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I. Въведение 

1. Увод 

Настоящият доклад е изготвен в рамките на проект „Електронна платформа за 

активен диалог, граждански мониторинг и обществена подкрепа на реформата в съдебната 

система“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ с договор № 

BG05SFOP001- 3.003-0027-C01/18.02.2019 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. Проектът се реализира от СНЦ „Демократично Сдружение 

Искам да Знам“ гр. Шумен в партньорство с Фондация „Отворена врата“ гр. Перник.  

Проектът цели повишаване на гражданския контрол върху реформата в съдебната 

система и нарастване на броя на активно включените НПО в този процес. За постигането 

на тази цел е необходимо разработване на обществена електронна платформа (ОЕП) в 

помощ на гражданите, правораздавателните органи и организациите, работещи в 

системата на съдебната власт. Така от една страна ще бъде активизиран обществения 

диалог за по-достъпна и прозрачна съдебна система, и ще бъдат повишени доверието и 

обществената подкрепа за провежданите реформи в системата на съда. 

За нуждите на разработването на ОЕП в периода: 03 юни – 31 юли 2019г. на 

територията на градовете Шумен и Перник бе проведено анкетно проучване, чиято цел бе 

да се съберат и анализират мнения на граждани и на професионалисти от правозащитни 

организации и институции, които да дадат своите предложения за съдържанието, вида и 

функционалностите на ОЕП. 

 Обхват на проведеното проучване 

Без да претендира за представителност, формираната в рамките на методологията 

на проучването целева извадка обхвана общо 140 анкетирани граждани и 70 

професионалисти (от правозащитни организации и институции). Групата на 

анкетираните граждани  бе разпределена в двата града (Шумен и Перник), както 

следва: 

 Пол: 70 (мъже) и 70 (жени), като във всеки град, разпределението по пол е 35 

(мъже) и 35 (жени): 

 Възраст: 30 д. (18-29г.); 70д. (30-65г.) и 40д.(над 65г.), разпределени по равно в 

двата града: 

- 15д. (18-29г); 35д. (30-65г.) и 20д. (над 65г.) в гр. Шумен 

- 15д. (18-29г); 35д. (30-65г.) и 20д. (над 65г.) в гр. Перник 

 Статус: 10д. социално–слаби и 20д. навършили 18г. с увреждания, 

разпределени във всеки от градовете, както следва:  

- 5д. (социално-слаби) и 10д. с увреждания в гр. Шумен  
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- 5д. (социално-слаби) и 10д. с увреждания в гр. Перник.   

 

 Образование: 10д. (основно); 60д.(средно) и 70д.(висше), разпределени във всеки от 

градовете, както следва:  

- 5д. (основно); 30д. (средно) и 35д. (висше) в гр. Шумен  

- 5д. (основно); 30д. (средно) и 35д. (висше) в гр. Перник  

 По местоживеене: 70д. от гр. Шумен и 70д. от гр. Перник. 

От отчетените  данни за демографските характеристики и социалния статус на 140-те 

анкетирани граждани, е видно, че при реалното изпълнение на анкетното проучване, така 

зададената по възраст, пол и социален статус, вътрешната структура на целевата група е 

спазена с много малки отклонения.     

 

СТРУКТУРА НА АНКЕТИРАНИТЕ 140 ГРАЖДАНИ В ГР. ШУМЕН И ГР. 

ПЕРНИК: 

(Графика 1) 

  

(Графика 1) показва незначителен превес в процентният дял на анкетираните жени (52%), 

за сметка на анкетираните мъже (48%). 
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(Графика 2) 

 

 

Зададената в Методологията възрастова структура на анкетираните лица  (Графика 

2) е изпълнена, като преобладават хората в активна възраст (30-65г.), които съставляват 

51% от анкетираните, а младите хора (18-29г.) и тези над 65 години са почти балансирано 

представени като делът на младите хора (23%) е малко по-малък от този на хората над 65г. 

(26%). 

(Графика 3) 

 

Има пълно съответствие на разпределението по местоживеене на анкетираните лица – 

половината от тях(50%) живеят в гр. Шумен, а другата половина (50%) в гр. Перник. 

 

 

23% 

51% 

26% 

СЪОТНОШЕНИЕ ПО ВЪЗРАСТОВАТА ГРАНИЦА ПО 

ПРОЕКЦИЯ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДАННИ 

18 г. - 29 г. 30 г. - 65 г. над 65 г. 
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(Графика 4) 

 

 Разпределението на анкетирани граждани по образование също следва заложеното 

съотношение в Методологията, като тук е малко по-малък делът на анкетираните с 

основно образование (4%), вместо предварително зададеният им дял от (7%). В същото 

време съотношението между хората със средно и средно специално образование (общо 

46%) и тези с висше образование (49%) е почти балансирано (50:50), за разлика от 

зададеното в Методологията на изследването, в което има лек превес на висшистите. На 

практика, разминаването на броя на анкетираните висшисти с този по Методологията е 

незначително – само с 1% и няма да се отрази по никакъв начин на резултатите. 

(Графика 5) 

СОЦИАЛЕН СТАТУС  
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 По отношение на социалния статус на анкетираните лица също се забелязва 

незначително отклонение в сравнение с предварително заложеният в Методлогията 

процент на социално слаби лица (7%) и реално изпълненият в хода на проучването(9% ). 

Това, че броят на анкетираните социално слаби е малко по-голям с около 2% би имало по-

скоро позитивен ефект, тъй като ОЕП би следвало да бъде пригодена и за хора с нисък 

социален статус.  

(Графика 6) 

 

Данните от Графика 6 показват, че делът на лицата с увреждания съставлява 17% от 

общия брой анкетирани граждани, като той е малко по-голям (с около 3% ) от 

проектираният за тази група дял (14%) в Методологията на изследването. Това няма да 

има негативен ефект, а по-скоро ще се отрази позитивно при разработването на ОЕП, тъй 

като по-големият брой събрани мнения от хора с увреждания дава повече информация, 

необходима за приспособяването на Е- платформата към техните специфични нужди.  

 

С оглед гореизложеното, може да се заключи, че по отношение на демографските 

характеристики и социалният статус на анкетираните лица е налице покриване на 

заложените в Методологията параметри.   

Съпоставянето на данните, проектирани в Методологията и тези, получени в хода на 

анкетирането, показва, че експертизите са максимално близки до реалната ситуация. Петте 

процента (5%) отклонение от параметрите на целевата извадка в Методологията е 

показател, който експертите ще съобразят с оглед минимализиране на отклонението до 

квота нула от скалата на Методологията.  

 

Относно групата на т.нар. професионалисти от системата на правозащитните институции 

и организации, в Методологията бе зададедно следното разпределение: 
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 70 души, работещи в системата на правораздаването и защитата на нарушени 

права в целевата територия, разпределени по равно във всеки от двата града 

(35д. в гр. Шумен и 35 д. в гр. Перник), от тях: 

 8 съдии – 4 в гр. Шумен и 4 в гр. Перник 

 4 прокурори – 2 в гр. Шумен и 2 в гр. Перник 

 6 юристи в институции/фирми – 3 в гр. Шумен и 3 в гр. Перник 

 8 съдебни заседатели -  4 в гр. Шумен и 4 в гр. Перник 

 8 съдебни служители - 4 в гр. Шумен и 4 в гр. Перник 

 12 адвокати – 6 в гр. Шумен и 6 в гр. Перник 

 4 следователи – 2 в гр. Шумен и 2 в гр. Перник 

 2 съдии по вписванията – 1 в гр. Шумен и 1 в гр. Перник 

 8 съдебни изпълнителни – 4 в гр. Шумен (2 държавни и 2 частни) и 4 в гр. 

Перник (2 държавни и 2 частни) 

 6 нотариуси – 3 в гр. Шумен и 3 в гр. Перник 

 4 медиатори – 2 в гр. Шумен и 2 в гр. Перник 

 

Видно от разпределението, зададено по Методологията на проучването, сред 

интервюираните професионалисти преобладават тези, които имат пряк досег със съда и 

съдебната система, а именно: съдии (11%), съдебни служители (11%), съдебни заседатели 

(11%) и съдебни изпълнители (11%), в това число и адвокати (17%). Взети заедно тези 5 

професионални групи съставляват 61% от общия брой на планираните за интервюиране 

професионалисти. Делът на останалите 6 групи професионалисти (нотариуси, медиатори, 

следователи, съдии по вписванията, юристи в институции и прокурори) съставлява 39% от 

извадката. Целенасочено по Методологията на проучването, дяловете помежду 4-те от 

упоменатите 5 основни групи – професионалисти, които са в пряк досег със съдебната 

система, са равни. Всяка от групите - на съдиите, съдебните заседатели, съдебните 

служители и съдебните изпълнители заема дял от малко над 11% в извадката. С лек превес 

сред професионалните групи е тази на адвокатите, чийто поглед за разработването на ОЕП 

e особено ценен, тъй като те работят едновременно със съда и правозащитните 

организации от една страна, и с гражданите – от друга страна (Графика 7). 

Всички посочени в Методологията дялове на отделните професионални групи е напълно 

спазено при провеждане на проучването, като не се наблюдават никакви отклонения в 

броя и професионалната принадлежност на интервюираните лица.  
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(Графика 7) 

 

Допълваща изследването информация, осигуряваща добавена стойност са споделените 

мнения и препоръки по образеца на Въпросник от представители на следните ведомства 

на национално ниво:  

- Министерство на правосъдието 

- Инспекторат на Висшия съдебен съвет 

- Арбитраж 

От заложените по Методологията на изследването 4 вида правозащитни организации, 

работещи на национално ниво, при анкетирането са събрани мнения само от 3, като 

липсват коментари само от Националното бюро за правна помощ. Те не пожелаха да се 

включат в изследването и да допринесат за добавената стойност в него. 

 Цели на проучването в рамките на проекта 

Проучването си постави за цел да осигури необходимата база данни за разработването на 

обществена електронна платформа (ОЕП) в помощ на гражданите и съда. То трябваше да 

помогне в избора между предварително възприетите две визии за платформата: 

- като "място за електронен обмен на информация между гражданите, съда и 

професионални организации в системата на правораздаването", или  

- като  „правен съветник“, подпомагащ гражданите  в това число и хора с 

увреждания, които имат нужда от правна помощ при решаването на техни 

проблеми (казуси).  
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Анкетното проучване трябваше да провери обществените нагласи за това как да 

функционира ОЕП – дали като лесно достъпно, уеббазирано средство за предоставяне на 

правна помощ на най-широк кръг потребители (граждани, в т.ч. и с увреждания), или да се 

обособи само като бърза и надеждна връзка на потребителите със специалисти и експерти 

– представители на правораздавателни и правозащитни организации и институции, правни 

съветници и медиатори.   

2. Методология 

Анкетното проучване бе проведено по предварително разработена методология, указваща 

неговите практически задачи, методи за изследване и инструменти.  

 

2.1 Практическите задачи на изследването бяха обособени в три направления: 

 Организационно-управленско – включва: 

- Определяне на начина на администриране (управление) на обществената електронна 

платформа;  

- Определяне на субекта/ите, които ще участват в администрирането й;   

 Юридическо – включва: определяне на вида и обема на съдържанието на 

информацията, предоставяна чрез платформата – в т.ч: 

1. Вид на информацията: 

- Обща правна информация – в т.ч.:  

 Актуална информация за нормативни и подзаконови нормативни актове; 

 Контактна информация, ориентираща и отвеждаща към институции от 

системата на правораздаването и други правозащитни организации и съветници, 

оказващи правна помощ;   

- Специализирана правна информация, по категории защитени обществени отношения, 

чието нарушение е най-често. 

2. Обем (количество) на информацията и съотношение между общата и  

 специализираната правна информация;  

 3. Технологично – включва: 

-    Определяне на функционалностите и дизайна на платформата и начините  за  достигане 

     до двата вида информация чрез платформата – в  това число:  

 По ключови думи;  

 Чрез шаблони;  

 Чрез поредица от стъпки, като всяка стъпка е част от алгоритъм за решаване на 

потребителски проблем (казус). 

2.2. Методите на изследването бяха разделени в две групи:  

- за събиране на информация и 

- за анализ на събраната и обобщена информация. 
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Основните методи за събиране на информацията бяха анкетирането и 

интервюирането. Анкетирането и интервюирането бяха осъществени от 10 анкетьори – 5 

в гр. Шумен и 5 в гр. Перник, като всеки от тях бе ангажиран с провеждане на анкети и на 

интервюта по утвърденият в методологията инструментариум – образец на анкетна карта 

и образец на въпросник. 

2.3.Анализът в изследването бе два вида – количествен и качествен.  

По информацията, събрана от анкетните карти, анализът бе направен в две посоки – „по 

въпроси “и „по параметри на извадката“. Информацията, обобщена от въпросниците бе 

анализирана също по две основни линии – „по въпроси“ и „по интервюирани групи 

(професионалисти)“.  

Основните изводи от анализа бяха обособени в 3-те нива на изследването: 

- Организационно-управленско ниво 

- Правна и юридическа рамка 

- IT възможности и дизайн 

 

2.4. Инструментариум за провеждане на изследването – включва: 

- Инструменти за събиране на информация – в т.ч: 

 Образец на анкетна карта, съдържаща 15 въпроса за т.нар. неспециалисти; 

 Образец на въпросник, съдържащ 14 теми за т.нар. професионалисти 

(специалисти) от системата на правозащитните организации и институции ; 

- Инструменти за обобщаване на събраната информация – матрици за матричен анализ. 

 

II. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО 

Обобщени резултати от анкетното проучване 

 На организационно-психологическо ниво  

За да бъде очертана организационно-психологическата визия за ОЕП, бяха 

анализирани отговорите на въпроси:  1, 2, 3, 4 и 8 от анкетните карти. Те са свързани от 

една страна с необходимостта от съществуването на платформата, с нуждите, които тя би 

удовлетворила в т.ч. и на хора с увреждания, а от друга страна с представата, която 

отделните подгрупи анкетирани граждани имат за нейния вид и за начина на нейното 

съществуване и администриране, т.е кой и как да управлява тази платформа. 

 По въпроса за нуждата от платформата в електронния обмен на информация между 

гражданите и правозащитните институции и организации (Таблица 1) ясно личи превеса 

на гражданите (51%), които заявяват, че имат нужда чрез ОЕП да получават правно 

издържана и надеждна информация за решаване на  конкретен юридически проблем. 
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Други (39%) от анкетираните разчитат, че с ОЕП ще се ориентират по-добре в  

административните процедури и начина на работа на съда. Около (30%) от анкетираните 

са на мнение, че получаването на допълнителна информация за извънсъдебното решаване 

на спорове е важно за тях.  Това  налага проектирането на такава възможност в ОЕП при 

нейното разработване. Близо една четвърт от анкетираните (24%), очакват чрез 

платформата да бъде подобрен диалога между гражданите и съда. Само 16% от 

анкетираните искат чрез ОЕП да могат ефективно да контролират работата на съда и да 

осъществяват публичен контрол върху движението на делата.  

(Таблица 1) 

1. Наличието на обществена електронна платформа (ОЕП) за електронен обмен на информация 

между гражданите, съда и професионални организации в системата на правораздаването ще Ви 

помогне: 

Да се ориентирате по-добре в начина на работа и административните процедури в 

съда; 
39,30% 

Да получавате навременна и правно издържана информация за конкретни юридически 

казуси и правни въпроси; 
51% 

Да следите и наблюдавате по-ефективно работата на съда и движението по делата; 16% 

Да получавате консултации за алтернативно (извънсъдебно) решаване на Ваш/и 

спор/ове; 
29% 

Да се провежда ефективен диалог между гражданите и съда; 24% 

 

Като обща тенденция става ясно, че анкетираните лица поставят като 

приоритетни очакванията, чрез ОЕП да решават лични юридически казуси, и да 

получават по-точна информация за начина на организация и работа в съда. 

