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ПРАВОСЪДИЕ, ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ и ФУНКЦИОНИРАНЕ 

 

I. Реализиране на реална реформа в съдебната система. 

Необходимо е ясно очертаване на разликата между съд, прокуратура и 

следствие. Основните мерки за постигане на целта са, както следва: 

 Цялостна реформа в състава на Висшия съдебен съвет (ВСС), включваща 

премахване на квотата на Народното събрание, извеждане на прокуратурата и 

следствието от състава на съдебната власт, съответно премахване на квотата ѝ при 

избор на членове на ВСС, както и създаване на изцяло нов независим Висш 

прокурорски съвет (ВПС). Тази мярка ще допринесе за по-широка представителност 

на магистрати от различни по ранг съдилища. Обсъждане на мястото на Министъра 

на правосъдието в съответните съвети (премахване) с оглед критиките на 

Европейската комисия. 

 Закриване на специализираните съдилища и специализираните прокуратури, което 

да гарантира независимо, обективно и безпристрастно правосъдие.  

 Пряк избор на главния прокурор и осигуряване на практическа възможност за 

неговото предсрочно освобождаване. Създаване на условия за ефективно 

разследване на главния прокурор. 

 Създаване на независим Инспекторат за контрол на ВСС и прокуратурата, избиран 

от Народното събрание и съставен от юристи с минимум 15 години юридически 

стаж, които не са действащи съдии и/или прокурори. Актовете на Инспектората 

подлежат на съдебен контрол.  

 Въвеждане на съдебен контрол върху всички актове на прокуратурата, засягащи 

пряко правата на гражданите.  

 Въвеждане на възможността за пряка индивидуална конституционна жалба. 

 Осигуряване на пряк избор на омбудсмана на Република България. 

 Промяна в избирането на председателите на ВКС и ВАС, която да осигури 

прозрачност и състезателност в избора на висшите магистрати – подбор на 

минимум трима кандидати от ВСС и назначаване на един от тримата от президента. 

 Ясни правила и контрол при назначенията в съдебната система, както и 

подобряване на достъпа до правосъдие чрез ревизиране на размера на 

държавните такси. 

 

II. Промени в изборното законодателство, които да осигурят лична 

политическа отговорност, отчетност и прозрачност, включващи премахване 
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на ограниченията за пряко участие на гражданите в държавната власт и 

местното управление, както следва: 

 Изработване на мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в 

два тура за избори за народни представители, в т.ч. райониране на база 

предстоящо преброяване, равни едномандатни изборни райони, определяне на 

границите на изборните райони;  

 Премахване на ограниченията за осъществяване на референдуми, включително 

изискванията за кворум, както и изготвяне на промени в нормативната уредба, 

които да допринесат за осигуряване на работеща пряка демокрация на 

национално и местно ниво. 

 Въвеждане на избирателната система „единичен прехвърляем вот” за 

европейските избори и изборите за общински съвети. Тя дава свобода на избор 

на личности в комбинация с пропорционалност на мандатите. При нея 

избирателят класира кандидатите в бюлетината по предпочитание, от общ 

списък с техните снимки и евентуална партийна принадлежност.  

 

III. Бързина и прозрачност в съдебните производства чрез разширяване на 

обхвата на електронното правосъдие, което да осигури бързина и 

ефикасност в гражданския и административен процес, както и реално 

въвеждане на електронно правосъдие. Електронно призоваване, електронно 

подаване на документи до съда, регулярно и пълно попълване на 

информацията в единен портал за електронно правосъдие, публичност на 

протоколите от откритите съдебни заседания и въвеждане на задължителни 

срокове за произнасяне. 

 

IV. Промени в процесуални и материални закони за осъвременяване на 

законодателството с оглед постигане на ефективен и справедлив процес и 

защита на правата и законните интереси на гражданите и бизнеса чрез: 

 Поетапно въвеждане на института на „мълчаливото съгласие“, с което да се 

преустанови административния произвол, вследствие на който гражданите и 

бизнесът търпят щети от незаконосъобразните действия на държавния апарат. 

При влязло в сила решение на съд, с което се постановява 

незаконосъобразност на административен акт, и при повторно 
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бездействие/изричен отказ на административния орган, същото да се счита за 

мълчаливо съгласие. 

 Промени в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди и Закона 

за държавния служител, които да осигурят възможност и допустимост на искове 

срещу незаконосъобразни действия, както и търсене на персонална отговорност 

за такива действия; 

 Промени в защита на интересите на гражданите и бизнеса чрез изменение в 

заповедното производство, Закона за частните съдебни изпълнители и 

приемане на изцяло нов Закон за адвокатурата; 

 Осъвременяване на Търговския закон, Семейния кодекс и други, с които да се 

въведат добри практики и разпоредби, отговарящи на актуалните нужди на 

гражданите и бизнеса. 

 

V. Съществени промени при разходване на публични средства, както и в 

процедурата за провеждане на обществени поръчки, които ще допринесат за 

пълна прозрачност и отчетност, а именно: подобряване на системата за 

управление и контрол на обществените поръчки за постигане на по-висока 

ефикасност в разходването на бюджетните средства и елиминиране на 

корупционните практики; обжалваемост на всички процедури, както и 

напълно функционираща система за електронни обществени поръчки. 

 

VI. Подобряване на действащото наказателно законодателство за постигане 

на по-ефективно противодействие на престъпността чрез: 

 Модернизиране на системата от наказания за постигане на реален 

превантивен и превъзпитателен ефект; 

 Усъвършенстване на съставите за корупционни престъпления; 

 Криминализиране на нарушения на ЗОП и нормативни актове, свързани с 

разпределянето на средства от европейски и национални фондове; 

 Стартиране на работа по изготвяне на изцяло нов Наказателен кодекс с 

помощта на всички обществено признати специалисти и академици в 

областта; 
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VII. Промени в държавнополитическото устройство чрез: 

 Въвеждане на персонална политическа отговорност за номинацията и 

назначенията на председателите и членовете на независимите специализирани 

държавни органи /в т.ч. КЗК, КФН, КЕВР/;  

 Създаване на допълнителни условия, които да гарантират независимостта и 

ефективността на работа на държавните органи, чрез промени в 

законодателството, включително предоставяне на  общодостъпни регулярни 

доклади. 

 По-добро разделение и баланс на властите, а именно преодоляването на 

президентското вето върху закони да става с квалифицирано мнозинство. 

 


