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В	 статията	 се	 изследват	 възникналите	 проблеми	 в	 комуникация-
та	 между	 представители	 на	 съдебната	 система	 в	 България	 и	 ИТ	
специалистите,	разработили	единната	информационна	система	на	
българските	съдилища.	Очертават	се	основните	предизвикателства	
в	процеса	на	дигитализация	на	дейността	им.	Представят	се	въз-
можностите	 за	 разработване	 на	 компетентностен	 секторен	модел	
за	служителите	от	съдебната	администрация	с	оглед	по-ефективно	
въвеждане	на	електронното	правосъдие.	Целта	на	разработката	е	да	
се	очертаят	основните	предизвикателства	и	проблеми,	съпътстващи	
дигиталната	трансформация	на	съдебната	система,	като	се	отразят	
гледните	точки	на	различните	участници	в	този	процес	и	се	пред-
ложат	насоки	за	решаването	им.	На	тази	основа	да	се	аргументира	
необходимостта	от	разработване	на	компетентностни	модели,	 ак-
центиращи	върху	цифровите	компетенции,	като	част	от	секторните	
компетентностни	модели	в	съдебната	администрация.	В	структурно	
отношение	статията	се	състои	от	три	части	–	в	първата	се	изяснява	
методологията	на	проведеното	 емпирично	проучване,	 включваща	
методите	на	кабинетното	проучване,	както	и	тези	на	дълбочинното	
интервю	и	анкетното	проучване.	Във	втората	част	са	характеризи-
рани	тенденциите	и	предизвикателствата	в	процеса	на	дигиталната	
трансформация	в	съдебната	система	в	България.	В	третата	част	на	
разработката	 се	 аргументира	 необходимостта	 от	 разработване	 на	
секторен	компетентностен	модел	за	обезпечаване	на	електронното	
правосъдие.															© 2021 Икономически университет – Варна

*	Представените	резултати	в	статията	са	постигнати	чрез	проведено	проучване,	реализирано		
от	членове	на	екипа	по	проект	№КП-06-Н-45/1	„Дигитализация	и	дигитални	компетентно-
сти	–	тенденции	и	иновативни	практики	във	висшето	образование	и	пазара	на	труда“,	финан-
сиран	от	фонд	„Научни	изследвания“.
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Въведение 

Въвеждайки	съвременни	информационни	технологии	при	дигитализация	на	
дейността	си,	организациите,	вкл.	от	съдебната	система	в	България,	ги	получават	
като	външни	услуги	от	специализирани	ИТ	компании	или	ги	възлагат	за	изпъл-
нение	на	специалистите	от	своите	ИТ	отдели.	В	този	процес	специализираните	
в	дадена	сфера	публични	организации	трябва	да	съумеят	ясно	да	обяснят	на	ИТ	
специалистите	от	какви	информационни	продукти/услуги/технологии	имат	нуж-
да	 съобразно	 особеностите	 на	 протичащите	 в	 тях	 процеси.	В	 процеса	 на	 тази	
комуникация	възникват	специфични	взаимоотношения	между	посочените	учас-
тници.	За	тяхното	ефективно	протичане	и	управление	са	необходими	знания	и	
умения	както	от	сферата	на	управленските	науки,	респективно	науки,	свързани	с	
дейности	в	публичния	сектор	(напр.	право	и	съдебна	администрация),	така	и	от	
сферата	на	информатиката,	тоест	областта	на	ИТ	специалистите.	