Изненадващо високо е оценено очакването на гражданите за поместването в ОЕП на 

информация за способи за извънсъдебното решаване на спорове. Това индикира 

предпочтителното търсене на решения на правни проблеми, преди тяхното влизане в съда. 

Най-назад в интереса на гражданите седи нуждата да се учат от подобни казуси на други 

свои съграждани, както и се подценява желанието за граждански контрол и получаване на 

информация за ефективността на работа на съда. Явно гражданите не очакват чрез ОЕП да 
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могат ефективно да влияят върху процедурите в съда, а по-скоро се надяват чрез ОЕП да 

извлекат лична полза за себе си.   

 На въпроса: „В какъв вид си представяте, че е добре да съществува Е-

платформата?“, гражданите дават многозначни отговори и такива, които са близки като 

стойност и честота на избора. Това от една страна показва слаба информираност за 

предимствата на различните електронни формати, а от друга страна се дължи вероятно на 

очакването на гражданите, че експертното мнение трябва да бъде водещото при 

разработване на функционалния дизайн на платформата.  (Таблица 2) 

Анкетираните  се колебаят в своя избор за модела на ОЕП.  36% смятат, че това трябва да 

бъде „онлайн платформа за консултации и съвети от експерти с различна компетентност“. 

Този отговор реферира към поставяне на частни казуси и решаването им от компетентен 

консултант, което е традиционна форма на взаимоотношение: клиент-консултант. Други 

31% смятат, че това може да е „място за публикации и анализи по разнородни правни 

въпроси“, нещо като онлайн информационно пространство с експертна насоченост. По 

около средно 17% подкрепа от анкетираните получават други три варианта на е-

платформа: като „онлайн форум с цел обмен на личен опит и информация“; като „вид 

социална мрежа за обмен на информация и диалог“; и като „е-съветник, насочващ 

гражданите за решаване на казуси чрез алгоритми“. Видно е, че варианта с алгоритми не 

се радва на голямо предпочитание, най-вероятно поради неразбирането на модела, както и 

поради притеснения, че по този начин няма да се решават ефективно персонални казуси. 

21% от анкетираните избират и четирите модела, което най-вероятно е позитивен начин да 

се откажеш от правото да избереш само един от предложените модели за  е-платформата.  

(Таблица 2) 

2. В какъв вид си представяте, че е добре да съществува Е-платформата: 

Като форум, организиран в различни раздели, където гражданите получават и обменят 

собствена информация по интересуващи ги правни казуси; 
18% 

Като платформа за онлайн консултации и съвети от експерти с различна компетентност; 36% 

Като вид социална мрежа за взаимен обмен на информация и диалог между гражданите; 16% 

Като място за публикации и експертни мнения по разнородни правни въпроси; 31% 

И четирите варианта (от А до Г) трябва да се интегрират в Е-платформата; 21% 

Като Е-съветник, насочващ гражданите към способи за решаване на правни казуси, чрез 

алгоритми 
16% 

Като интерактивен уеб сайт с различни диалогични възможности и за обмен на 

информация; 
1% 

Като електронен портал по модела: въпроси – експертни отговори; 1% 
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По отношение на въпроса с управлението/администрирането на е-платформата е налице 

еднозначно избран водещ отговор от интервюираните.  

Болшинството (64%) от анкетираните избират това да бъде нарочно създадена експертна 

група с участие на съд, местно НПО и професионална правна организация (Таблица 3). 

Доста по-малък процент подкрепа(около 19%) събира предложената възможност, е-

платформата да бъде модерирана от правни експерти от НПО сектора с подкрепа на 

представители на съда. Явно водещата роля при управление на платформата, ако се 

свърже основно с представители на НПО сектора това би било не малък проблем за 

гражданите. Очаква се участие и на представители от съда. С още по-нисък процент обаче 

(14%) се отчита възможността тази електронна платформа да се управлява еднолично от 

нарочно определен съдия от съответния съд. Най-малко подкрепа среща идеята, ОЕП да се 

модерира от юристи-стажанти под надзора на съдии в съда (13%). Явно е, че анкетираните 

лица очакват модератора на платформата да бъде експерт с опит.  

(Таблица 3) 

3. Кой според Вас би трябвало да управлява/обслужва/модерира платформата: 

Нарочни съдии, определени от съответните съдилища и отговарящи за комуникацията на 

съда с обществеността; 14% 

Юристи-стажанти, под надзора на съдии от съответните съдилища; 13% 

Правни експерти от НПО сектор, със съгласието и подкрепата на съдии от съответния съд; 19% 

Експертна група (екип) с представители на съд, местно НПО и професионална правна 

организация; 64% 

 

Като цяло става ясно, че доминира идеята за управление на платформата чрез 

мултидисциплинарен и мултиинституционален екип, в който да вземе връх експертното 

начало.    

Въпросът: „Трябва ли ОЕП да бъде специално пригодена за ползване от хора с 

увреждания и по какъв начин?“, получава почти еднозначен отговор. (Таблица 4) Повече 

от половината анкетирани (51 %) смятат, че трябва да се осигури цялостен достъп до 

платформата на хора със зрителни и слухови увреждания, които свободно да могат да 

оперират с нея. Друга по-малка част (34%) от запитаните смятат, че в платформата трябва 

да има специален инструментариум, който да насочва лицето с увреждане към 

специализиран експерт или организация, които да придвижват казуса му към съответния 

правен експерт. Оказва се, че тези два варианта на е-платформа, пригодена за работа от 

хора с различни увреждания превалират значително над другите възможни избори, защото 

едва 26% смятат, че хората с увреждания трябва да ползват  специална секция, обособена 

за тях в платформата, а само 4% отговарят положително на предложението – вместо 

хората с увреждания, с платформата да оперират техни близки и познати.  

 

(Таблица 4) 
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4. Трябва ли обществената електронна платформа да е конкретно пригодена за хора с увреждания и 

по какъв начин? 

Да трябва, като  се осигури цялостен достъп и опериране с платформата от граждани със 

зрителни или слухови увреждания; 51% 

Не, за това хората с увреждания трябва да получават помощ от свои близки и познати, 

които  да оперират вместо тях с  платформата; 
4% 

Да трябва, чрез разработване на специална секция в платформата за хора с увреждания; 
26% 

Да, в платформата трябва да има специален инструментариум, който да насочва 

гражданин с различен вид увреждане към специализиран експерт или организация, които 

да поемат, обработват или да придвижват казуса му към съответния съдебен експерт или 

орган; 
34% 

 

При комплексния анализ на всички отговори се изяснява, че гражданите очакват 

платформата да бъде специално пригодена за персонално ползване от хора с различен тип 

увреждане и достъпа до цялата информация да бъде лесен и удобен за тях, като за целта 

може да бъде разработен и специализиран инструментариум. 

 

 На ниво правна целесъобразност и съвместимост 

 

На това ниво, се отчита каква е представата на анкетираните за съдържанието, вида и 

обема на предоставената в ОЕП информация, в това число и какво трябва да бъде 

съотношението между обща и специализирана правна информация в нея. За целта са 

анализирани отговорите, които гражданите дават на въпроси 5, 6, 7, 8, 9 и 10 от анкетната 

карта. Те дават информация  за това дали гражданите, като бъдещи потребители на Е-

платформата знаят как да защитават свои нарушени права,  пред коя правозащитна 

институция и с какви способи, и средства. Анализирана е не само степента на тяхната 

обща осведоменост, но и предпочитанията им към различните способи за защита на 

нарушени права  и най-вече към професионалните групи, на които най-силно биха се 

доверили. 

 Въпросът: „Кои професионални групи, според Вас имат най-голям интерес 

платформата да се реализира и заработи ефективно? “отразява разбирането за това кои 

професионални групи биха облекчили и подобрили дейността си с въвеждането на ОЕП. В 

списъка, от който анкетираните могат да избират са включени такива професионални 

организации, които имат пряко отношение към правораздавателната дейност, както и 

такива, които се свързват с решаването на спорове от различен характер. Посочени са и 
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медиите, които макар да не решават пряко спорове или да не допринасят за тяхното 

решаване, се използват като средство за натиск и легитимации на различни позиции. От 

гледна точка на професионалните групи следва се отбележи, че тези, които се срещат с 

правния спор още на ранния етап на неговото възникване, каквито са адвокатите се 

приема, че ще бъдат облекчени. С голяма степен на вероятност те ще получат по-

систематизирани описания на фактическата обстановка и отсяти факти и възможни 

доказателства към тях. На другия полюс стоят професиите, които прилагат строго 

формално буквата на закона и боравят с документи – такива са например съдиите по 

вписванията. Особено е мястото на омбудсмана (национален или местен), който макар да 

не участва пряко в решаването на спорове съдейства на гражданите при различни 

проблемни ситуации. Систематизацията на отделните казуси, разполагането им в 

координатната система на правото и правомощията на органите, които са компетентни в 

неговото решение, безспорно ще облекчи значително работата му – казват данните от 

анкетата. 

Това, което данните показват, е определянето на Платформата като нещо позитивно за 

гражданите. Те са тези, които в най-голяма степен се нуждаят от предварителна 

ориентация за това кои факти и обстоятелства трябва да съобразят, какви документи да 

съберат, по кой път за решаване на спор да поемат – съдебен или извънсъдебен, на кого да 

ги представят.  Това мнение е безапелационно и се споделя от 82% от анкетираните и 

определя насоката за развитие на Платформата в помощ на гражданите. 

 

Анкетираните, от своя зрителен ъгъл, се ориентират сред няколко възможности за 

избор при разпознаването на базовия проблем – дали се намират пред спор, който може да 

бъде квалифициран като правен или не. Това е от значение за първия, главен избор, който 

да се направи – трябва ли да бъде ангажирана правораздавателната система или не, трябва 

ли да се търси орган, в чиито правомощия е спорът. На анкетираните са предоставени 

четири възможности, като са включени и контроли, чрез които се проверява дали те 

отговарят с разбиране или по инерция. Техните възможности са да приемат или отхвърлят 

признака, като отговорят еднозначно с да или не.  

По-голяма част от анкетираните (62%)  смятат, че в правния спор задължително 

участва юридическо лице. Този отговор трябва автоматично и безусловно да изключи 

възможността тези лица да разпознават наличието на правен спор. По този начин техните 

правилни отговори на въпроса, дали признак за правен спор следва да се търси чрез 

възможността отношенията да бъдат подведени под правна норма или закон, следва 

категорично да се приемат за напълно случайни. Такъв е случаят при 38 от 140 

анкетирани. Това следва да намали процента на верните отговори от 80% на не повече от 
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60%. Това означава, че малко повече от половината граждани имат основата, от 

която да тръгнат за определянето на спора като правен, което е първата стъпка към 

неговото решаване. Много интересни за изследването са отговорите, които определят 

държавния орган, прокуратурата, като решаващ, за това дали един спор е правен или не. 

На практика така мисли всеки втори гражданин. Разбира се тук става въпрос не за 

обективни познания, а за наслоявания и натрупания през медии и опит (собствен или на 

познати). Този отговор е от значение, защото вменява очаквания към държавния орган, 

говори за дискреция, която той не притежава, но е очаквана и съответно издава 

разбирането, че той може и трябва да бъде „убеждаван“, за да направи преценка в една 

или друга посока. 

От гледна точка на платформата това означава, че на нейните ползватели ще бъде 

необходима помощ за използването на базовите й функции. 

Запознатостта с видовете спор на аудиторията ползвател на Платформата, е през призмата 

на предполагаемата й правна култура. Начинът на формулиране на включените 

подвъпроси предполага изразяване на степен на увереност в собствените познания, като тя 

се ранжира в интервала от 0 до 4. Интересна е увереността – средно на 20 процента от 

анкетираните, че не само могат да отграничават споровете в отделните правни отрасли, но 

и устойчиво ги разпознават. Това твърдение не трябва да подвежда  при изготвянето на  

структурата и съдържанието на платформата, защото практически при решаването на 

конкретен правен спор се прибягва до решаването на казуси, в които се преплитат 

различни правни отрасли. Познаването на правните отрасли ще спомогне гражданинът 

правилно да се насочи към избора на различните пътища за решаване на възникналия 

казус и съответните органи, които се намират на „входа на системата“. Следва да се отчете 

по-близкият до действителността отговор, който е предпочитан. Общо 95 от 140 

анкетирани са избрали отговор, който сочи, че не познават нито един от правните отрасли. 

Без тези базови познания те не могат да направят разграничение дори в най-основното – 

дали се намират там където се прилага диспозитивно или императивно начало, може ли да 

се търси споразумение или не. Това категорично поставя голямо предизвикателство пред 

избора на функционални възможности на Платформата, още повече че винаги 

конкретният казус се разполага в няколко правни отрасъла и правна рамка, която е 

исторически еволюирала, включително и през възприемането на диаметрално 

противоположни принципи и решения – елементи, които трябва да бъдат отчетени. 

По отношение на избора на подход за защита при нарушено право, анкетираните 

лица ранжират по степен от 1 до 6 своите предпочитания (1 най-предпочитан, 6 най-малко 

предпочитан). Еднолично на първо място се избира функцията на адвоката (54 първи и 46 

втори по степен на значимост избори), което естествено кореспондира с неговата роля да 
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бъде защитник и застъпник на правата на гражданите. Като втори по значимост избор се 

определя подхода на търсене в интернет на решение на казус със сходен проблем (51 

първи и 18 втори избор). Тези избори могат да бъдат разгледани и през алтернативата 

помощ-самопомощ. Практически изборът на помощ (адвокат) и самопомощ (търсене 

на казуси в интернет) са много близки като тежест. Трябва да се има предвид, обаче, че 

могат да бъдат разглеждани и като стъпки в един общ процес по защита на правата, в 

който търсенето на сходни казуси и техните решения би могло да е само стъпка към 

ангажирането на професионалисти. Това също би могло да се разглежда като добавена 

стойност от Платформата, а именно, че чрез нея ще се облекчи комуникацията гражданин 

– адвокат, ще се спомогне за по-бързото придвижване към намиране на решение на даден 

казус. Като цяло, това е позитивна индикация за нуждата от създаване на е-

платформа, защото явно съществува силната нагласа, че проблеми от правно 

естество трябва да бъдат търсени, като казуси в интернет пространството. На трето 

по ред място, анкетираните предпочитат да се обърнат към административния орган, 

отговорен за решаване на съответния тип поставен проблем. В почти минимална степен 

при наличие на правен проблем, гражданите имат намерение да се обърнат към 

прокуратура (2 първи избора), омбудсман (2) и съд (1). Тези резултати ясно индикират 

нуждата от експертна и административно издържана информация, която е налична в 

интернет (т.е. електронна платформа) би могла ефективно да послужи за защита интереса 

и потребността на гражданина.  

Специален интерес представляват отговорите на въпроса: „ Към коя от изброените 

институции сте се обръщали?.“ Той показва кои институции гражданите са припознали 

като действително защитаващи техните права. Интересното е, че те изключително рядко 

са се обръщали към институции, които представляват т.нар. надстройка в областта на 

правораздаването – правят го по-ефективно, без да правораздават, но системата би могла 

да функционира с тяхна помощ. Една от възможните причини, е че те не са така добре 

познати – тук е ролята и на медиите и на начина на тяхното функциониране, което не 

предполага присъствието им в ежедневното битие на обикновения гражданин. 

Институциите, които са по видими и традиционни привличат повече вниманието на 

гражданите, когато имат нужда от помощ, и те са склонни да се обърнат към тях. 

