
ПРАВОСЪДИЕ 
Позиции на „Демократична България“  

Основни проблеми в сектора 

Върховенство на правото в България е накърнено. Институциите са завладяни. 
Корупцията по високите етажи не се разследва.  Главният прокурор е свръховластен и 
липсват реални механизми за търсене на неговата отговорност.  Спрямо Висшия 
съдебен съвет е налице задкулисно политическо влияние. 
Вместо да защитават обществения интерес и правата на гражданите, прокуратура, 
контролни и регулаторни органи са използвани като бухалки спрямо неудобните и 
като чадър спрямо близките до властта.  
Бизнесът работи в среда без правна сигурност. Правата на гражданите не са ефективно 
защитени. 
Спазването на принципите на правовата държава и успешната борба с корупцията са 
поставени като условие за получаване на средства от Плана за възстановяване и 
развитие и за всички други средства от ЕС. Без решаването на тези проблеми, 
на  България може да бъде отказан достъп до финансиране от ЕС.  
 

 

 

 Цел: Радикална съдебна реформа, гарантираща независимо и справедливо 
правосъдие, като се реформира Висшия съдебен съвет (ВСС), който да 
остане административен и кадрови орган само за съдиите.  

 Средносрочни мерки: 

 Нов модел на ВСС, изискващ конституционни промени:  

 Редуциране на парламентарната квота във ВСС до една трета от 
състава (5 членове) от 15-членен орган. Осем членове следва да се 
избират пряко от съдиите, като представляват различните нива на 
съдебната система (районно, окръжно, апелативно, върховно), а 
председателите на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния 
административен съд (ВАС) са членове по право. ВСС се председателства 
от председателя на ВКС, а в негово отсъствие – от председателя на ВАС. 

 Алтернативно: в рамките на действащия модел на ВСС (с 25 члена) - 
преразпределение на квотите между колегиите с увеличаване на 
съдийската квота в съдийската колегия и избор на председателите на 
ВКС и ВАС от тази колегия. 

 Председателите на ВКС и ВАС да се предлагат от пленумите  на двете 
съдилища и да са действащи съдии в съответния съд към момента на избора, 
най-малко 5 години преди избора. 

 Окончателното решение за освобождаване от длъжност на председателите на 
ВКС и ВАС се взема от Конституционния съд, а предложението трябва да се 
подкрепи от две трети от състава на ВСС, вкл. мнозинство от членовете, пряко 



избрани от съдии. 

 

Цел: Реформа на прокуратурата, гарантираща нейната отчетност пред 
обществото и ефективност в борбата с корупцията и престъпността. 

 Средносрочни мерки:  
 Главният прокурор да се избира от парламента с мнозинство три пети (144 

от народните представители) по предложение на министъра на 
правосъдието. 

 Намаляване мандата на главния прокурор на 5 години. 
 Изграждане на прокуратурата като самостоятелна независима институция, 

като кариерните и дисциплинарните правомощия по отношение на 
прокурорите се осъществяват от Прокурорски съвет в състав 11 членове – 4 от 
тях, избирани от прокурорите; 5 избрани от парламента (представители на 
различни юридически професии и организации), главният прокурор (по право), 
министърът на правосъдието (по право).  

 Освобождаване (импийчмънт) на главния прокурор – по инициатива на 
министъра на правосъдието или една пета от народните представители, 
като се поддържа от парламента с мнозинство от 140 народни представители. 
Окончателното решение се взема от Конституционния съд или президента.  

 

 

 Цел: Независими, прозрачни и отчетни регулаторни и контролни органи 
 Средносрочни мерки: 
 Освобождаване на регулаторните органи от опеката на политическите сили и 

изпълнителната власт. 
 Въвеждане на правила за избор и назначаване на техните членове, които 

включват механизъм за публично номиниране и изслушване на кандидатите, 
определяне на ясни критерии за кандидатите, възможност на НПО да дават 
становища и да наблюдават процеса, периодична отчетност на тяхната дейност 
пред ресорна комисия в парламента с участие на представители на 
гражданското общество. 

 За всички изборни регулаторни и контролни органи да има ограничения в броя 
на мандатите, за които могат да се избират техните членове; 

 Въвеждане на случайно разпределение на всички проверки с цел избягване на 
целенасочен институционален натиск върху бизнеса и гражданите; 

 Обществено участие в дейността на регулаторните и контролни органи чрез 
обществени/граждански съвети, формирани чрез прозрачна и състезателна 
процедура;  

 Въвеждане на механизъм за търсене на отговорност от колективни регулаторни 
и контролни органи; 

 Създаване на специален гаранционен фонд за обезщетяване на вредите, 
причинени  на гражданите и техните организации пряко или косвено 



от  действията/бездействията на регулаторен/ контролен орган. 

 

 

 Реформа на Антикорупционната комисия  
 Изграждане на самостоятелен орган за превенция на корупцията и конфликта 

на интереси - има институционална и функционална логика правомощията за 
превенция и установяване на конфликт на интереси да бъдат съчетани с 
декларирането на имуществото и проверката на подадените декларации, както 
и с аналитичната функция по отношение на законодателството и факторите за 
корупционно поведение; прехвърляне/ връщане  на оперативно-
издирвателните функции към МВР и ДАНС; Задълбочена проверка за 
интегритет и зависимости на членовете на тези органи, както и на ключови 
ръководни позиции в администрацията; процедура по реселекция на 
администрацията. 