Органите	на	съдебната	власт	заемат	специално	място	в	държавната	органи-
зация	и	изпълняват	особени	задачи	(Андреева,	Йолова,	Димитрова	2021:	167).	На	
практика	обаче	представителите	на	публичния	сектор	(в	частност	съдебната	сис-
тема)	нямат	достатъчно	познания	в	ИТ	сферата,	както	ИТ	компаниите	не	са	дос-
татъчно	компетентни	в	съответните	юридически	и	административни	процеси,	из-
пълнявани	от	техните	клиенти.	Изразявайки	се	образно,	те	говорят	на	„различни	
езици“,	поради	което	е	възможно	да	възникват	проблеми	в	комуникацията	между	
тях	и	това	рефлектира	върху	крайния	резултат	–	разминавания	между	очакваните	
и	получените	ИТ	услуги	от	клиентите.	Специфичната	комуникация	между	тясно	
специализирани	експерти	в	различни	сфери	формира	една	междинна	научна	об-
ласт,	която	все	още	е	малко	изследвана.	Същевременно	нейната	актуалност	нара-
ства	все	повече	поради	протичащите	процеси	на	дигитализация	във	всички	сфери	
на	обществения	живот,	усилени	от	Ковид-пандемията.	Във	висшите	училища	в	
България	не	 е	широко	 разпространена	практиката	 на	 обучение	на	 студенти	по	
такъв	тесен	профил,	която	да	им	дава		възможност	за	придобиване	специфични	
знания	и	компетентности	в	описаната	междинна	научна	област	–	както	в	сферата	
управленските	науки,	така	и	в	ИТ	сферата	(Серафимова,	Андреева	2021:	548),	а	
в	някои	случаи	се	предполага	наличие	на	още	по-специфични	компетентности	
–	 напр.	 в	 областта	 на	 правото	 и	 съдебната	 администрация	 (Андреева,	Йолова,	
Димитрова	2004:	16).	
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Поради	естеството	на	комуникацията	между	мениджъри,	експерти	и	изпъл-
нители	от	напълно	различни	области,	често	възникват	проблеми,	неразбирания,	
погрешни	очаквания	между	двете	страни	–	между	възложителите	на	ИТ	услугите	
(организациите	от	публичния	сектор,	и	в	частност	–	съдебната	система)	и	достав-
чиците	на	тези	услуги	(ИТ	компаниите).	

Обект на изследване в	настоящото	проучване	е	специфична	част	от	пуб-
личния	сектор	на	Р	България	–	съдебната	администрация.	Причината	за	това	са	
продължилите	няколко	месеца	(в	края	на	2020	г.	и	началото	на	2021	г.)	протести	
на	съдии	и	адвокати	срещу	опитите	за	въвеждане	на	нова	единна	информационна	
система	на	съдилищата (ЕИСС)	в	България	(Друмева		2020). Тя	е	разработвана	
2	години	и	е	внедрена	пилотно	в	17	съдилища	през	юли	2020	г.,	а	след	това	и	в	
много	други,	но	е	спряна,	защото	(според	представителите	на	съдебната	админи-
страция)	„създава	хаос	в	работата	на		магистратите“	(Друмева	2020).

В	настоящата	статия	се	представят	два	аспекта	при	изследване	на	проблема.	
Единият	от	тях	е	фокусиран	върху	комуникацията	между	работещите	в	съдебната	
система	и	ИТ	 специалистите,	 разработили	ЕИСС	и	 съществуващите	проблеми	
в	нея.	Другият	аспект	на	изследване	е	свързан	с	проучване	на	възможностите	за	
разработване	на	компетентностен	секторен	модел	за	служителите	от	съдебната	
администрация	с	оглед	по-ефективно	въвеждане	на	електронното	правосъдие	у	
нас.	

Представената	в	изследването	тематика	безспорно	е	актуална. От	една	стра-
на,	тя	се	свързва	с	четвъртата	индустриална	революция	и	отражението	на	диги-
тализацията	във	всички	обществени	сфери.	Авторите	са	поставили	във	фокуса	
публичния	 сектор,	 и	 по-конкретно	 –	 съдебната	 администрация,	 акцентирайки	
върху	дигитализацията	на	типичните	ѝ	дейности.	На	второ	място,	актуалността	
се	свързва	и	с	липсата	на	изследване	на	проблема	от	тази	гледна	точка,	а	имен-
но,	представяне	на	проблемите	от	различни	аспекти,	отразяващи	възприятията	на	
различните	участници	в	процеса.	В	тази	връзка	статията	представлява	интердис-
циплинарно	изследване,	обхващащо	различни	гледни	точки	към	проблематиката,	
и	методологията	включва	както	традиционните	методи,	приложими	в	сферата	на	
икономическите	и	управленски	изследвания,	така	и	правен	анализ.	

Целта	на	настоящата	разработка	е	да	се	очертаят	основните	предизвикател-
ства	и	проблеми,	съпътстващи	дигиталната	трансформация	на	съдебната	систе-
ма,	и	да	се	предложат	насоки	за	решаването	им.	На	тази	основа	да	се	аргументира	
необходимостта	от	разработване	на	компетентностни	модели,	акцентиращи	вър-
ху	цифровите	компетенции	като	част	от	секторните	компетентностни	модели	в	
съдебната	администрация.	
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Статията	 е	 съобразена	 с	 действащото	 законодателство	 към	 15	 декември	
2021	г.