Това обяснява напълно резултата от анкетното проучване. Близо 2/3 от гражданите са се 

обръщали към полицията. Националната комисия за борба с трафика на хора, 

медиаторите, арбитражните съдилища, са напълно непознати – едва 2-3 от 140-те 

анкетирани ги сочат като познати. Това са администрации и структури, които могат да 

бъдат много полезни и ефективни при конкретни специфични ситуации. Не на последно 

място по значение, е че обикновено помощта, която предлагат е не само по-достъпна 
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финансово, а често е и безплатна, но и трябва да се отчете, че тя е и по-бърза, в значително 

по-кратки срокове от съдебните спорове. От гледна точка на платформата това означава, 

че нейната ефективност се намира в пряка зависимост от проектирана в нея способност да 

насочва гражданите към точната институция или структура, действаща в областта на 

техните правни спорове. Наличието на специализирани структури отваря възможността,  

гражданите да спестяват много време, усилия и ресурси. Изследването показва, че те за 

сега не са достатъчно използвани, което можем да отдадем на слабото им познаване от 

широката публика, както и от непознаването на обхвата на техните възможности. Това се 

дефицити, които Платформата трябва да преодолява. В този смисъл интересно 

взаимодействие, може да се очертае и с омбудсмана (национален или местен), който има и 

пряко отношение към насочването на граждани с казуси към компетентните органи и 

оформянето на техните искания. 

На  въпроса: „Кой от способите за защита на Ваши нарушени права бихте 

използвали с предимство?“ –отговорите се третират, като пътища за разрешаване на един 

правен спор. Когато говорим за склонността на гражданите да поемат една или друга 

посока за решаване на спора, то изхождаме от разбирането, че тази склонност се е 

формирала въз основа на различни фактори  - не всички рационални, включително 

културни, психологически, медийни внушения, съвети на близки и познати. Както 

видяхме от отговорите на предходните въпроси, в средностатистическия респондент 

липсва емпирично и рационално познание за правораздавателната система и способите за 

решаване на спорове. На този фон еднозначно изпъква образът на съда.  

Използването на съдебен ред за решаване на спорове се оказва предпочитано в 

една или друга степен от практически всички респонденти. За 50% от тях това се явява 

практически единственият способ. В практиката съзнанието, често свързва съда с 

наказателното правораздаване. От там пътя до „поставянето на място“ на опонента в спора 

е кратък и примамлив в съзнанието на гражданина. Изборът на този отговор отново 

показва непознаване на правораздавателната система и липса на осъзнаване на факта за 

това, че съдебният път най-малкото е най скъпият и продължителен. Разбира се като 

предимство, но едва ли осъзнато по този начин, може да се посочи силата на присъдено 

нещо, с което окончателният и влезнал във сила съдебен акт разполага и в резултат на 

което спорът не може да бъде пререшен от друг орган и не може да бъде повдиган между 

същите страни и на същото основание. 

На второ място са предпочитанията, свързани с възможността гражданинът 

сам да преговаря и да сключи смислено споразумение. Безспорно това е приложим и 

добър вариант с минимум разходи и предполага висока степен на удовлетвореност и у 

двете страни. Въпросът е доколко е приложим при по-сложни и комплексни казуси, които 
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изискват задълбочено познаване на предмета на спора и допустимите предели на 

приложение на диспозитивното начало. 

Гражданите са най-малко склонни да предоставят възможност друго лице – 

медиатор, омбудсман, да помага, да се постигне съгласие и общо приемливо решение 

по даден спор. Това намалява възможността професионално подготвени лица да 

спомогнат за постигане на допустими и гарантирани от правото решения при сравнително 

икономични като време и усилия процедури. Възможно е тук за обикновеният гражданин 

да не осъзнава мотивацията на тези професионални фигури и това да не способства за 

висока степен на доверие в тяхната дейност. 

В самото дъно се намира възможността да се използва арбитраж. Причините за 

това са, както в създаденият медиен образ, така и в непознаването на сравнителните му 

предимства спрямо тези на съда. Те изпъкват най-вече при специализираните арбитражи, 

при които по дефиниция състава познава професионално предмета на спора, за разлика от 

съда, който разчита на вещи лица и тяхната добросъвестност. Разбира се производството е 

много по-икономично от процесуална гледна точка. 

При изготвянето на платформата трябва да се съобрази зададената по-горе базова 

постановка на необходимост от ясно, точно и достъпно представяне на различните 

способи за решаване на правни спорове така, че техните относителни предимства и 

недостатъци да бъдат достъпни, за по - широката аудитория. 

 

 На ниво технологична възможност 

Относно функционалностите и дизaйна на Е-платформата бяха анализирани въпроси 4, 

11, 12, 13, 14, 15 от анкетната карта. Тук са обследвани модели на сърфиране в Е-

платформата, като се предлага използването на „ насоки“, „генериране на различни 

въпроси“, „изкачащи прозорци“, анимиране. Прецезира се и това, доколко гражданите в 

т.ч. и хората с увреждания са склонни изобщо да ползват електронна платформа, за да 

търсят и намират решение на свои конкретни казуси, пред това да търсят специализирана 

помощ извън интернет, предоставена от професионалисти – юристи, нотариуси и др. 

По отношение на въпроса: „Какъв тип е-платформа би могла да бъде полезна за Вас 

и Вашите нужди?“, над половината от анкетираните (53%) изразяват предпочитание към 

„интуитивна платформа, с опростен интефейс (меню, графики и бутони)“. По-малко (40%) 

са тези, които подкрепят „адаптивна система,  персонализирана според използваните от 

потребителите устройства“.  

Най-малък e делът (7%) на респондентите, които предпочитат усложнената система, с 

множество падащи категории и под категории. (Таблица 5) 
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Преобладаващата нагласа на анкетираните за възможно по-адаптивна и  

персонализирана платформа, показва, че гражданите имат афинитет и не биха изпитвали 

затруднения при използването на подобни електронни системи за консултиране, търсене и 

решаване на проблем.  

(Таблица 5) 

11. Какъв тип е-

платформа би могла 

да бъде полезна за 

Вас и вашите нужди? 

Интуитивна, с 

опростен интефейс 

(меню, графики и 

бутони); 

Усложнена, с 

множество падащи 

категории и под 

категории; 

Адаптивна и 

персонализирана според 

използваните устройства от 

страна на потребителя. 

53% 7% 40% 

 

Относно интереса, демонстриран от анкетираните към различни модели на Е-платформата 

(Таблица 6) и предпочитаните от тях начини за търсене на информация в нея по поставен 

проблем, над половината от респондентите (55%) желаят платформата да работи на 

принципа – търсене по ключови думи; (44%) са за това, платформата да действа стъпково 

и последователно, извличайки информация, посредством отговори на генерирани от 

платформата въпроси към потребителя; Най-малко са поддръжниците на платформа, в 

която търсенето да се осъществява по шаблони (11%).  

(Таблица 6) 

12. С какъв тип модел за търсене на информация по поставен проблем бихте желали платформата 

да оперира? 

Стъпково и последователно извличане на информацията, чрез 

отговор на генерирани от платформата въпроси към Вас като 

потребител; 

Търсене по 

ключови думи; 

Търсене по 

шаблон; 

44% 55% 11% 

 

На въпроса „Предпочитате ли наличието на насоки при използването на е-платформи, ако 

е така, от какъв тип бихте желали да бъдат те?“(Таблица7) , болшинството от 

респондентите (69%) напълно подкрепят идеята за „изкачащи прозорци със съдържание и 

подсказки“; (27%) посочват необходимостта от „предупредителни съобщения“; (12%) 

имат предпочитания към анимираните елементи и повече динамика в процеса на 

опериране и работа с платформата.  
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(Таблица 7) 

13. Предпочитате ли наличието на насоки при използването на е-платформи, ако е така, от какъв 

тип бихте желали да бъдат те? 

Изкачащи прозорци със съдържание и 

подсказки; 
Анимирани елементи; Предупредителни съобщения; 

69% 12% 27% 

 

Любопитни са нагласите на анкетираните граждани към използването на виртуалното 

пространство при търсене на решение по възникнал проблем. По-малко от половината  

(45%) от респондентите  твърдят, че не се доверяват на интернет пространството когато 

търсят решение на свой проблем. 36% посочват, че се допитват и консултират с 

електронни портали и форуми, при решаването на казуси на възникнали проблемни 

ситуации. 18,6% изразяват мнение, че не използват електронни платформи или дрги 

подобни структури и системи в дигиталното пространство. 

Обобщени резултати от полуструктурираните интервюта 

В тази част от доклада са поместени обобщените мнения на интервюираните 

професионалисти – представители на правозащитни организации и институции, в т.ч. 

съдии, прокурори, юристи, адвокати, съдии по вписванията, нотариуси, съдебни 

изпълнители и съдебни заседатели, служители на съда, медиатори и други. Техните 

мнения са по-детайлно представени, посредством възможността да отговарят на повече 

отворени въпроси, включени в интервютата с тях, в сравенние с въпросите, задавани към 

гражданите в анкетните карти. Това е направено с цел да се събере информация, която 

само хора – професионалисти, които познават системата на правораздаването отвътре 

могат да бъдат максимално полезни за изграждането на цялостната визия за съдържанието 

и функционалностите на ОЕП. Също както и в първата част, обобщаваща мненията на 

гражданите, поместени в анкетните карти, и тук обобщението и анализа са представени 

във всяко от трите направления на изследването: организационно-психологическо; правна 

целесъобразност и съвместимост и технологично ниво. 

 На организационно-психологическо ниво 

В тази част са обобщени отговорите на професионалистите на въпроси 1, 2, 3, 9, 10, 11, 

12 от образеца на въпросник. Чрез тях хората от системата на правораздаването дават 

своята оценка за това, доколко гражданите са информирани, за да защитават правата си, 

доколко познават и търсят съдействието на отделните професионални организации в тази 

посока, и дали една Е-платформа ще им бъде полезна в обмена на информация с 
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професионалистите за решаване на конкретни казуси с нарушени субективни права. 

Професионалистите разсъждават и относно това, дали ОЕП би ги улеснила при 

упражняването на техните функции, кой и как да я администрира и трябва ли да е 

пригодена за ползване от хора с увреждания. 

По отношение информираността на гражданите спрямо защитата на техните 

субективни права, почти половината от интервюираните професионалисти(48,8%) смятат 

че осведомеността на гражданите е ниска, докато една трета (33%) твърдо вярват, че тя е 

на средно ниво, спрямо всички други права, които се познават от гражданите на 

държавата. Тази информираност е висока според 14% от интервюираните, което на фона 

на извадката (от която 95% са специалисти в темата правосъдие) е изключително нисък 

процент. Явно в по-общ план, професионалистите от съдебната система са наясно, че 

гражданите малко познават своите права, което в някаква степен е проблем и за тях, 

поради нуждата от специални информационни усилия спрямо адекватна правна защита на 

интересите на гражданите.  

Според професионалистите слабата информираност на гражданите за защитата на 

техните субективни права се дължи на следните обстоятелства:  

- Липсата на елементарна правна култура в преобладаващата част от обществото. 

Гражданите не си знаят в цялост правата. Просто не се пропагандират правата им по 

начин, по който могат да ги възприемат адекватно. Ниска образованост и разнородно 

общество; 

- Гражданите получават информация, чрез средствата за масова информация, чрез 

интернетстраници, информационни табла и др. Все повече граждани четат / 

информират се от електронни медии за правата си. Информират се чрез медии, 

социалните мрежи и юридически консултации. Често и от местни издания с 

неизвестни автори, както и от социални мрежи, което може да изкриви информацията; 

- Гражданите смятат, че имат принципно много права, които непрекъснато им се 

накърняват и нарушават. Те нямат изградени навици сами да се информират, очакват 

информацията наготово и по гишетата. Рядко търсят квалифицирана правна помощ; 

- Поради липсата на общодостъпна информация във вид на платформа, осъществяваща 

улеснен и подходящ достъп. Липсва достатъчно опростена информация за достъп до 

правосъдие и гражданите нямат доверие в системата, като цяло. 

 

Доколкото може да се направи извода, че гражданите имат слаба, но положителна правна 

информираност, то тя се дължи на следните фактори:  
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- Хората имат определена информираност, но голям процент от тях смятат, че правата 

им са накърнени без да знаят кои права са защитени от закона. Налице е само 

субективно усещане за нарушени права, обективно не е така;  

- В обществото е налична информация, разпространявана чрез брошури, 

специализирани сайтове и образователни програми;  

- Съществува информация, качена на интернет сайта на Прокуратура на Република 

България, в частност на всички окръжни и районни прокуратури; 

- Повишеният брой дела е доказателство за достатъчна компетентна информираност на 

гражданите. 

- Гражданите са по-добре информирани за своите права, отколкото за своите 

задължения. Малко са хората, които не знаят какво да направят при нарушение на 

правата им. Информираността на гражданите относно защитата на субективните права 

идва по електронен път, чрез сайтовете на органите на съдебната система. Там има 

достъпна информация какво те могат да реализират самостоятелно като права, защото 

материята е правна и когато човек не се занимава с право е трудно да се ориентира сам 

как да защити правата си.  

Спрямо конкретните аспекти на нарушени права и областите, в които 

информираността е висока се дават изключително разнородни отговори от страна на 

различните запитани професионалисти. Като цяло сякаш най-висока е информираността 

на гражданите при права, касаещи пряко субекта: имот, трудово-правни, данъчни и 

търговски права, а най-ниско при права, свързани с наказателно и гражданско право, с 

актове на насилие, с наследствено, семейно и вещно право, както и възможностите за 

извънсъдебно решаване на спорове. Конкретните отговори могат да бъдат редуцирани до 

следните формулировки: 

- По отношение на правата на потребителите, гражданите имат висока правна култура, а 

по отношение на правата на потърпевши от престъпления – ниска култура. Висока 

правна култура имат при защитата на материални интереси, а ниска - при защитата на 

обществени интереси; 

- Най-ниска е правната информираност по отношение на съдебните процедури; 

- Най-висока е информираността на етническите малцинства. Липсва или поне е 

недостатъчна за защита правата на децата; 

- В наказателното право информираността е ниска и пример за това е ропота срещу 

условните присъди при катастрофи по непредпазливост. Най-ниска е информираността 

и дори липсва в наказателното право; 

- По-висока е информираността в областта на гражданските и политическите права, 

защото повече се говори за тях. Ниска е за всичко, за което законът предвижда, че 
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гражданинът е длъжен да се информира сам, напр. за действия по общи процедури, 

регулации, ПУП и др., за комплектоване на документи, изисквани от различни 

институции, както и за дължими такси. 

По отношение одобрението или не, на идеята за изграждане на ОЕП с цел обмен на 

информация между гражданите, съда и професионалните организации, отговорите почти 

на 100 % показват одобрение и подкрепа на идеята.Известни съмнения се споделят по 

отношение качеството на взаимния обмен, както и специфичността на всеки правен 

казус, което създава съмнение, че платформата може да покрие всички типични 

казуси и случаи. Основните предимства на ОЕП се свързват с улеснен достъп, по-добра 

информираност и доверие от страна на гражданите към съда. Също така се налага 

съмнението, че едни и същи лица ще се възползват от ОЕП, които и сега полагат усилия да 

търсят информация, т.е. повдига се въпроса с по-широкото разпространяване на 

информация за наличието на платформата. Налице са съмнения и относно ролята на 

съда в такава платформа, доколкото съда има други функции и не може да бъде 

посредник при решаване на спорове, какъвто може да бъде медиаторът, както и, че 

съда не може да дава консултации. 

Що се отнася до подкрепата за създаването на ОЕП, то конкретните аргументи и 

нагласи, посочени от професионалистите са следните: 

- „Това би спомогнало за повишаване на правната култура на гражданите и 

запознаването им с реда и начина на решаване на спорове и защитата на правата им. 