 Отделяне на функциите относно гражданската конфискация в самостоятелен 
орган като се съобрази с Конституцията на Р. България, както и с императивните 
изисквания на правото на ЕС и ЕКПЧ като се въведат необходимите 
процесуални способи за гарантиране правото на защита и за защита на правото 
на собственост, да се ограничат хипотезите и основанията, при които може да 
стартира производството, да се създаде методология за оценка на 
имуществото, в съответствие с международно установени стандарти. 

 Да се предвидят гаранции относно независимостта на органа, включително с 
възприемане на различен модел на избор на членовете на двата органа, 
включващ избор на част от членовете с по-високо мнозинство от Народното 
събрание, а другата част се избират/ назначават от  президента и съдебната 
власт като се дават по-високи гаранции за публичност на процедурата, 
политическа неутралност на членовете и висок професионализъм. 

Цел: Гаранции за правата на гражданите и достъпа до правосъдие 

 Средносрочни мерки: 
 Въвеждане на пряка индивидуална конституционна жалба, осигуряваща 

граждански контрол върху дейността на парламента, така че приеманите закони 
да не нарушават конституционните права на гражданите (изменение в чл. 150 
КРБ). Конкретните основания за допустимост ще бъдат уредени в специален 
закон. 

 Създаване на възможност долуинстанционните съдилища да сезират пряко КС 
относно конституционността на закон, приложим по конкретно дело – форма на 
конкретен конституционен контрол, който допълва възможността за 
индивидуална конституционна жалба, както и укрепва независимостта на всеки 
съд. 

 Гаранции за пълноценен съдебен контрол върху актовете и действията на 
административните органи като изключенията се предвидят на конституционно 
ниво. Последователно да се възприеме принципа, че във всички случаи, когато 



се засягат основни права и свободи, трябва да има гаранции за съдебен 
контрол върху актовете и действията на административните органи. 

 Гарантиран достъп до правосъдие чрез намаляване на съдебните такси и 
адекватен достъп до правна помощ.   

 Гаранции за независима и професионална адвокатура - въвеждане на пряк 
електронен избор на адвокатурата. 

 Приключване на реформата в несъстоятелността. (Въвеждане на директива 
2019/1023 за преструктурирането и несъстоятелността, по Плана с 
последващите ангажименти на България по отношение на валутния механизъм 
и бъдещото присъединяване към Еврозоната). 

 Ролята на юридическото образование за спазване на високи професионални и 
етични стандарти  

Спешни мерки (в болд – задължителни) 

 Краткосрочни мерки (до приемането на конституционни промени): 
 Закриване на специализирания наказателен съд и специализираната 

прокуратура, тъй като няма достатъчно гаранции за тяхната независимост и 
интегритет, използват се за политически поръчки. 

 Освобождаване/ отстраняване на главния прокурор от ВСС за извършени 
нарушения и уронване на престижа на съдебната власт    

 В действащия модел на ВСС: въвеждане на двойното мнозинство (от всички 
членове и от съдиите, избрани пряко от съдии) при вземане  на решения, 
засягащи статута и функционирането на съдилищата и кариерното развитие на 
съдиите, включително при избора на председателите на ВКС и ВАС; 

 Разширяване на функциите на общите събрания на съдилищата. 
 Ограничаване на функциите на прокуратурата само до функции в рамките на 

наказателния процес – отпадане на общия надзор за законност по отношение 
актове и действия на държавните органи (промени в ЗСВ и АПК). 

 Последователно въвеждане на съдебен контрол върху актовете на 
прокурора, отнасящи се до съществените етапи от движението на 
наказателното производство. 

 Ефективно въвеждане на електронното правосъдие. 
 Намаляване на изкуствено удължените мандати на  регулаторни органи и 

отпадане на автоматичното им  подновяване - например КЗК и избор на нов 
орган. 

o Задълбочена проверка за интегритет и зависимости на членовете на 
тези органи, както и на ключови ръководни позиции в администрацията. 

o Освобождаване на служителите, които не покриват изискванията. 
 Изграждане на капацитет на МП за ефективно прилагане на Регламента за 

защита на бюджета при нарушения на принципите на Правовата държава от 
държавите - членки на ЕС (Регламент 2020/2092) 

 Мерки за защита на публичния сектор във връзка с прилагането на Закона 
“Магнитски”; отчетност и контрол, оценка на състоянието и реформа на 
институциите, допуснали нарушения или бездействие; пълно разследване на 
санкционираните български граждани. 



Бюджет за реализиране на политиките и мерките 

Средствата за реализиране на политиките и мерките ще са в рамките на бюджетите на 
Министерство на правосъдието и Съдебната власт. 

Бюджетът на МП за 2021 г.  е 364 814 000 лв. 

Бюджетът на Съдебната власт за 2021 г.  е 880 317 000 лв. 

КПКОНПИ  23 400 7000 лв. 

Има осигурено финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост. 

Бизнес среда  717 593  000 5.6%  0  178 487  
 

 


