дейността на 

съдилищата по правораздаване и гарантиране на основни права на физическите и 

юридическите лица. 

 

3.2. Обект на оценка 

 

Обект на оценка е публично достъпния интерфейс на интернет страниците на съдилищата по 

зададените в Методологията параметри и налични функционалности.  

Матрицата за оценка отчита и направените изводи и наблюдения в Експертен Доклад за 

правните аспекти на проблема с унифициране на визията на интернет страниците на органите 

на съдебната власт и Окончателен доклад, свързан с техническите и програмни аспекти на 

унифицирането на визията на уеб страниците (разработен през 2013 г. от неправителствена 

организация и представен на ВСС). 

В обхвата на оценката се включват съдилищата в Република България по чл. 61 ал. 1 от Закона 

за съдебната власт с изключение на военните съдилища, специализирания наказателен съд и 

апелативния специализиран наказателен съд. 

Тази дефиниция на обектите на оценка се основава на търсения в заданието ефект – 

повишаване на доверието във функционирането на съдилищата, с които гражданите имат пряк 

досег при осъществяване на своите права. 
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МАТРИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ СЪДИЛИЩА 

КАТЕГОРИЯ СЪД  Районен съд (населено място) 

……………………………… 

 Окръжен съд (населено място) 

……………………………… 

 Апелативен съд (населено място) 

……………………………. 

 ВКС 

 Административен съд (населено място) 

……………………………………….. 

 ВАС 

 

ИЗСЛЕДВАН ИНДИКАТОР ТИП НАЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

ИМЕ НА 

СЕКЦИЯТА в която 

е поместена 

информацията 

БРОЙ СТЪПКИ за 

достъп до 

информацията 

Обща информация: общо 

описание на компетентността 

на съда, информация относно 

достъпност, адрес, правила за 

достъп до сграда и 

администрация и др. 

Компетентност на съда: отбелязва се дали 

има цитиран текст от ЗСВ или информацията 

е във форма, подходяща за гражданите 

  

Достъпност: отбелязва се наличието на 

информация за ред и правила за достъп до 

съдебната сграда, администрацията и 

ръководството на съда 

  

Организация на съда:  

Информация за магистратите:  

Информация за съдебната 

Информация за магистратите: списък и 

биография на съдиите, информация за 

ръководството на съда, информация за 

специализация на отделения и съдебни състави; 

регистър на отводите на съдиите 
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администрация 

Информация за съдебните 

заседатели (където е 

приложимо) 

Информация за вещите лица 

(където е приложимо) 

Информация за съдебните служители: 

организация/органиграма на съдебната 

администрация, описание на сферите на 

компетентност,  

  

Информация за съдебните заседатели 

(където е приложимо): списък на съдебните 

заседатели, наръчник за дейността на 

съдебните заседатели,  

  

Информация за вещите лица (където е 

приложимо): списъка на вещите лица, 

ръководство за дейността на вещите лица 

  

Вътрешни правила: 

информация относно политики 

за осигуряване на публичност 

и прозрачност относно 

работата на съдилищата 

(публикувани документи, 

които дефинират принципите, 

подходите и действията за 

осигуряване на публичност и 

прозрачност). 

Посочва се актуален списък на достъпните 

Вътрешни правила и датата на тяхната 

последна актуализация 

 

  

Системи за случайно 

разпределение  

Случайно разпределение на делата: Посочва се 

наличието на Вътрешни правила, публикувани 

констатации на ИВСС от извършени проверки, 

информация за предприети мерки за 

подобряване на системата; възможност за 

осъществяване на граждански контрол върху 

случайното разпределение не делата 

  



9 

 

Случайно разпределение на съдебните 

заседатели: Посочва се наличието на 

Вътрешни правила за случайното разпределение 

на съдебните заседатели по чл. 72 ал. 2 от ЗСВ; 

информация за възможност за осъществяване 

на граждански контрол върху случайното 

разпределение на съдебните заседатели 

Отчетност:  Публикувани периодични отчети за дейността, 

аналитични доклади и статистически 

обработена информация относно работата на 

съдилищата по важни показатели като 

отменени/изменени съдебни актове 

Публикувани други отчети по изпълнение на 

програми, планове и др. 

  

Етични стандарти:  Наличие на етичен кодекс за съдии, Наличие на 

стандартизирани канали и правила за подаване 

на сигнал за неспазване на етичните 

стандарти,  

Информация за работата на Етичните 

комисии 

  

Наличие на етичен кодекс за съдебни 

служители,  

Наличие на стандартизирани канали и правила 

за подаване на сигнал за неспазване,  

  

Наличие на етичен кодекс за съдебни 

заседатели,  

Наличие на стандартизирани канали и правила 

за подаване на сигнал за неспазване на 
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етичните стандарти,  

Наличие на етичен кодекс за вещите лица,  

Наличие на стандартизирани канали и правила 

за подаване на сигнал за неспазване,  

  

Деклариране на имущество: 

наличие на правила за 

деклариране за съдии, съдебни 

служители, вещи лица и 

съдебни заседатели (където е 

приложимо) 

Декларации на съдии: наличие на информация 

как гражданите могат да се информират за 

декларациите на съдиите;  

наличие на информация как гражданите могат 

да сигнализират за несъответствие в 

имуществените декларации на съдиите в 

съответствие с чл. 175л ал.1 от ЗСВ 

  

Декларации на съдебните служители: наличие 

на информация как гражданите могат да 

достъпят декларациите на съдебните 

служителите; наличие на информация как 

гражданите могат да сигнализират за 

нарушения на чл. 347 от ЗСВ.. 