Идеята е добра и ще улесни комуникацията между гражданите и решаващия орган, ще 

подобри качеството на обслужване и улесни издаването на индивидуални актове 

(ИА)“; 

- „Подкрепям, защото всеки който борави с компютър може да се информира за 

елементарно правораздаване. Смятам, че идеята е много добра,защото дава 

възможност на всички страни да се информират бързо и адекватно и да вземат 

правилните решения. Така ще се постигне по-висока и качествена информираност и ще 

се спести от времето на съдебните служители“; 

- „Идеята е добра, защото такава платформа би била полезна преди всичко за 

гражданите и за получаване на обратна информация от тях. Добра е, защото е по- 

ефективна, спестява време и средства. С изграждането на такава платформа ще се 

улесни достъпа на гражданите до необходимата им информация. Изграждането на 

такава платформа ще допринесе за повишаване на общественото доверие в съдебната 

система и до по-голяма ефективност в работата на нейните звена“; 

- „Добра е като средство за информация в случаите на налични задължения, по 

отношение на техният вид и размер“.  
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- „Да, защото така по-лесно гражданите ще откриват отговорите на засягащите ги 

въпроси и ще се повиши информираността им“ 

- „Да, защото ще се създаде по-добра система за информираност“. 

- „Да, заради икономия на време и средства“; 

- „Да, за да бъдат гражданите предварително информирани какви са възможностите 

пред тях, а не да ги разберат чрез собствен опит, често водещ до разочарование“. 

При отговорите на въпроса, свързан с отношението на различните професионални 

групи към създаването на ОЕП се наблюдава също различна мотивация и аргументация за 

полезност на платформата. Сякаш най-големи съмнения спрямо конкретната й 

професионална полезност изразяват съдиите, прокурорите и разследващите органи. 

Това е разбираемо, доколкото всяка от тези професионални групи има ясно разписани 

правомощия и ред за действие, а във фазата на досъдебното производство често 

информацията е неконсистентна и конфиденциална. В най-голяма степен желание да се 

реализира платформата изразяват: адвокати, нотариуси, съдебна администрация, 

представители на професионални граждански организации и съдебните заседатели. 

 

Аргументацията на професионалистите в подкрепа на платформата се свежда до: 

- Изработване на споделени решени казуси и обмен; 

- Актуалност и бързина на производствата; 

- Повишаване на правната култура; 

- Решаване на конкретни спорове и изработване на практики по отделни спорове; 

- Анализ на проблеми на граждани и по-добра правна защита; 

- Публикуване и обмен на полезна информация; 

- Обмяна на мнения между колеги и граждани; 

- Свързване на данни на различни институции и възможност за улеснен 

документооборот; 

- Статии и публикации, чрез които гражданите ще подобряват правната си  

компетентност и култура.  

По отношение практичността на платформата, свързана с възможност за решаване на 

конкретни казуси и правни проблеми се акцентира върху възможността: 

- Гражданина да получи информация за решаване на свой конкретен казус, както и да 

сподели свой специален опит. Споделя се необходимостта от разработване на 

алгоритми по типове казуси с типови документи и решения; 

- Платформата да е източник и място за обмен на информация, и учене от опита;  
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- За ранно информиране на гражданите за начини и професионален ред за действие по 

конкретен проблем, както и помощ на хора с ниски доходи, които не могат да си 

позволят адвокат; 

- За преглед и обобщаване на съдебна практика и всички актове, имащи отношение към 

конкретен казус; 

- За предоставяне на компетентно мнение и обмен между професионалисти, като е 

важно информацията да се предоставя от професионалисти с опит; 

Съмненията и очакваните от професионалистите затруднения при практическата 

реализация на платформата се свеждат до: 

- Ниското ниво на компетентност на професионалистите ангажирани с платформата, 

което би било проблем; 

- Трудно може да е полезна на прокурора, както и може да повлияе на магистрата при 

решаване на определени казуси; 

- Всеки казус е индивидуален и трудно може да се претвори, като достатъчно полезен 

типов случай; 

- Казусите могат да бъдат решавани само от компетентен орган, а не от консултации в 

електронни платформи; 

- Прекалено поставяне в платформата на лични казуси, което ще доведе до автоматично 

им пренасяне към други различни казуси, и очакване решенията да са идентични. 

Затова на ОЕП не трябва да бъдат поставяни конкретни казуси, а общи и принципни 

въпроси; 

- Полезност на платформата само, ако принципно се опишат стъпките, необходими 

за защита на определени права, защото всеки казус е специфичен и се работи по 

свой специфичен ред. 

Като цяло в областта на полезността и практичността на платформата личи 

разнопосочност от гледна точка на разработването на типови казуси срещу поставяне на 

принципни въпроси и описание на по-общ ред за защита на видове нарушени права. На 

второ място се акцентира на качеството на професионалната подкрепа, която може да бъде 

давана чрез платформата. Явно тези два фактора са ключови за определянето на  

философията и ефективността на ОЕП. 

Спрямо конкретните ползи за съда и гражданите от развитието на платформата става 

ясно, че ползите за гражданите се възприемат, като по-многобройни, отколкото за 

работещите вътре в съда.  

 

Ползите за съда от ОЕП, конкретно биват възприети, като: 
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- Повишаване доверието в съда и по-пълна информация за конкретните правни 

процедури; 

- Справяне с нереалистичните очаквания на гражданите към съда, като им се разясняват 

процедури, правила и срокове; 

- Получаване на информация (обратна връзка) за това къде гражданите се затрудняват 

при реализирането на правата им; 

Ползите за гражданите от ОЕП могат да бъдат в следното: 

- Типовите казуси биха били полезни за гражданите, за да се запознаят как би могъл да 

бъде разрешен техен личен казус с уговорката, че това не важи за всички случаи.  

- Намаляват бюрокрацията. Гражданин-страна по конкретно дело би могъл сам да следи 

развитието на неговото дело.  

- С информация и с правни термини достъпни за обществото; 

- Като подпомогнат процесуалните представители при формулирането на исканията за 

реализиране или защита на субективните права на гражданите; 

- Подпомагане на гражданите с цел по-високата им информираност по конкретните 

казуси, за да могат лично те да вземат решение да се защитават и да изберат сами 

предпочитаният от тях начин.  

- Насочване на гражданите към правилно поведение за защита на правата им, докато в 

момента действията на гражданите се влияят от различни медийни изяви на 

непрофесионалисти; 

- Като гарантират бързо и ефективно правосъдие; 

- Като ускоряват изпълнителния процес особено по отношение на призоваването и 

връчването на съобщения, съгласно законоустановените начини и срокове.  

- Гражданите ще знаят по-точно към кого и за какво да се обръщат за помощ; 

- Като повишават доверието в съда и подробно разясняват на гражданите правата им. 

Като цяло чрез ОЕП съдът има интерес да информира ясно и точно гражданите за 

правилата и процедурите си, както и да им дава информация за движението на делата, а  

гражданите искат чрез платформата да получават надеждна и навременна информация за 

конкретните възможности и решения  на свои казуси, както и да достъпват по-обща 

практика, свързана с решаването на техни проблеми. Всичко това би подобрило 

доверието в съдебната система и би намалило нереалистичните и погрешни 

очаквания на гражданите спрямо действията на съда.   

 

Анализирането на обществените нагласи и готовността на гражданите да търсят 

съдействие от съдебната институция се извършва в рамките на проучването по четири 
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критерия: Компетентност, Мотивираност, Прецизираност, Нужда от представяне на 

допълнителни доказателства. Спрямо отговорите „Да“ и „Не“, се идентифицират следните 

резултати: 

- Прецизираността и точността са определени като най-ниско оценен критерий, в 

сравнение с другите три. Съответно при прецизираността,  отговори с „Да“ (т.е. 

гражданите са прецизни и точни, когато питат по свои правни казуси) са дали 15 

изследвани лица, а отговори  с „Не“ (т.е. гражданите не са прецизни и точни) 

съответно 51 изследвани лица; 

- Компетентността на гражданите е втория по сила, като негативен избор параметър. 

Съответно тук стойностите на „Не“ (гражданите не са достатъчно компетентни, когато 

питат съда) са 43 избора, а стойностите на „Да“ (гражданите имат достатъчна 

компетентност) са дефинирани също от 43 избора. 

- Нуждата от предоставяне на допълнителни доказателства, когато се пита съда, 

категорично са заявили 52 изследвани лица, срещу само 14, които смятат че няма 

нужда от допълнителни доказателства.  

- И накрая при търсене на съдействие от съда, гражданите в най-висока степен (в 

сравнение с другите три критерия) са мотивирани да го правят, като с „Да“ са 

отговорили 53 от изследваните лица, а отрицателен отговор „ Не“(т.е. гражданите не са 

достатъчно мотивирани да търсят съдействие на съда) са дали 13 изследвани лица. 

Анализирайки числата дадени, като отговор на този въпрос става ясно, че при 

използване евентуално на ОЕП и при задаване на въпроси към правосъдните експерти, 

в най-голяма степен ще е проблем прецизирането и точното задаване на въпроса, 

както и недостатъчната компетентност на гражданите да зададат точно формулиран 

или адекватно адресиран въпрос.  

Предполага се, че мотивацията за включване в ОЕП ще е достатъчно висока, както и 

началните очаквания за позитивен отговор, като в платформата е нужно да се отвори 

пространство и за предоставяне на допълнителни доказателства или информация, 

които питащият най-вероятно във висока степен ще има.   

При съдържателната обосновка на четирите критерия на въпрос: „Към коя от 

изброените институции сте се обръщали, за да защитите правата си (моля, отбележете 

степента, в която сте го правили)?:“ се извеждат следните обяснения и аргументи при 

оценката на тяхната тежест: 

- Липсва компетентност и правна култура у гражданите. Най-голям дефицит има по 

критерий компетентност, поради сложността на наказателния процес. Налице е 

дефицит на компетентност, когато се опитват да се справят сами гражданите. 
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Компетентността липсва, необходимост от по-добро познаване на правата и 

задълженията и през призмата на техния казус - прецизираността. Най-големи 

дефицити има при "компетентност" най-ясни са при „мотивираност“; 

- Винаги може да възникне необходимост от представяне на допълнителни 

доказателства, за да се установи истината и да се реши правилно възникналия спор; 

Дефицит има при „прецизираност“, защото има нужда от допълнителни действия. 

Най-големи дефицити има при последния критерий, защото към молбите за 

вписване и за издаване на удостоверение за тежести, подадени от гражданите в 

редица случаи не се прилагат всички необходими документи. При „прецизността“ 

са най-големите дефицити, при „мотивираността“ нещата са най-ясни. 

„Компететността“, е свързана с правомощия на органите на съдебната власт, с 

прилагането на законовите разпоредби в конкретния случай; 

- При „компетентността“ са най-големите дефицити, което е нормално, за това са 

юристите. При „мотивираността“ нещата са най-ясни. При „компетентността“ - 

дефицити, при „мотивацията“ - най-ясни. При необходимостта от допълнителни 

доказателства са най-големите дефицити, при мотивираността нещата са най-

ясни; 

- При „компетентността“ и „прецизността“ има най-големи дефицити - хората са 

способни да напишат по няколко листа без да се разбере какво искат. 

„Мотивираността“ е най-ясна. При „компетентност“ и „прецизираност“ са най-

големите дефицити. 

Качественият анализ на отговорите допълва количествения анализ, т.е. че 

„компетентността“ и „прецизността“ са най-потребни на гражданите, когато 

отправят питания. Нуждата от допълнителни уточнения също е много силно дефинирана 

и определена, като евентуален дефицит, докато „мотивираността“ за получаване на 

отговори от съдебната система е изключително висока.    

 

На въпроса, свързан с модерирането или управлението на ОЕП, става ясно че най-голямо 

доверие за управление на ОЕП се делегира на екип от различни външни 

професионалисти под координация на съда, следван от нарочни съдии, определени от 

съдилищата и на трето място се предлагат правни експерти избрани от НПО сектора.  По- 

подробно отговорите на този въпрос включват: 

- Нарочни съдии, отговарящи за комуникацията в съдилищата – този отговор е избран 

от 7 от интервюираните професионалисти; 

- Юристи-стажанти под надзора на определени съдии е избрал 1 интервюиран; 
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- Правни експерти, избрани от НПО сектора е посочен  като отговор от 5-ма от 

интервюираните; 

- Екип от различни външни професионалисти, координирани от съда е избран от 30 

човека, което е най-висок избор; 

- Национален обществен съвет (като свободен отговор)  с участие на различни 

професионалисти е избран от 1 човек; 

При анализ на количествените измерения на тези отговори става ясно, че доминиращата 

нагласа е подобна електронна платформа да се управлява, основно от външни на 

съда професионалисти, най-често експерти от НПО сектора, и на принципа на 

екипния (мултидисциплинарен) подход. Все пак е налице и достатъчно силно 

алтернативно становище - електронната платформа да се ръководи от съдия, ангажиран в 

работата на съда. Интересна и достатъчно силно подкрепена е идеята тази платформа да се 

управлява от правни експерти избрани от НПО сектора. Прави впечатление и нагласата на 

отговорилите в екипа да има, както достатъчно компетентни юристи, така и достатъчно 

компетентни специалисти от IT сектора.   

 

 На ниво правна целесъобразност и съвместимост 

При анализа и оценката на правната целесъобразност и съвместимост, професионалистите 

правят своите коментари по въпроси: 6,7,8,9 и 10. Те очертават най-типичните казуси, по 

които гражданите търсят съдействие от правозащитните институции и 

професионалистите. Целта е да се отсеят типичните проблеми, с които гражданите сезират 

институциите, и по този начин да се групират в отделни области на правото. Анализирани 

са и предпочитанията на хората от системата на правораздаването относно вида и начина 

на представяне на информацията в ОЕП, и тяхната гледна точка относно предоставянето 

на информация за дейността и процедурите, изпълнявани от правозащитните организации 

и институции.   

Отговорите на въпросите дават възможност за самостоятелно формулиране на коментари 

и оценки от професионалистите, което позволява да се обхване цялата широта на спектъра 

им. 

Отговорите на въпроса за видовете казуси, за които гражданите търсят помощ от 

професионалистите, насочват към проблеми от целия спектър на правото. Най-често това 

са: 

- Семейни дела (14 отговора) 

- Гражданско правни спорове (13 от 66 отговора) 

- Вещно правни проблеми (в 9 от 66 отговора) 

- Административно правни казуси (6 от 66 отговора) 
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- Спорове свързани с търговско право (5 отговора). От формулировките не става ясно, 

дали това са спорове между търговци или между търговци и граждани. Първите биха 

били извън обхвата на платформата. 

- Наказателните дела заемат шесто място (с 4 отговора) 

- Някой от респондентите конкретизират,  например гражданскоправните казуси като 

облигационни (4 случая), други семейните като дела по ЗЗДН (2 случая). 

Макар и формулирани по различен начин, значителен дял от въпросите, по които 

гражданите търсят правна помощ са свързани с изпълнителни дела било като взискател 

или длъжник. Прави впечатление отсъствието на потребителски спорове и спорове по 

Закона за регулиране на съобщенията. 

Въпросът: „По кои от тези казуси подлежат на опростено описание (вкл. и в 

електроненформат) стъпките, които гражданите трябва да преминат, когато търсят 

помощта на Вашата организация/институция?“, цели да получи мнението на 

професионалисти, относно възможността решаването на отделни типове казуси да бъде 

описано чрез отделни стъпки в ОЕП. Видовете казуси не са предварително 

дефинирани, а е дадена възможност респондентите да ги формулират свободно. 

Отговорите включват и възможността да се отхвърли този подход. 

