
проект "Гражданска платформа за 
проследяване и оценка развитието на 

Съдебната система“, финансиран от 
Оперативна програма „Добро управление“, 

договор № BG05SFOP001-3.003-0068-
С01/18.02.2019 г.



"Интегритетът на съдебната система" е комплексна 
характеристика, която определя степента, в която 
дейността на органите на съдебната власт:
ü е регулирана последователно, непротиворечиво и 

съобразно принципите на демократичното управление;
ü е организирана по рационален, ефективен и ефикасен 

начин;
ü се осъществява от професионалисти и има установена 

система за професионално развитие на магистратите;
ü се ръководи от установена и оповестена рамка от 

етични стандарти;
ü се осъществява по начин, който поддържа високо 

обществено доверие.

Що е интегритет на СС?
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üАА от 76 до 100 (осигурява) високо ниво на 
интегритет;

üА от 56 до 75 над средно ниво на интегритет;
üББ от 46 до 55 – средно ниво на интегритет ;
üБ 26 до 45 – под средно ниво на интегритет;
üВ до 25 – ниско ниво на интегритет 

Стойности на ИИСС



üРешение № 2 от 21.02.2019 г. на КС по к. д. № 2/2018 г. 
ü - бр. 19 от 5.03.2019 г.

üИзменения и допълнение на ЗСВ
ü бр. 29 от 8.04.2019 г.;
ü бр. 64 от 13.08.2019 г.;
ü бр. 83 от 22.10.2019 г.;
ü бр. 11 от 7.02.2020 г.
ü Два проекта за изменение на ЗСВ в www.strategy.bg

Правна и институционална рамка –
промени 2019-2020

apis://Base=NARH&DocCode=4073019029&Type=201/
http://www.strategy.bg/


Последователно, непротиворечиво и съобразно 
принципите на демократичното управление регулиране 
на съдебната система Кпи

А - -
над средно

ББ+
средно

Конституция на Република България  Екрб AA
високо

АА
високо

Закон за съдебната власт Езсв A+
над средно

ББ
средно

Вътрешни правила по отношение на интегритета Евп А
над средно

А
над 
средно

Кодекс за етично поведение на българските 
магистрати Eeс

Б+ 
под средно

Б
под 
средно

Устойчивост на правната рамка Еупр Б
под средно

В
ниско

Правна и институционална рамка



üПредложения

*Решения
üПрепоръки



2018 2019-2020

Оценява степента на рационалност, 
ефективност и ефикасност на организацията на 
съдебната система Ко 

ББ 
средно

Б 
под средно

Ресурсно обезпечаване, в т.ч. участие на 
магистратите при определяне на бюджета –
Еро

Б Б

Участие на гражданите - Б
Прилагане на съвременни управленски 
технологии –Ет

Б-- В+ 
ниско

Организация на съдебната система 2019-2020



üПредложения

*Решения
üПрепоръки



üНАРЕДБА за единните държавни изисквания за 
придобиване на висше образование по 
специалността "Право" и професионална 
квалификация "юрист« (приети изменения и 
допълнения и впоследствие отменена);

üИзбор на Главен прокурор;
üШироко застъпено е  командироване на 

магистрати по тяхно желание. 

Развитие 2019-2020 професионализъм и 
професионално развитие 



Професионализъм и професионално развитие
2018 2019-2020

Отчита качеството на висшето образование в 
специалност „Право“ , входа в СС, кариерното 
развитие Кпр

Б Б -

Вход в системата – Евс Б Б--
q Качество на образованието в специалност 

„Право“ 
q Публичност при назначенията 
q Подбор на кадри за съдебната система

Атестиране – ЕА А  ББ
Кариер♣но развитие Екр ББ-- Б



üПредложения

*Решения
üПрепоръки



üАктуализирана пътна карта за изпълнение на 
Актуализираната стратегия за продължаване на 
реформата в съдебната система;

üЗИД на ЗСВ (ДВ. бр. 11 от 7.02.2020 г.);
üМЕТОДОЛОГИЯ за анализ на факторите, водещи 

до зависимост на съдебната власт;
üГОДИШЕН ДОКЛАД за независимостта и 

прозрачността на дейността на органите на 
съдебната власт и на дейността на ВСС.

Етични стандарти -развитие 2019-2020



Етични стандарти
2018 2019-2020

Оценява прилагането на последователна и 
непротиворечива рамка от етични стандарти, 
дисциплинарна политика и наличието на система за 
преглед и развитие на етичната рамка – КЕС 

Б++ Б++

Прилагане на рамката от етични правила и стандарти –
ЕПРЕП

Б ББ-

Дисциплинарна практика – ЕДП - Б

Система за преглед и развитие на етичната рамка –
ЕСРЕП

Б Б+



üПредложения

*Решения
üПрепоръки



2018 2019-2020

Отчита приноса на прилагане на правната рамка и 
функционирането на системата за формиране и 
поддържане на обществено доверие в съдебната 
система Код 

ББ ББ

Прозрачност и отчетност на системата – ЕПО ББ- ББ

Възприятие на гражданите за интегритета на СС –
ЕВИ 

ББ ББ

Ниво на общественото доверие в органите на 
съдебната власт – ЕД 

ББ ББ

Обществено доверие в съдебната система – Код



Данни представително изследване агенция Тренд
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Данни представително изследване агенция Тренд
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üПредложения

*Решения
üПрепоръки