  

Деклариране и отстраняване 

конфликт на интереси: 

наличие на правила за 

деклариране и отвод за съдии, 

служители в администрацията, 

вещи лица и съдебни 

заседатели; стандартизирани 

канали и правила за подаване 

Декларации на съдии: наличие на информация 

как гражданите могат да се информират за 

декларациите на съдиите;  

наличие на информация как гражданите могат 

да сигнализират за несъответствие в 

имуществените декларации на съдиите в 

съответствие с чл. 175л ал.1 от ЗСВ 
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на сигнал за неспазване, 

оповестяване на решения 

Наличие на Добра практика - правила за отвод 

при потенциален конфликт на интереси на 

съдебните служители  

Оповестяване на влезли в сила решения за 

установен конфликт на интереси 

Наличие на Добра практика - правила за отвод 

при потенциален конфликт на интереси на 

съдебните заседатели 

Декларации на вещите лица: наличие на добра 

практика по чл. 397 от ЗСВ Регистър на 

вещите лица;  

Наличие на правила за отвод на вещото лице 

наличие на информация как гражданите могат 

да сигнализират за нарушения на чл. 397 от ЗСВ 

Сигнали за корупция и 

последващи действия с 

обратна информация за 

обществото:  

Наличие на специализирана информация за 

гражданите: под каква форма гражданите 

могат да подават жалба/сигнал за неследващо 

се поведение/корупционен риск в работата на 

съдии, съдебни служители, вещи лица и съдебни 

заседатели 

Наличие на добра практика за предоставяне на 

обратна информация относно предприети 

мерки за отстраняване на корупционни рискове 

в работата на съдии, съдебни служители, 

съдебни заседатели и вещи лица. 

  

Е-управление:  Налична информация за: публикувани образци 

на формуляри, заявления за гражданите и 

фирмите; формат на документите, които са 

публикувани за изтегляне и попълване; указания 
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за тяхното попълване, изпращане и получаване; 

улеснен ли е достъпът до секция с тези 

документи 

Е-правосъдие: електронно 

призоваване, достъп до 

съдебни актове 

Наличие на следната информация за 

гражданите:  

Инструкции за достъп до съдебни актове за 

лица, които не са страна по конкретно дело 

Въведено електронно призоваване 

  

Достъп до информация:  Наличие на следната информация по реда на 

ЗДОИ:  

наличие на секция, осигуряваща достъп до 

нормативна база, правилници, указания, доклади 

относно публичност и достъпа до информация, 

вътрешни правила по предоставяне на 

информация, формуляри за достъп 

  

Харта на купувача:  Наличие на следната информация по реда на 

ЗОП:  

Вътрешни правила, други изискуеми документи, 

тръжна документация, договори с изпълнители 

на поръчки, протоколи от осъществен контрол, 

информация за наложени финансови корекции и 

др. 

  

Наличие на единен формат за 

предоставяне на информация 

на медиите: новини, актуално, 

календар на предстоящи 

събития, решения, съобщения, 

становища, изявления, 

позиция, интервюта 

Оценка на: Актуалност на новините 

Обобщаваща информация за практиката на 

съда 

Информация за дела от особен обществен 

интерес 
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Наличие на единен формат 

за предоставяне на 

информация на гражданите:  

Наличие на:  

политика за популяризиране работата на 

съдилищата, информационни  материали,  

брошури,  клипове, образователни филми 

  

Контакти:  Оценка на предоставяните връзки с интернет 

страниците на други институции (национални и 

международни организации), платформи и 

интернет портали с бази данни, специализирани 

в областта на правосъдието 

  

 

Заключителен коментар: Аргументиране на обща оценка за оценявания съд по скала 

Много добра оценка: налична е положителна оценка за повече от 2/3 от изследваните индикатори и се регистрират Добри практики и 

високо ниво на достъпност в повече от половината от тях. 

 

Средна оценка: налична е положителна оценка за повече от 50% от изследваните индикатори и се регистрират Добри практики и високо 

ниво на достъпност в по-малко от половината от тях 

 

Ниска оценка: налична е положителна оценка за по-малко от изследваните индикатори и не се регистрират Добри практики и нивото на 

достъпност затруднява гражданите. 

 

 

 

 

 

 

 