Свободният текст на отговорите затруднява тяхната типизация, но може да се посочи, че 

близо ¼ от респондентите не смятат за възможно приложението на алгоритми 

прилагани от гражданите за решаването по универсален модел на казуси. Някои от 

тях предупреждават „Това е опасно, защото, следвайки стъпките, вместо да си реализираш 

правата, ще претърпиш загуби.“ Други сочат невъзможността да се определи такова поле 

„…. заради разнообразието и спецификата по правната материя“. 

Приблизително същият брой респонденти смятат, че въвеждането на система от 

опростени стъпки е възможно като на практика не се ограничават до конкретен 

правен отрасъл. Важно е д се отбележи, че най-често това се представя във вид на бланки 

или формуляри, както и на указания какви книжа трябва да се набавят, за да се улесни 

работата на адвоката или да се задоволят изискванията на администрацията. Трябва да се 

отбележи, от гледна точка на бъдещата Е-платформа, че отделните бланки за жалби,  

молби, искания и т.н., трябва да бъдат съобразени с тези, използвани от конкретната 

администрация, защото практиката показва, че макар и в противоречие с постановките на 

административното право, те просто няма да бъдат приети. Тези които е възможно да 

бъдат в „свободен текст“ също представляват предизвикателство, доколкото все пак 

трябва да съдържат определени реквизити, които са пряка функция от динамиката в 

законодателството и подзаконовите нормативни актове. 

За сложността на поставената тематика може да се приведе пример с респонденти от 

Прокуратурата на Република България (ПРБ) при които можем да намерим отговори, 
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които казват, че материята е толкова обхватна и сложна, че типизация и въвеждане на 

алгоритми е невъзможно и такива, които приемат, че именно това е подходящата материя 

за въвеждането им. По-запознати прокурори сочат, че такъв опит е правен, но се е оказал 

неуспешен. „Това не беше направено, защото казусите са много разнородни. Нашите 

процесуални закони имат много по-високи изисквания към исковите молби и се оказа, че 

не могат да бъдат типизирани в такива бланки.“ 

Отговорите на въпроса: „Как едно опростено описание на тези стъпки (в т.ч. в 

електронен вид на принципа: въпрос-отговор / като инструкция) би помогнало на 

гражданитепо-лесно да се ориентират и коректно да подготвят документите си така, че да 

се облекчи и ускори Вашата работа?“, разкриват възможността посредством опростено 

описание на стъпки (в т.ч. в електронен вид на принципа: въпрос-отговор / като 

инструкция) би улеснило гражданите и би им помогнало по-лесно да се ориентират и 

коректно да подготвят документите си така, че да се облекчи и работата на 

професионалистите. Разнообразието от отговори е голямо, но може да се типизира и да се 

използва като категории. Например съществува предложение да се ползват готови 

процедури, описани от различни органи и намиращи се на техните сайтове. 

Възможно е също така да се ползват и процедури, вече налични правно-информационни 

системи. 

Не трябва да се пренебрегват и множеството отговори, които не приемат тази идея за 

реализуема, особено в големи мащаби. 

Основните възможни предимства са свързани с: 

- Ускоряване на процедурата (по-малък брой посещения) 

- По-голяма яснота на поставения въпрос 

- По-добра мотивировка, защото ще се изясни по-пълно какви документи и 

доказателства трябва да бъдат предоставени 

- Интересно предимство, което респондентите изтъкват, е намаляването на споровете на 

граждани с администрацията, които имат своя представа как едно или друго действие 

трябва да се извършва и за поледиците от него. 

 

Въпросът „Кой от двата начина за представяне на информацията /въпрос-отговор или 

инструкция/ е по-ефективен според Вас и защо?“,  цели да вземе мнението на 

професионалистите относно това, кой от двата принципни подхода за предоставяне на 

съвети на гражданите е по-подходящ – инструкция с общ характер или системата 

въпрос - отговор. Респондентите са практически разделени във виждането си като не 

отдават предпочитание на предимствата на единия или другия подход. Предимствата на 

използването на инструкции според тях се изразяват преди всичко в това, че могат да 
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обхванат по-голям набор от казуси и могат да бъдат ползвани от неограничен брой 

граждани. Използването на системата въпрос- отговор е по-прецизна и е съобразена с 

всеки конкретен гражданин. Тя предполага наличието на диалогов режим с гражданите. 

Предпочитание, според част от респондентите, трябва да се отдаде на смесена 

система, която да комбинира предимствата на системата с инструкции и тази с 

въпрос-отговор, като същевременно води до взаимна компенсация на недостатъците 

им. От проектна гледна точка, подходът е функция от времевите възможности и финансов 

капацитет. 

На въпроса: „Кои типове правни казуси, с които бива сезирана Вашата организация, 

смятате че биха били решавани по-ефективно по друг, съществуващ, ред?“, се търси 

мнението на професионалистите, кои от казусите, с които биват сезирани могат да бъдат 

решавани при съществуващата правна рамка по алтернативен начин. Целта е да се проучи 

възможността, както за облекчаване на дейността на правораздавателните органи, така и в 

не по-малка степен гражданите да бъдат насочени към по-бързи и по евтини способи за 

решаване на правни казуси. Гледната точка на професионалистите е изключително ценна, 

защото само те могат да оценят не само принципната възможност, но и практическите 

ползи от такъв подход. 

Отново има не малка група от отговори, които смятат тази насока за неподходяща – 

около1/3 от отговорите. Специална група отговори са на представителите на 

прокуратурата, спецификата на дейността, на  които не предполага такава възможност 

според техните разбирания. Това не винаги е така – например договорно неизпълнение 

може да има чисто гражданско правно решение, но може и да осъществява и състава на 

престъпление. Останалите отговори сочат възможността да се използват два 

алтернативни способа: 

- Медиацията на практика е за всички спорове, при които е приложимо диспозитивното 

начало и не изискват издаването на акт от държавен или общински орган. 

- Извънсъдебното решаване на спорове чрез споразумение без да се ангажират 

институции и трети лица, е възможно когато става въпрос за чисто гражданско - 

правни отношения, например делби на недвижимо имущество. 

Въпросът:  „Предоставянето на информация в ОЕП за Вашите основни правомощия и 

кръга от въпроси, по които Вашата институция/организация е компетентна, ще облекчи ли 

дейността Ви, и ще доведе ли до намаляване на несвойствените сезирания от странана 

гражданите?“, е насочен към определяне на ползите за органите, свързани с решаването на 

правни спорове и сондира мнението на техните представители, дали предоставянето на 

информация в ОЕП за основните им правомощия и кръга от въпроси, по които са 
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компетентни, ще облекчи дейността им и ще доведе ли до намаляване на несвойствените 

сезирания от страна на гражданите. 

Отговорите, които сочат, че такова облекчаване няма да настъпи са по малко от 1% 

от дадените. Сред позитивите могат да се откроят: 

- Редуциране на броя на делата, включително и тези, които се прекратяват по 

недопустимост; 

- Намаляване на несвойствените сезирания, ако се осъществи разяснителна кампания за 

законово защитените граждански права; 

- Може да се намали усещането у хората, че всичко, което им се случва, са нарушени 

права и това ще повиши доверието в институциите; 

- С платформата правилно ще се прецизират проблемите на хората, които подават 

искове до съответната институция; 

- Ще се конкретизират необходимите обстоятелства, предвидени в закона за посочване 

във формализиран документи, и това ще облекчи дейността на органите;  

- ОЕП ще спомогне за облекчаване на дейността и бързо разрешаване на казусите; 

- Намаляването на сезиранията няма да е ефективно,  ако не е съчетано с посочване на 

другите органи (институции и методи за защита или за разрешаване на възникнал 

правен спор); 

- Намаляване на множеството сигнали, които постъпват в прокуратурата за гражданско 

и публично - правни отношения; 

- Ще се облекчи дейността на органите, защото хората биха получили повече 

информация и това би довело до по-пълно спазване на процедурите и до решаване на 

възникнали за тях въпроси; 

- Адвокатите също ще бъдат облекчени, тъй като ще трябва да дават по-малко 

информация за процедурите, и ще могат да обърнат повече внимание на още граждани. 

В същност в отговорите прозира разбирането за ниската правна култура на 

гражданите, която често е и в основата на тяхното усещане за слаба ефективност в 

областта на решаването на правни спорове. 

Важен акцент е разбирането на респондентите, че не само трябва да се предоставят 

данни за правомощията на съответните органи, но и те да бъдат практически 

разбрани от гражданите. Необходимо условие за това е подбирането на подходящ стил и 

език в Е-платформата, който да не повтаря законовите формулировки, а да бъде ясен 

достъпен и лаконичен. 
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 На ниво технологична възможност 

В тази част от анализа са разгледани отговорите на интервюираните професионалисти 

на въпроси: 4, 4.1, 5, 12, 13. Те експонират представите на респондентите за това как е 

най-добре да съществува ОЕП – с какъв дизайн и от какъв технологичен тип да бъде. 

Представена е и визията на интервюираните за това, дали ОЕП трябва да е пригодена за 

самостоятелна работа с нея на хора с увреждания, и дали достъпа до Е-платформата или 

до определени нейни секции трябва да е платен или трябва да остане напълно безпплатен.  

На въпрос: „В какъв вид си представяте, че е добре да съществува Е-платформата? “ 

преобладаващото мнение е, че „системата трябва да съществува и работи под формата на 

форум, организиран в различни раздели, където гражданите получават и обменят 

собствена информация по интересуващи ги правни казуси“. Извършването на „онлайн 

консултации и съвети от експерти с различна компетентност, споделена във формата на  

социална мрежа  би било полезен и ефективен способ, , насочващ гражданите към начини 

за решаване на правни казуси чрез последователни процеси (процедури/алгоритми);  

Общото мнение е, че платформата трябва да представя необходимата информация като 

предварително публикувана по категории и сектори от рода на - публикуване на 

приложима нормативна уредба; публикации и експертни мнения по специфични въпроси; 

онлайн съвети от експерти, обособени в раздели по материи. Например: „Наследяване”; 

„Съпружеска имуществена общност”; „Брачен договор”; „Какви са правата и 

задълженията ни при учредяване на ипотека” и др. 

На въпрос: „Какъв технологичен тип Е-платформа би могла да бъде най-полезна за 

Вас и Вашите нужди?“, интервюираните са категорични, че това трябва да бъде 

„платформа, която да е интуитивна, с опростен интерфейс (меню, графики и бутони)“. 

Споделено е и желанието на професионалистите тя да бъде адаптивна и персонализирана, 

според използваните устройства от страна на потребителя, включително и в мобилен 

вариант. Ясно се демонстрира мнението, че потребителят е наясно с типа платформи, 

които се предлагат, с типа технологии и практически насочени дигитални решения, които 

са в полза и улесняват потребителското боравене с дигитални ресурси. 

На въпрос: „Трябва ли обществената електронна платформа да е пригодена 

специално за хора с увреждания? Ако да, какво конкретно дизайнерско решение да има тя, 

за да облекчи ползването на Е-платформата от хора с увреждания?“ – няма двузначен 

отговор/и на този въпрос. Разбира се, че тя трябва да бъде пригодена към всички 

граждани, независимо имат ли или не зрителни, двигателни или други увреждания. 

Всички граждани имат право да използват правата си предоставени от законовите 

държавни норми, наредби и закони. 95% подкрепят мнението, че е задължително 
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системата да е пригодена за хора с увреждания, останалите 5% считат, че няма 

универсално решение, което да е ефективно за всички типове нужди. Платформата трябва 

да бъде безплатна откъм информационни ресурси, е мнението на анкетираните. Разбира се 

има процент от запитаните, който смята, че определени нейни функции и възможности 

трябва да са заплатени, но това трябва да бъде решено от работния екип екперти по 

системата и проекта. Напълно безплатният достъп до платформата ще допринесе за 

затвърждаване на принципа за равен достъп до правосъдие на всички граждани. 

 

III. Изводи и препоръки 

Анализ и обобщаване на събраната информация от проучването 

Анализ на анкетните карти 

 По въпроси      

 Гражданите виждат в ОЕП възможност за получаване на информация и първоначална 

ориентация за решаване на конкретни техни правни казуси, както и ориентация за 

административни процедури и начин на работа в съда.Очертава се приоритетното им 

очакване,  платформата да бъде онлайн пространство за консултации и съвети от 

експерти с различна експертиза в областта на правните науки. На второ място се 

очертава възможността ОЕП да бъде място за публикации и анализи по разнородни 

правни въпроси, което е форма на експертно пространство, в което гражданите по 

метода на подобието търсят ориентация и решение на проблем, сходен на техния;  

 В ОЕП гражданите очакват информация и за способите и методите за извънсъдебно 

решаване на спорове; 

 Гражданите не възприемат ОЕП като средство, с което да влияят върху работата на 

съда или да осъществяват интензивен контакт със съда. Техните очаквания се 

ограничават до получаването на информация за процедурите на съда и насочване за 

решаване на конкретни юридически казуси; 

 Гражданите трудно дефинират определени очаквания за конкретния дизайн и 

електронна архитектура на ОЕП; 

 Анкетираните уверено смятат, че платформата трябва да бъде модерирана от 

мултиинституционална експертна група с участие на представители на съда, местно 

НПО и представител на професионална правна организация; 

 Категорично е очакването че ОЕП ще бъде специално пригодена за ползване от хора с 

увреждания, като те самите да имат възможност свободно да оперират с нея. Те 

смятат, че в платформата трябва да има специално разработен инструментариум, който 
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при нужда да насочва лицето със специални потребности към човек или организация, 

които да придвижват казуса към съответен правен експерт; 

 При нужда от търсене на защита за нарушено право, категорично на първо място се 

идентифицира функцията на адвоката. На второ място (поставен преди всички други 

правни органи и институции) се определя възможността за търсене в интернет на 

решение на казус със сходен на гражданина проблем; 

 Връзката помощ (защитник) - самопомощ (решен казус) е силно застъпена и може да 

бъде дефинирана при разработването на бъдещата ОЕП; 

 Това, което данните показват е ранжирането на ОЕП като безспорно позитивна за 

гражданите. 82% от анкетираните и определя насоката за развитие на Платформата в 

помощ на гражданите. Те се нуждаят от предварителна ориентация за това кои факти и 

обстоятелства трябва да съобразят какви документи да съберат, по кой път за решаване 

на спор да поемат – дали по съдебен или извънсъдебен, пред кого да ги представят;   

 Малко повече от половината граждани имат основата, от която да тръгнат за 

определянето на спор като правен, което е едва първата стъпка към неговото решаване. 

Също така половината определят държавния орган, прокуратурата в случая, като 

решаващ за това дали един спор е правен или не. Разбира се тук става въпрос не за 

обективни познания, а за наслоявания натрупани през медии и опит – свой и на 

познати. От гледна точка на създаването на е- платформа това означава, че на нейните 

ползватели ще бъде необходима помощ още на най-ранен етап от досега с нея; 

 Липсва категорично познаването на правните отрасли, което да спомогне за правилно 

насочване на гражданите към избора на различните пътища за решаване на 

възникналия казус и към органите, които се намират на „входа на системата“; 

 Гражданите не познават системата от органи и свързаните с тях възможности за 

решаване на правни спорове. Най-вече това се отнася до алтернативните на съда 

органи и способи, които са не само по-достъпни финансово, по-често и безплатни, но и 

по-бързи, в сравнение със срокове по съдебните спорове; 

 Ефективността на ОЕП  се намира в пряка зависимост от заложената в нея способност 

да насочва гражданите към точната институция или структура, която действа в 

областта на правния спор, пред който са изправени; 

 Гражданите подкрепят инициативата за създаване на електронен съветник по 

отношение на правни и съдебни спорове, с цел решаване на възникналите проблеми по 

бърз, юридически и законово правилен начин; 

 Аргументирано е желанието на анкетираните за наличие на насоки и елементи с 

стъпково последователна посока на изпълнение при работа с електронната платформа; 
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  Желанието на потребителите е платформата да има интегрирана актуална за 

съвременните стандарти функционалност, възможност за работа, лесен, бърз и 

адаптивен дизайн; 

  Представянето на платформата като форум за обмен на информация, допитване, 

насочване и консултиране, предизвиква интерес и необходимост от нейното създаване, 

тъй като гражданите търсят решения по проблеми, които не са в тяхната компетенция. 