1. Методология и данни

Това	проучване	е	първоначален	етап	от	национален	научноизследователски	
проект	 (KP-06-H-45/1/30.11.2020),	 финансиран	 от	фонд	 „Научни	 изследвания“,	
посветен	на	проблемите	на	дигитализацията	и	променящите	се	изисквания	към	
дигиталните	 компетентности	 на	 пазара	 на	 труда	 и	 във	 висшето	 образование	 в	
България	(Андреева,	Йолова	2019:	463	–	475;	Андреева,	Димитрова	2021:	9	–	20).	
Нарастващата	конкуренция	в	глобален	мащаб	предопредели	приемането	на	реди-
ца	мерки	на	европейско	ниво,	целящи	повишаване	на	конкурентоспособността	
на	висшето	образование	и	науката	(Dimitrova	2019:	152	–	163).	Проектът	се	ре-
ализира	от	изследователски	екип	от	12	учени	от	три	български	университета	и	
обхваща	изследване	на	нагласите	и	гледните	точки	на	възможно	най-широк	кръг	
заинтересовани	страни	от	процесите	на	дигитална	трансформация,	включително	
организациите	–	възложители	и	ИТ	компаниите	–	изпълнители	на	ИТ	услуги.	

Изследователският	екип	използва	първо	метода	на	кабинетното	проучване	
за	изясняване	на	основните	концептуални	елементи	на	изследването,	както	и	за	
набиране	на	вторични	данни	по	елементи	на	изследваната	проблематика.	В	ре-
зултат	на	това	е	постигнато	първоначално	очертаване	на	основните	проблеми	в	
комуникацията	между	организациите	–	възложители	и	ИТ	компаниите	–	изпъл-
нители	на	ИТ	услугите.	След	това	бяха	проведени	дълбочинни	интервюта	с	ма-
гистрати	и	служители	в	съдебната	система	на	България.	Получените	от	тях	данни	
за	 съществуващи	проблеми	в	комуникацията	между	организациите	–	 възложи-
тели	и	ИТ	компаниите	–	изпълнители	бяха	включени	в	по-задълбочени	анализи	
при	дефиниране	на	проблемите	и	търсене	на	техни	решения	чрез	фокусни	групи.	
Въз	основа	на	събраната	информация	чрез	описаните	техники	беше	конструирана	
анкета	и	проведено	 анкетно	проучване	 сред	представители	на	 три	 съдилища	в	
Източна	България,	участвали	в	пилотното	внедряване	на	единната	информацион-
на	система	в	българските	съдилища.	Те	са	проведени	в	периода	15	януари	–	15	
февруари	2021	г.	

2. Тенденции и предизвикателства в процеса на дигитална 
трансформация на съдебната система в България

Съвременната	 реформа	 в	 областта	 на	 електронизацията	 на	 съдилищата	
в	България	 започва	 с	изграждане	на	 единен	портал	 за	 електронно	правосъдие.	
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Съществена	 част	 от	 него	 е	 изискването	 за	 единна	 информационна	 система	 на	
българските	съдилища.	Разработването	ѝ	отнема	повече	от	2	години	на	една	от	
най-големите	ИТ	 компании	 в	 България,	 специализирана	 в	 информационно	 об-
служване	на	организации	от	публичния	сектор,	като	над	15	години	тя	е	основен	
партньор	на	държавни	институции	в	изпълнението	на	ключови	ИТ	проекти.	ИТ	
компанията	–изпълнител	е	сред	лидерите	в	българския	ИТ	сектор	в	областта	на	
системната	интеграция	на	информационни	системи	в	държавната	и	в	общинските	
администрации.	Персоналът	ѝ	се	състои	от	над	300	висококвалифицирани	про-
грамисти,	комуникационни	специалисти,	системни	администратори	и	сервизни	
инженери	(www.is-bg.net).	

Разработената	информационна	система	от	тази	голяма,	доказана	ИТ	компа-
ния	с	опит	в	работата	с	организации	от	публичния	сектор	в	България,	е	внедрена	
пилотно	в	17	съдилища	през	юли	2020	г.,	а	след	това	и	в	много	други.	В	крайна	
сметка	през	септември	2020	г.	Висшият	съдебен	съвет	временно	спира	използва-
нето	ѝ,	защото	специалистите	от	съдебната	администрация	твърдят,	че	тя	създава	
хаос	в	работата	на	магистратите	(Друмева	2021).	Близо	три	месеца	ИТ	компани-
ята	отново	работи	по	усъвършенстване	на	информационната	система.	След	това	
пленумът	на	Висшия	съдебен	съвет	 	одобрява	план	за	поетапното	ѝ	въвеждане	
на	регионален	принцип,	който	отново	предизвиква	някои	негативни	реакции	от	
страна	на	отделни	съдилища.	В	края	на	февруари	е	взето	решение	цялостното	ѝ	
внедряване	в	българската	съдебна	система	да	стартира	отново	от	1	март	2021	г.	