 

 По параметри на извадката  

Нагласите към ОЕП от страна на гражданите са обобщени и анализирани по групи 

съобразно образователният ценз и социалния статус на анкетираните. Те са разделени на 

хора с основно, средно/специално и висше образование. 

Съответно е взет предвид и социалният им статус, свързан с определянето на 

анкетираните по две характеристики – като социално слаби лица (получаващи помощи от 

държавата и общината, независимо под каква форма), и като хора с увреждания. По-долу 

са описани нагласите и вижданията на гражданите, разделени по този признак по 

въпросите, зададени в анкетата. 

В таблица 8 е илюстрирана нагласата на обособените групи относно нуждата от ОЕП и 

нейните основни функции.  

(Таблица 8) 

1. Наличието на обществена електронна платформа (ОЕП) за електронен обмен на информация 

между гражданите, съда и професионални организации в системата на правораздаването ще Ви 

помогне:  

Групи:  

Подкрепят 

Подкрепят, но споделят 

притеснение от 

правилното 

функциониране 

·         По образователен ценз  

Хора с основно образование 2% 3% 

Хора със средно и средно специално образование 30% 16% 

Хора с висше образование 38% 11% 

·         По социален статус      

Хора с увреждания 82% 17% 

Социално слаби 75% 25% 
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 По образователен ценз 

 Хора с основно образование 

Хората с основно образование в най-ниска степен (само 2%) очакват ОЕП да им помогне 

да защитават свои права, което е разбираемо от гледна точка на възможна липса на 

технологична и съдържателна компетентност на хората с такова образование.   

Прави впечатление, че колкото е по-ниско образованието на респондентите, толкова по-

малко желаят да се включат в ОЕП под формата на обшествен форум,  и толкова повече 

желаят да получават експертни отговори под формата на е-съветник. 

Без значение от образователния ценз (т.е. разделението по образователен ценз не е 

статистически значимо), гражданите подкрепят идеята модерирането на платформата да 

се случва от група от различни експерти (95%) и само 5% от тесни прависти. 

Такава липса на връзка на образователния ценз с въпроса се наблюдава и при споделените 

от анкетираните мнения за пригодността на ОЕП за хора с увреждания. И тук еднакво 

силно е застъпена тезата за такава възможност при боравене с платформата от хора с 

увреждания. 

Гражданите с основно образование смятат, че най-голяма полза от ОЕП ще имат хората, 

работещи директно в съдебната система, а най-малка клиентите и техните защитници 

(адвокати), медиатори, администрация и др. 

Полезността на платформата е в еднаква степен очаквана от трите групи по образователен 

ценз и не показва статистически значимо разминаване. 

По отношение на предложените модели за търсене на информация в Платформата 

(стъпково, търсене по ключови думи и шаблон) също не се наблюдава значима разлика 

между различните образователни групи. Стъпковото опериране е еднозначно и процентно 

високо подкрепено от трите групи обект на анализ. 

По отношение наличието на насоки за използване на е-платформата, групата с основно 

образование в много висока степен (92%) очаква предупредителни съобщения, отколкото 

наличие на анимирани елементи или изкачащи прозорци с подсказки. Т.е. тази група 

очаква наличие на независещи от тях технологични решения, на които те да бъдат пасивни 

потребители. 

Значимо е разминаването между групата с основно образование и другите две групи по 

отношение честотата на използване на е-платформи. Разбираемо тези с най-ниско 

образование най-рядко прибягват до подобни модели (15%), докато тези с висше и средно 

специално образование най-често (72% и 89%) използват електронното пространство за 

получаване на информация по техни казуси. 
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Няма статистически значима разлика при различните групи с образователен ценз спрямо 

полезността на е-платформите. И при трите групи 90% събира мнението, че подобни е-

платформи са полезни за защита на интересите на гражданите. 

 Хора със средно и средно специално образование 

Близо 1/3 от хората със средно и специално образование виждат във идеята за ОЕП 

възможност да защитят свои права, като едновременно с това в най-висока степен в 

сравнение с другите групи споделят притеснения за правилното й функциониране. 

В тази група отговорили се вижда  високо ниво на подкрепа и готовност да се включат в 

електронна платформа под формата на обмен на информация и дискусия, и средно ниво на 

подкрепа за е-съветник, където да се получава специализирана експертиза на техни 

конкретни казуси. 

Респондентите със средно и специално образование в най-голяма степен (заедно и с тези с 

висше образование) желаят в е-платформата да има модел с изскачащи прозорци и 

анимирани елементи, и в най-ниска степен очакват да има модел с подсказки.  

 

 Хора с висше образование 

 

От респондентите с висше образования се вижда, че те в най-голяма степен подкрепят 

идеята и нуждата от ОЕП (38%), което е разбираемо от гледна точка на тяхната 

потенциална компетентност да разбират и използват по предназначение ОЕП. 

Хората с висше образование в най-голяма степен желаят да се включат в ОЕП под 

формата на форум и обмен на казуси, и в най-ниска степен желаят да получават пасивно 

правна експертиза.  

Хората с висше и средно образование в по-висока степен смятат, че ОЕП ще е от полза за 

гражданите и техните защитници и администрация, докато в най-ниска степен смятат, че 

платформата ще е важна за работещите вътре в съдебната система. 

 

 По социален статус  

 

 Хора с увреждания 

И при хората с увреждания и при социално слабите групи в еднакво висока степен се 

вижда необходимостта и полезността на платформата, така че по този въпрос няма 

статистически значима разлика. 

И при двете групи очакването е еднакво силно, че е-платформата трябва да бъде под 

формата на обществен форум и подкрепа, отколкото да е под формата на е-съветник. 
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По отношение управлението на платформата и възможността тя да се ползва от хора с 

увреждания няма статистически значима разлика между двете групи (хора с увреждания и 

социално слаби). И двете групи смятат, че управлението трябда да се осъществява от 

мултидисциплинарен екип и че платформата трябва да е специално пригодена за ползване 

от хора с увреждания. 

По никой от останалите въпроси в проучването няма статистически значими разлики, 

което показва много голяма близост между състоянието и очакванията на двете 

анализирани групи, т.е. доказва се хипотезата, че хората с увреждания, често са и 

социално слаби в смисъл на непривилегировани хора. 

 

 Социално слаби 

Тази група в почти 100% се припокрива с отговорите на групата на хората с увреждания.  

Единствено голяма разлика съществува в отговорите на въпроса за честотата на 

използване на е-платформите за информиране и ориентиране по конкретен казус. Хората с 

увреждания в много по-голяма степен в сравнение със социално слабите използват 

електронното пространство за информиране, докато социално слабите в много по-ниска 

степен го правят. 

При анализа на отговорите на въпроса за това, кой ще има най-голяма полза от 

платформата, данните показват следното (Таблица 9)  

(Таблица 9) 

5. Кои професионални групи, според Вас имат най-голям интерес платформата да се  

реализира и заработи ефективно (моля, ранжирайте отговорите си, като с цифра 1 отбележите 

тази група, която има най-голям интерес, а със 14 – групата, която има най-малък интерес) 

         По образователен ценз  

Омбудсмани, Адвокати, 

Граждани, 

Администрация, 

Медиатори/арбитри 

Медии, 

Следователи, 

Съдии, 

Юристконсулти, 

Съдии по 

вписванията, 

НПО активисти, 

Съдебни 

изпълнители 

Хора с основно образование 63% 37% 

Хора със средно и средно специално образование 78% 22% 

Хора с висше образование 85% 15% 

         По социален статус  

Хора с увреждания 69% 31% 

Социално слаби 73% 27% 
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 По образователен ценз  

 

 Хора с основно образование. 

Хората с основно образование със значителен превес от 37 % считат, че основните 

категории-професионалисти, които биха имали полза от платформата са 

представители на професии, които са сврзани с правто като следователи, съдии, 

юрисконсулти. Това показва до известна степен неразбиране на характера на 

целите, поставени пред платформата от тази категорриял лица и предполога 

разясняването му сред тях, когато стане функционираща. 

 Хора със средно и средно специално образование 

Тази категория анкетиран показва сравнително по-малка степен на очаквания за 

полезност на платформата за органите и професионелистите, които пряко са 

свързани с юридическата професия и решаването на спорове като съдии, 

юрисконсулти и т.н. И тук превес има разбирането за полезност най-вече за 

административните и спомагащите за решаване на спорове органи. 

 Хора с висше образование 

При анкетираните с висше образование се наблюдава тенденция да приемт, че 

платформата е по-полезна за техните взаимоотношения с администрацията и 

институцииите, които по същество нямат функции да решават спорове. Като такива 

те сочат омбудсман (национален или месетен), администрацията като цяло. В тази 

категория са посочени и адвокатите,  към които тази категория лица понякога не 

знят как да подходят, въпреки високия си образователен статус. Така са отговорили 

85% от анкетираните.  

 

 По социален статус  

 Хора с увреждания и Социално слаби 

Висиокият процент хора, които в анкетата са се определили като социално слаби и 

хора с увреждания, припознават в платформата инструмент за облекчаване на 

дейността на органи, които по съществото си са администратвни или съдействат за 

защита на права (без да имат отношение към съдебната система) – 73% и 69%.  

Това показва, че този аспект на платформата трябва се приоритизира. 

Анализ на интервютата 

 По въпроси 

 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ" 
2014-2020 

ПО ПРОЦЕДУРА: BG05SFOP001-3.003 
    ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА    

СИСТЕМА 
 

 

Проект „Eлектронна платформа за активен диалог, граждански мониторинг и обществена подкрепа 
на реформата в съдебната система“, финансиран по договор № BG05SFOP001-3.003-0080-С01/18.02.2019г., 

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.                     

 41 
 

 Специалистите от сектора на правото смятат, че гражданите малко познават или имат 

видоизменени (основно от медии) разбирания за начините за защита на техни 

субективни права; 

 Липсва базова правна култура у гражданите, като една от причините е надеждността и 

качеството на информацията, предоставяна от медиите и в интернет пространството; 

 Липсва достатъчно опростена и казуистично ориентирана правна информация към 

гражданите, която да повиши доверието към системата, като цяло; 

 Гражданите като цяло са информирани за своите права, но не знаят конкретно какви 

стъпки да предприемат, когато те се нарушават; 

 Най-висока е информираността на гражданите при права касаещи пряко субекта: имот, 

трудово-правни, данъчни и търговски права, а най-ниско при права, свързани с 

наказателно и гражданско право, свързано с насилие, с наследствено, семейно и вещно 

право, както и възможностите за извънсъдебно разрешаване на спорове; 

 Изказват се опасения, че едни и същи лица, които и сега са активни, ще се възползват 

от платформата, което повдига въпроса за нейното широко промотиране и реклама; 

 Налице е нагласа, че съда не може пряко да участва в работата на платформата, тъй 

като той има ясно разписани функции в конституцията, поради което се дефинира 

нужда от посредник (медиатор), който да опосредства експертизата на съда спрямо 

информационните нужди на гражданите, заявявани в ОЕП; 

 Най-голям скептицизъм спрямо конкретната професионална полезност на платформата 

изразяват съдиите, прокурорите и разследващите органи. Това е разбираемо, 

доколкото всяка от тези професионални групи има ясно разписани правомощия и ред 

за действие, а във фазата на досъдебното производство често информацията е 

неконсистентна и конфиденциална; 

 Най-мотивирани професионални групи за реализация на платформата са: адвокати, 

нотариуси, съдебна администрация, представители на професионални граждански 

организации и съдебните заседатели; 

 От гледна точка на практическите очаквания към ОЕП се очаква  гражданина да може 

да получи информация за решаване на свой конкретен казус, както и да сподели свой 

специален опит; 

 Идентифицира се  необходимост от разработване на алгоритми по типове казуси с 

типови документи и решения; 

 Очаква се платформата да е източник и място за обмен на информация, и учене от 

опита;  
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 Нагласата е платформата да предоставя компетентно мнение и обмен между 

професионалисти, като е важно информацията да се предоставя от професионалисти с 

опит; 

 Да се прави разлика в платформата между изцяло конкретни и по-общи принципно 

специфични казуси с цел гражданите да не пренасят автоматично даден казус към свой 

конкретен. Нужно е разработване на типови казуси, с уговорката, че той не е 

общовалиден, а ориентировъчен и принципен; 

 От гледна точка на ползите, съда има интерес да информира ясно и точно гражданите 

за правилата и процедурите на съда, както и да дава информация за движението на 

делата, докато гражданите искат да получават надеждна и навременна информация за 

конкретните възможности и решения  на своя казус, както и по-обща практика 

свързана с решаване на техния проблем. 

 Гражданите са изключително мотивирани да търсят съдействие от съда чрез ОЕП, и да 

получават информация за процедурите в съда; 

 По-отношение прецизност и компетентност те имат най-малко възможности, което 

поставя въпроса за прецизиране точно на тези критерии в платформата (ясна 

дистинкция по критерии за прецизиране на поставяните въпроси и казуси); 

 При използване евентуално на ОЕП и при задаване на въпроси към правосъдните 

експерти, в най-голяма степен ще е проблем прецизирането и точното задаване на 

въпроса, както и недостатъчната компетентност на гражданите да зададат точно 

формулиран или адекватно адресиран въпрос; 

 В отговорите на този въпрос прозира разбирането за ниската правна култура на 

гражданите, която често е и в основата на тяхното усещане за слаба ефективност  

областта на решаването на правни спорове; 

 Изводът е, че в ОЕП трябва да се предоставят данни за правомощията на съответните 

органи, но и те трябва да бъдат практически разбрани от гражданите; 

  Необходимо е в Платформата да бъде подбран подходящ стил и език, който да не 

повтаря законовите формулировки, а да бъде ясен, достъпен и лаконичен; 

 По отношение модерирането на платформата и тук става ясно, че най-големи 

очаквания има към екип от различни външни на съда професионалисти (НПО, 

професионални организации), координирани от представители на съда на принципа на 

мултидисциплинарния подход; 

 Силно подкрепена е идеята електронната платформа да се управлява от правни 

експерти избрани от НПО сектора; 

  Очакванията са в екипа да има както достатъчно компетентни юристи, така и 

достатъчно компетентни специалисти от IT сектора.   
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 Общото мнение на анкетираните е, че най-релевантния дизайн на платформата е тя да 

бъде: 

- На достъпен език с най-често срещаните казуси и проблеми; 

- Да бъде организирана в „Секции“ и „Категории“, за по-лесно ориентиране и откриване 

на решения по споделен и потърсен проблем; 

- Чрез описание на правен спор и посочване на конкретни съдебни решения от него; 

- Опростена до максимум, с раздели, които ясно да ориентират гражданите при търсене 

на информация; 

- Публикуване на приложима нормативна уредба; публикации и експертни мнения по 

специфични въпроси; онлайн съвети от експерти, обособени в раздели по материи. 

Например: „Наследяване”; „Съпружеска имуществена общност”; „Брачен договор”; 

„Какви са правата и задълженията ни при учредяване на ипотека”; и др. 

- Интуитивна, с опростен интерфейс (меню, графики и бутони). Интегрирана за 

адаптивни устройства – мобилни телефони, таблети и др.; 

- Информацията да бъде структурирана по материи и лесно откриваема, да има 

възможност за търсене; 

- Е-платформа да има възможност за препращане към интернет сайт на съответната 

компетентна институция  - ОСВ (орган на съдебна власт) и насочваща към съответен 

орган на адвокатурата, с цел защита на правния интерес; 

- Платформата трябва да бъде пригодена за граждани с увреждания и затруднения от 

различен характер. Използването на система увеличаваща размера на шрифта и 

добавящя звуково възпроизвеждане би била добра алтернатива за ползваемост и 

консултиране със системата. Разбира се системата няма да разполага с универсален 

инструментариум, който да задоволи напълно нуждите на хората с увреждания, но ще 

позволи на максимално допустимо ниво – лесна и нормална работа с платформата и 

комуникационния модел на функциониране. 

- Платформата трябва да бъде безплатна откъм информационни ресурси е мнението на 

анкетираните. Разбира се има процент, който смята, че определени нейни функции и 

възможности трябва да са заплатени, но това трябва да бъде решено от работния екип 

екперти по системата и проекта; 

- Възможност за пренасочване към други институции /организации; 

- Напълно безплатния достъп до платформата ще допринесе за затвърждаване на 

принципа за равен достъп до правосъдие на всички граждани. 

 По интервюирани групи   

От направената разбивка по професионални групи става ясно, че има голяма 

диференциация в усещането им за информираността на гражданите, относно защита на 
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техни субективни права. Адвокатите и съдебните служители (съдебна администрация) в 

най-висока степен (около 53%) смятат, че гражданите имат много добра базова 

информираност. Този факт най-вероятно се дължи на постоянната им пряка работа с 

гражданите, търсещи съдебна защита, както и на факта, че подобна информираност на 

гражданите е добра оценка за тяхната работа и усилия. На второ място, и адвокатите, и 

съдебната администрация имат функция да подпомагат, донякъде да се застъпват за 

интереса на гражданите, което най-вероятно формира подобен висок резултат на този 

въпрос. Също така може да се предположи, че тези две професионални групи се ползват и 

с най-голямо доверие от страна на гражданите (или те имат най-голяма нужда от тях), 

когато търсят информация за решаване на собствените си правни въпроси. (Таблица 10) 

(Таблица 10) 

1. Като професионалист, работещ  в системата на правораздаването, как бихте определил 

информираността на гражданите относно защитата на техните субективни права. 

Висока 

53% 

Адвокати, Съдебни служители, Съдебни заседатели, Съдебни 

изпълнители 

  

  

  

Средна 

31% 

Нотариуси, Медиатори 

  

  

  

Ниска 10% Съдии, Юристи в институции/фирми 

Липса  на 

информираност 6% Прокурори, Съдии по вписванията, Следователи 

 

На другия полюс с най-нисък резултат са прокурори, съдии по вписванията и следователи, 

т.е. те смятат, че гражданите имат много ниска информираност (6%) как да защитават 

собствените си права. Подобен факт може да се тълкува като специфика на 

професионалните роли, т.е. това са длъжности, които по дефиниция трябва да разследват и 

поставят гражданина в негативна позиция, докато съдиите по вписвания имат строго 

специфична задача, спрямо която гражданите се предполага да имат ниска компетентност. 

Възможна е и хипотезата, че дистанцията между гражданите и прокурорите, и съответно 

следователите е най-голяма.  

Нотариусите и медиаторите също определят като много добра информираността на 

гражданите спрямо техни конкретни правни казуси. Тук също би могло да се предположи, 

че в рамките на съдебната система тези две професионални групи имат подкрепяща, в 
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някакъв смисъл разрешаваща спорове и противоречия функция, което прави тяхното 

усещане за информираност на гражданите по-скоро позитивно, отколкото негативно. 

Съдиите и юристите в институцици смятат, че само 10% от гражданите имат 

необходимата базова информираност. Този факт е разбираем, тъй като ако гражданите 

знаеха и спазваха своите права те едва ли щяха да стигнат до институцията на съда. 

Докато юристите във фирми също решават сложни казуси, най-вече от трудово-правни 

аспекти, което е специализирана материя от една страна, а от друга обикновено 

гражданите търпят негативи от подобна дейност. 

Идеята за изграждане на ОЕП се възприема относително позитивно от всички 

професионални групи. (Таблица 11) 

Разбираемо професиите, които имат по-скоро репресиращи и контролиращи функции, и 

тяхната работа е по-конфиденциална, като прокурори, следователи, съдии по вписванията, 

имат съмнения в ефективността и смисъла на тази система. Все пак тяхната цялостна 

нагласа е позитивна. 

Всички останали професионални групи, които пряко работят с решаване на спорове и 

административни казуси с правен характер, са в доста по-висока степен позитивно 

настроени към създаването на ОЕП. 

(Таблица 11) 

2. Смятате ли, че идеята за изграждането на обществена електронна платформа (ОЕП) за 

обмен на информация между гражданите, съда и професионални организации в системата на 

правораздаването е добра и защо? 

Подкрепа 61% 

Адвокати, Съдебни служители, Съдебни заседатели, Съдебни 

изпълнители, Нотариуси, Медиатори, Съдии 

Подкрепа, но 

със съмнение, 

по отношение 

на 

технологичнат

а култура и 

степента на 

точност на 

отговора 

генериран от 

системата 39% 

Юристи в институции/фирми, Прокурори, Съдии по вписванията, 

Следователи 

В (Таблица 12), в която са представени възприятията на отделните групи-

професионалисти за начина, по който да бъде визуализирана Е-платформата, се 

обособяват две основни гледни точки: 
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• 56 % изразяват подкрепата си за Е-платформа, обосбена като форум, организиран в 

различни раздели, където гражданите получават и обменят собствена информация по 

интересуващи ги правни казуси, и като платформа за онлайн консултации и съвети от 

експерти с различна компетентност. Това е мнение, споделено предимно от адвокати, 

съдебни служители, съдебни заседатели, съдебни изпълнители, нотариуси, медиатори, 

съдии; 

• 44% са склонни да възприемат Е-платформата като вид социална мрежа за взаимен 

обмен на информация и диалог между гражданите; Като място за публикации и експертни 

мнения по разнородни правни въпроси; И четирите варианта (от А до Г) трябва да се 

интегрират в Е-платформата. Зад това мнение застават предимно юристи в институции, 

прокурори, съдии по вписвания, следователи.  

(Таблица 12) 

4. В какъв вид си представяте, че е добре да съществува Е-платформата: 

Като форум, организиран в различни раздели, 

където гражданите получават и обменят собствена 

информация по интересуващи ги правни казуси; 

Като платформа за онлайн консултации и съвети от 

експерти с различна компетентност; 

56% 

Адвокати, Съдебни служители, 

Съдебни заседатели, Съдебни 

изпълнители, Нотариуси, 

Медиатори, Съдии 

Като вид социална мрежа за взаимен обмен на 

информация и диалог между гражданите; Като 

място за публикации и експертни мнения по 

разнородни правни въпроси; И четирите варианта 

(от А до Г) трябва да се интегрират в Е-

платформата; 

44% 

Юристи в институции/фирми, 

Прокурори, Съдии по вписванията, 

Следователи 

 

• Организирането в раздели ще подпомоне ориентацията на потребителите, при опит 

за работа и консултиране с платформата. Възможността платформата да функционира 
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като социална мрежа или като среда, в която да се публикуват полезна правна 

информация, насоки, електронни формуляри, бланки, шаблони, процедури и др. 

юридически насочени публикации в полза на гражданите, ще доведе до обмен на 

експертни мнения по разнородни въпроси и повишаване на информираността на 

гражданите за правната система. 

• Консултирането с експерти от отделните целеви административни, правни, 

юридически и други звена ще повиши информираността относно решаването на 

поставените проблеми, и ще доведе до бързото и ефективно разрешаване на случаите. 

В (Таблица 13) е представено съотношение 53% към 47% на експертите-професионалисти, 

относно технологичното решение, което е удачно според тях. Преобладава мнение, че 

системата трябва да бъде интуитивна, лесна за разбиране и управление. Компонентно 

представена в: 

• Категоризирани менюта; 

• Насочващи бутоно; 

• Изкачащи съобщения; 

• Графики и анимации; 

• Персонализирана спрямо типовете и видовете устройства, с които системата е 

достъпна; 

Групата на адвокатите, съдебните служители, съдебните заседатели, съдебните 

изпълнители, нотариусите, медиаторите и съдиите предпочита представянето на 

информацията в платформата да е колкото се може по-подробно, но същевременно и 

разбираемо за гражданите. Лесно да се ориентират и бързо да следват правните процедури 

в съответствие с изискуемите регулации и правни норми. 

(Таблица 13) 

5. Какъв технологичен тип Е-платформа би могла да бъде най-полезна за Вас и Вашите 

нужди? 

Интуитивна, с опростен интерфейс (меню, графики и бутони); 53% 

Адвокати, Съдебни 

служители, Съдебни 

заседатели, Съдебни 

изпълнители, 

Нотариуси, 

Медиатори, Съдии 

Адаптивна и персонализирана според използваните устройства от 

страна на потребителя, вкл. и в мобилен вариант; 
47% 

Юристи в 

институции/фирми, 

Прокурори, Съдии по 
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вписванията, 

Следователи 

 Съдиите, като професионалисти, които имат досег с правните спорове в специфичен етап 

– съдебната фаза имат и собствен поглед върху прецизността на формулирните искания и 

подкрепящите ги доказателства. (Таблица 14). В сравнение с другите професионални 

групи те смята, че исковете са придружени от доказателства 4-5 пъти по-добре. Що се 

отнася до формулировката на исканията, това съотношение също е високо, макар и не 

толкова – 2 до 3 пъти. До голяма степен това може да бъде интерпретирано през 

разбирането, че те виждат спора във фаза, в която гражданите са си изяснили до голяма 

степен предмета на спора и необходимите доказателства в подкрепа на своята теза.  

   (Таблица 14) 

9. Как бихте оценили степента на подготовка на исканията на гражданите, с които търсят 

съдействието на Вашата организация /институция? 

  Да Не 

Адв

окат

и 

Съд

ебни 

служ

ител

и 

Съ

деб

ни 

зас

еда

тел

и 

Съд

ебни 

изпъ

лнит

ели 

Нот

ариу

си 

Мед

иато

ри 

Съд

ии 

Юр

исти 

в 

инст

итуц

ии/ф

ирм

и 

Прок

урори 

Съ

ди

и 

по 

вп

исв

ан

ия

та 

Сл

едо

ват

ели 

Компет

ентност 23% 43% 19% 6% 4% 3% 11% 9% 3% 5% 2% 3% 1% 

Мотиви

раност 53% 13% 13% 8% 7% 4% 8% 8% 5% 3% 4% 4% 2% 

Прециз

ираност 15% 51% 3% 6% 5% 6% 7% 5% 13% 7% 7% 3% 4% 

Нужда 

от 

предста

вяне на 

допълн

ителни 

доказат

елства 52% 14% 7% 5% 5% 3% 2% 2% 20% 1% 10% 1% 

10

% 

Трябва да се отбележи обаче, че дори по една или друга причина гражданите да са се 

явили лично или да са подготвяли сами исковата си молба, или отговорът по такава, в 

огромния брой случаи те са търсили адвокатска помощ и то не при един адвокат. 
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Мотивираността изразява връзката между твърденията в спора и подкрепата им с 

доказателства и тяхната интерпретация. Мнението на съдиите е, че гражданите по-скора 

не се справят с това. Такова е мнението на почти всички съдии. На практика това 

означава, че често те приемат желаното за действително – ясен им е предмета на спора, 

имат доказателствата, но ги интерпретират в светлината на своите желания. 

По отношение на компетентността, а това е критерий, който се проявява в самото съдебно 

заседание, при съдиите се наблюдава отстъпление от високите показатели по предходните 

две точки – подбор на доказателства и прецизност на исканията. Това е оценка на 

поведението на гражданите в самия процес и е видно, че те не се справят. Липса на 

подготовка, опит и правна култура са сред предпоставките за това. 

Съдебните заседатели като цяло оценяват възможностите на гражданите да участват в 

правен спор твърде ниско. Тук трябва да се има предвид, че техните впечатления са от 

наказателни процеси, при които гражданите се явяват със защита и на практика нямат 

активно поведение. Оценката и по четирите критерия – компетентност, мотивираност, 

прецизност и представяне на доказателства е по-скоро ниска, но това както посочихме има 

обяснение. Не може да се очаква активно и информирано поведение в рамките на 

наказателния процес от гражданина особено като се отчете неговата строга формалност и 

сложност. 

Съдебните служители познават различни аспекти на досега на гражданите със съдебната 

администрация. Тяхната оценка е също сравнително ниска и е практически еднаква по 

всички показатели като се различава с по един-два процентни пункта. Спецификата на 

тази дейност е такава, че предполга инцидентен досег на гражданите със съдебната 

администрация, което обяснява и липсата на познания у тях за нея. Друга особеност, която 

обяснява резултата е свързана със специфичната роля, която тези служители заемат - на 

формални консултанти за едно ии друго действие. Важно е да се има предвид и 

различната административна практика в отделните съдилища, която често е препятствие и 

пред адвокатите. 

Когато съдебните изпълнители оценяват гражданите, то те го правят през погледа си 

който имат врху длъжниците и то длъжниците, които не прибягват до правна помощ. 

Изпълнителният процес като цяло е сложен, непознат и е така конструиран, че длъжникът 

да бъде поставян в състояние да не може да предприема каквито и да е действия освен 

плащане. Не е в състояние да се защитава по същество, а само да се брани и то в 

ограничени случаи и с ограничени средства срещу незаконни действия на изпълнителя. 

Това напълно надмощно положение безпорно създава и усещането за свръхкомпетентност 

у изпълнителите и за некомпетентност у гражданите. Обяснява и разбирането за 
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немотивираност, липса на прецизност и знания с какво да бъдат подкрепени документално 

едни или други действия. От гледна точка на платформата този дисбаланс открива широко 

поле за разяснения към гражданите. 

Адвокатите също са изхождали от специфичната призма, през която виждат гражданите. 

Най-често тяхната среща предхожда дори осъзнаването на конкретно нарушено право или 

причина за правен спор. В този аспект използването на „компетентност“, може да се 

разглежда преди всичко като познаване на фактическата обстановка, върху която да стъпи 

евентуално искане и по този начин да обясни защо адвокатите 6 пъти по-често от съдиите 

смятат гражданите за „компетентни“. По отношение на мотивираността, адвокатите също 

много по-често от съдиите (три пъти) приемат, че гражданите се справят добре. Другите 

два показателя - прецизност и представане на доказателства са на ниски нива. Все пак 

приемат, че гражданите по-скоро разполагат с необходимите доказателства и могат да ги 

оценят като такива, но два пъти по-рядко успяват да формулират прецизно искания. Като 

цяло адвокатите възприемат себе си в специфичната роля да прецизират исканията на 

доверителя си и да подберат относимите към него доказателства. 

Основни изводи 

 Организационно-управленско ниво. 

- Необходимо е платформата да съдържа базова информация свързана с основни 

административни процедури и процедури за работа на съда; 

- Получаване на минимално необходима информация и първоначални насоки за 

решаване на конкретни казуси на граждани; 

- Разработване на максимално общи, служещи за ориентир казуси, покриващи различни 

видове правни въпроси (административно, гражданско, наказателно и др.), които да 

бъдат ориентир на гражданите, както и да бъдат филтър за разделяне на по-общите от 

по-специфичните и конкретни казуси; 

- Наличие на изрична информация, описваща процедурите за извънсъдебно решаване на 

спорове или на фаза досъдебно производство; 

- Предлага се да има и специална секция в която граждани със специфични казуси да 

бъдат насочвани (консултирани, препращани) към съответни юридически органи или 

процедури; 

- Препоръчително е в платформата да има нарочно пространство за професионалисти 

(съдии, прокурори, адвокати, юрисконсулти) в което те да обменят професионален 

опит и експертиза; 

- Необходимо е в платформата да има секция за движение на делата и по-обща 

административна информация за работата на съда;   
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- В платформата е добре да има нарочна секция с базова информация за правомощията 

на съответните органи, описани на разбираем език.  

- Предложението е ОЕП, да бъде модерирана от мултиинституционална експертна група 

с участие на представители на съда, местно НПО и представител на професионална 

правна организация.Този екип е добре да бъде координиран от съдия, отговарящ за 

комуникациите в съда; 

- Добре е към платформата да бъдат асоциирани група от експерти с различна правна 

насоченост, които да публикуват текстове и казуси, и при нужда да дават консултации 

на основата на тясната им правна експертиза; 

- Предлага се ОЕП да бъде онлайн пространство за консултации и съвети от експерти с 

различна експертиза в областта на правото; 

- Едновременно с това е нужно да има пространство за публикации и анализи по 

разнородни правни въпроси, от типа въпроси-експертни отговори; 

- Възможно е в платформата да има секция за взаимен обмен на опит на граждани, тип 

социална мрежа за учене от персоналния опит; 

- В платформата трябва да има специално разработено или интегрирано приложение за 

ползване на платформата от хора със зрителни и слухови увреждания; 

- Необходимо е при нужда лицето със специални потребности да бъде насочвано към 

човек или организация, които да придвижват казуса към съответен правен експерт. 

 

 Правна и юридическа рамка 

Изводите, които могат да бъдат направени въз основа на юридическия прочит на 

отговорите от въпросниците и анкетата могат да се обособят в няколко насоки: 

 

- На първо място се поставя въпросът за подхода, доколкото при подготовката на 

проекта не е извършено т. нар. feasibility study, от което да е виден допустимият обхват 

на идеята за електронна платформа за подпомагане решаването на спорове. Това е 

предвидено да се извърши след очертаване на желан обхват от анкетите и 

интервютата. Очертават се три нива – първо, създаване на обща информация за 

механизмите за решаване на правни спорове, конкретни институции органи и 

неинституционални способи за решаване на спорове. Второ - конкретни помощни 

материали за всеки един от способите, включително и подготвителната фаза, 

преди да се започне решаването по съответния способ и гражданинът да се обърне 

към съответната институция или субект, ако има такива. И на трето място -

практически съвети по конкретни казуси както в подготвителната фаза, в която 

се преценява дали е на лице правен спор, приложимото право, между кои страни, 
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на какво основание, кои са относимите доказателства, как да бъде конструирана 

тезата и т.н., както и продължаването на тези съвети във фазата на процеса да 

постановяване на решение и евентуално дори в изпълнителната фаза. 

- Наред със съображенията от чисто практическо естество доколко в рамките и 

финансирането на този конкретен проект е възможно да се използват ИТ достиженията 

и да се работи върху кибернетичен, практически работещ модел, който да решава 

конкретни правни казуси (третия възможен подход) трябва да се изтъкнат и чисто 

правни съображения:   

 Практически съвети и решаване на конкретни казуси предполагат дейност, 

която се препокрива с упражняването на адвокатската професия, така както тя е 

описана във Закона за адвокатурата. Изрично е посочено, че тя може да се 

упражнява само от адвокати. Този въпрос е бил предмет на спорове пред КЗК и 

ВАС, в резултат на което големи консултантски агенции са реструктурирали 

дейността си. 

 Поставя се и въпросът с отговорността пред лицата, които са започнали да 

защитават интересите си и са водили делата си според получените от 

платформата съвети. Тук трябва да се посочи че редица правни действия като 

ищец, страна може да извърши например само с исковата молба, след което 

правото й се преклудира. Дори като ответник, още преди даване на ход на 

делото, етапа на отговор на исковата молба, лицето трябва своевременно да 

упражни права, които иначе губи – например  да се позове на „спасителната“ 

погасителна давност. Това отваря възможност за ангажиране на юридическа 

отговорност на лицата, които предоставят тази помощ. 

 Към правните съображения трябва да се посочи и невъзможността магистрати 

да се включат в оказването на правна помощ по конкретни казуси, желание за 

което има в отговорите на въпросите.  

 

- Нивото на правна култура на гражданите предполага семпъл подход при изграждането 

на Платформата. Правната терминология и сложният и многопластов юридически 

изказ няма да бъдат полезни. Напротив, необходимо е да бъде издържана в ясен, 

достъпен и семпъл стил. 

- Необходим е обхват на платформата във всички правни отрасли, като акцент се 

постави на гражданското и административното право. Най-голяма необходимост от 

помощ съществува в частност в областта на семейното право,  защитата от домашно 

насилие и вещното право. Необходимо е да се ограничат  по този начин сфери, в 

които Платформата ще е наистина полезна, за да се реши задачата на актуалния 
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обем нормативни актове, на национално и европейско ниво със законов и 

подзаконов характер и не на последно място да се отговори на изискването а 

проследимост на тяхната динамика. 

- Очертава се необходимостта от изясняване на алтернативните способи за решаване на 

спорове, като те бъдат представени в сравнителен план и бъдат разяснени както 

предимствата и недостатъците им, така и допустимостта с тях да се решават едни или 

други спорове. 

- Необходимо е в случаите, когато са представени процедури, които се развиват пред 

различни институции информацията в платформата в реално време да бъде 

актуализирана. Същото се отнася и до развитите „по принцип“ постановки, опиращи 

се на правната уредба. 

 

 IT възможности и дизайн 

- Категоризиране на интерфейса на платформата – селективно определяне на категории 

за бързо лесно управление и изпозлване от страна на потребителите. 

- Внедряване на насочващи механизми (полета с указатели, насоки и блокове с 

описание), за ориентир на потребителите, при търсене и откриване на съвет/решение 

по поставен проблем. 

- Модул за „Търсене“ по ключови думи или шаблон, за по-лесна индексация на 

съдържанието. 

- Пренасочващи връзки към институции и конкретни техни страници полезни за 

решаването на възникналите граждански въпроси. 

- Опростено позициониране на съдържанието, с цел възприемане на информацията и 

съдържанието публикувано в електронната платформа. 

- Използвани на съвременни комуникационни стандарти и мрежови комуникации за 

бърза и ефективна връзка. 

- Възможност за споделяне на ресурси паралелно с други електронни платформи в 

реално време от страна на потребителите. 

Конкретни препоръки  

 По въпроси от анкетата  

- За реални правни съвети да се ползват адвокати, но трябва да се избегне тяхната 

реклама или извършването на действия по посредничество.  

- Да се очертаят пред гражданите институциите, които могат да им бъдат от помощ при 

правен спор или нужда от защита на права и правомощията им.  
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- Да се събере от органите, които са компетентни, достатъчно информация, за да могат 

гражданите да се обърнат към тях с колкото се може по-подготвени и комплектувани с 

документи и доказателства искания.  

- Ясно и точно да се обяснят възможностите за алтернативите на съдебния способ за 

решаване на спорове. 

- Ориентацията в правната проблематика, получаването на информация за процедурите 

за работа в съда и насочването за решаване на конкретен юридически казус, е 

основната нужда на гражданите, дефинирана при анализ на въпросите в анкетната 

карта. Точно тази информация трябва да бъде ключова при създаването на 

съдържанието на ОЕП. 

- Гражданите нямат конкретни очаквания за техническото изпълнение на дизайна на 

електронната платформа, освен желанието да получат съвет или консултация какво да 

предприемат по техния конкретен казус. Препоръката е в платформата да има 

възможност гражданите да получават първоначална ориентация по техния казус и 

впоследствие да имат възможност да зададат коректен и точен въпрос, на който да 

получат или експертен отговор, или съвет от хора със сходен проблем.    

 

 По въпроси от интервюто 

-     Получаването на отговори по поставени/потърсени въпроси, които интересуват     

гражданите би могло да улесни както гражданите, така и представителите на  

институциите от системата на правораздаването, като постъпването и анализирането  

      на данните от платформата би спомогнало съдебната власт да дигитализира някои от  

      своите услуги; 

-     Разработване на инструкции за подаване на жалба, молба, иск, как се попълват бланки,  

      на достъпен език, защото административният стил затруднява.  

- Платформата да подпомага гражданите, които искат  сами да изготвят документи по 

свои молби и искове и да се ограмотяват за процедурите и различни извънсъдебни 

способи за решаване на правни спорове 

-     Редът за защита на субективни права да се представи като последователна система от  

      действия, защото в гражданското право хората са най-малко информирани за правата  

      си. Те не знаят какво да предприемат за защита, към коя институция да се обърнат.  

- В ОЕП е необходимо да се разработят алгоритми по типове казуси с типови документи 

и решения, които да бъдат първоначална ориентация за гражданите и да ги насочват 

към спецификата на техния казус; 
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- Платформата е необходимо да бъде източник и място за обмен на информация, и учене 

от опита;  

- Платформата да се управлява от мултидисциплинарен екип, който да бъде 

координиран от съдия от съда, отговорен за комуникацията и връзките с медиите. 

IV. Заключение 

 Определяне на кръга от решимите въпроси чрез електронната платформа 

 

От проведеното проучване се налага еднозначно изводът, че платформата ще е полезна в 

най-голяма степен на гражданите, въпреки че притежава и потенциал да облекчи и 

подобри работата и на различните органи и структури, ангажирани в решаването на 

спорове. Именно затова подходите при реализация на платформата следва да са насочени 

към опит да се постигнат най-пълно очакванията на гражданите. Желаната форма на 

реализация на платформата трябва да съчетава от една страна възможността за гражданите 

да се ориентират в различните форми на решаване на спорове, а от друга възможността да 

получават правни съвети.  

Тези форми на реализация на електронната платформа се поставени пред правни, 

технологични и ресурсни въпроси. 

От правна гледна точка пред реализацията на първия подход няма пречки. Неговото 

реализиране предполага систематизация на позитивите и негативите на различните 

способи за преодоляване на спорове, както и на структурата от органи и необходимата 

подготовка за да се реализират. От гледна точка на ресурсите, то след първоначалното 

натрупване и структуриране на данните от последващата им актуализация не би 

представлявала особено предизвикателство.  

Технологично този подход ще проектира логическа правна рамка, която ще се ориентира и 

функционира по зададени алгоритми за връзки между отделните проблеми казуси и 

въпроси, поставени и потърсени от страна на гражданите. Комуникацията ще бъде 

базирана на „въпрос/търсене“ и „отговор/предложение“. Технологично ще е 

необходимо категоризиране и създаване на списъчни каталози на различните форми за 

решаване на спорове. 

Вторият подход – предоставянето на правни съвети по конкретни казуси и/или 

натрупването на такава критична маса от вече решени каси, че гражданинът да разпознае 

своя случай е поставен пред предизвикателства. Те са най-вече от правно естество и са 

посочени по подробно в „Рискове и опасности “. Наред с нормативните пречки тук се 

поставя и въпросът с практическата възможност от натрупването на такава информация и 

най-вече нейното непрестанно актуализиране спрямо динамиката на правото като трябва 
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да се отчита и фактът, че тази актуализация не е механична, а интелектуална дейност, 

която в много случай не е и с еднозначен резултат.  

 Възможности и подходи за реализация на електронната платформа 

От въпросите, които целят да изяснят нивото на правната култура на гражданите се 

вижда, че при структурирането на платформата и създаването на нейното съдържание 

трябва да се отчете, че липсват базови познания в тази област. Това предполага семпло и 

лаконично съдържание на достъпен език. Нивото на правната култура е и 

предизвикателство пред очакването платформата да бъде средство за самопомощ при 

решаване на казуси. От друга страна се очертава необходимостта да се разясни при 

нарушаването на кои права кои органи какви правомощия имат. От анкетата се оказва, че 

органите, които са специализирани тясно не са познати на гражданите и те изключително 

рядко се обръщат към тях. 

Отговорите на професионалистите, като се позовават и на натрупан опит, поставят много 

силно под съмнение принципната възможност по пътя на готови алгоритми гражданите 

сами да решават казуси. Част от аргументите са свързани и с динамиката и сложността на 

процесуалните закони. Същевременно те виждат в платформата средство да бъде 

облекчена работата им. Това те виждат в две насоки. Първата е свързана с използването на 

алтернативните способи за решаване са спорове, което ще намали броя на делата пред 

държавните институции. Разбира се тук трябва да се държи сметка, както и те самите 

казват, че в някои области на правото, например наказателното, това е неприложимо. 

Втората посока е свързана с облекчаване на дейността им по пътя на по-добрата 

подготовка на исканията, с които те са сезирани и по-пълното първоначално 

комплектуване на тези искания с доказателства и документи. Тези оценки очертават и част 

от практическата насока за развитие на платформата. 

Интересен, макар и очакван резултат, е еднозначното ориентиране към съда като 

институция за решаване на спорове и защита на права. Тази постановка очертава широко 

поле на работа при създаването на платформата – да се разкрият и другите възможности – 

административни, алтернативни способи за решаване на спорове, различните видове 

споразумения. 

В зависимост от посоката, която ще се развие платформата очертаното поле на интерес у 

гражданите е преди-всичко в сферата на гражданското право. Превес имат семейните 

спорове и вещно правните отношения. Голям е и интересът към изпълнителния процес. 

Това предполага създаването на съдържание, което да покрива с превес тези области. 

Важен е първоначално да се изчистят рубриките и начина на структуриране на 

информацията, както и метода на работа на експертите (консултантите) и евентуално след 

това да се търси адекватното IT решение. 
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Необходимо е изграждане на мултидисциплинарен екип за управление, който да изгради 

добра екипна култура и доверие, което е необходимо условие за доброто и качествено 

функциониране на платформата 

Необходимо е и ефективно оповестяване на платформата сред гражданите, за да се 

създаде интерес и активност в нейната работа. 

Рискове и опасности 

Първият подход – ориентирането във видове правни спорове, способите за тяхното 

преодоляване (съдебни и алтернативни) не предполага значителни предизвикателства. На 

принципно ниво там рамката е ясна и със сравнително малка динамика.  Вторият подход 

поставя опасността предварително въведени възможни решения да са от една страна 

недостатъчно обхватни (големият брой комбинации в казусите от реалния живот не 

позволяват обхватност), а от друга страна изключително предизвикателство би било 

актуализирането им предвид динамиката на законодателството и съдебната и 

административна практика, което носи висок риск решенията да на са актуални. Възможна 

вариация на този подход е предоставянето на правни съвети по конкретни, поставени от 

отделни граждани, казуси ad hoc. В този случай висока степен на риск би идвала от две 

ограничения – правни съвети могат да дават само адвокати, доколкото това, е част от 

дефинираната в Закона „адвокатска дейност“и ограниченията за посредничество и 

реклама при такава дейност. 

В категорията на опасностите може да се отнесе възможността граждани да претендират 

отговорност на лицата и/или организацията, които оперират с платформата за вреди 

причинени вследствие на правни съвети получени от нея.  

Риск платформата да се разпознае, като място за безплатни консултации и конкретни 

препоръки по типа въпроси-отговори в рамките на определен къс период от време 

Риск съда да интерпретира платформата, като форма на натиск върху работата на съда, 

както и опасност част от консутациите да бъдат възприети, като изземване на 

магистратски функции 

Съществува опасност в мултидисциплинарния екип за управление на платформата да има 

прехвърляне на отговорности, което да доведе до изземване на контролни функции или от 

представителите на гражданския или професионалния сектор, или контрола да се изземе 

изцяло от координиращия платформата, представител на съда. 

Налице е и опасност съдържателните аспекти и очаквания към платформата да се 

разминат с техническите и функционални възможности за реализация 

Налице е и риск, платформата да се превърне в изцяло експертно и в този смисъл 

маргинално спрямо гражданите усилие, което да не осъществи своята социална и широко 

информационна функция. 