Проучването	ни	констатира	наличието	на	две	крайно	противоположни	глед-
ни	 точки	 за	 причините,	 породили	 създалата	 се	 ситуация	 и	 неразбирателството	
между	засегнатите	страни	в	процеса	на	дигитализация	на	дейността	на	българ-
ските	съдилища.	Едната	гледна	точка	отразява	позицията	на	представителите	на	
съдебната	система	в	България,	а	другата	гледна	точка	–	позицията	на	ИТ	компа-
нията,	разработила	единната	информационна	система	за	ползване	в	българските	
съдилища	(Lupo,	Bailey	2014).	

Според	съдиите	и	адвокатите	новата	информационна	система	не	улеснява,	
а	затруднява	тяхната	работа,	като	я	прави	много	по-бавна	и	сложна.	Така	напр.	
според	тях	с	новата	система	са	необходими	часове	за	издаването	на	една	призов-
ка	един	съдия	трябва	да	направи	над	70	клика	за	елементарна	операция	по	едно	
средностатистическо	дело,	налага	се	да	се	работи	в	реално	време,	като	се	изисква	
непрекъснато	въвеждане	на	пароли	и	кодове.	Съдиите	прекарват	в	пъти	повече	
часове	за	въвеждане	на	данни	за	делата	в	системата,	вместо	да	правораздават,	а	
работата	им	се	умножава	многократно	–	и	като	сложност,	и	като	време.	Срещу	из-
ползването	на	информационната	система	е	внесена	декларация,	подписана	от	148	
съдии	от	Софийския	районен	съд	и	подкрепена	от	магистрати	от	цялата	страна,	
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изпратени	са	над	75	писма	от	различни	съдилища	в	страната	(Фотев	2021).
В	проведените	от	нас	интервюта	и	фокусни	групи	с	експерти	от	българската	

съдебна	система	бяха	очертани	и	други	специфични	проблеми,	предизвикани	от	
пилотното	 внедряване	 на	 информационната	 система.	Сред	 основните	 ѝ	 недос-
татъци	специалистите	извеждат:	забавен	достъп	до	електронните	дела;	използ-
ваният	 в	 голяма	 част	 от	 съдилищата	формат	 за	 дигитализиране	 на	 подадените	
хартиени	документи	е	*.tiff,	което	прави	невъзможно	прегледа	и	запознаването	
с	електронното	дело	от	мобилно	устройство	(смарт	телефон	или	таблет);	голяма	
част	от	постановените	съдебни	актове	не	са	видими	за	страните,	които	имат	елек-
тронен	достъп	до	делата;	воденето	на	електронното	дело	е	непълно,	което	налага	
адвокатите	да	се	запознават	на	място	в	деловодството	на	съда	с	движението	на	
делото;	единната	информационна	система	не	предоставя	възможност	за	автома-
тизирано	подаване	на	 заявление	 за	 електронен	достъп	до	конкретно	дело	през	
портала,	което	би	улеснило	работата	на	адвокатите	и	би	спестило	време	и	сред-
ства	както	на	съда,	така	и	на	страните	в	процеса;	липсва	такава	функционалност	
и	за	прекратяване	на	електронен	достъп	по	дело.	

Представителите	на	ИТ	фирмата	–	изпълнител	на	проекта	имат	друго	вижда-
не	за	създалата	се	проблемна	ситуация.	Те	твърдят,	че	от	началото	на	проекта	са	
направили	над	400	различни	доработки	и	е	трябвало	да	унифицират	153	различни	
практики	в	отделните	български	съдилища,	защото	са	се	натъкнали	на	много	раз-
лична	по	вид	работа,	изпълнявана	в	тях.	ИТ	специалистите	са	получавали	писма	
и	изисквания	от	представители	на	съдебната	система,	често	дублиращи	се	или	
напълно	противоречащи	си	–	с	различни	препоръки	за	едно	и	също	нещо.	Според	
ИТ	специалистите,	ако	представителите	на	съдебната	система	им	дадат	един	спи-
сък	с	прецизно	описание	на	необходимите	поправки	в	информационната	система,	
дадени	в	конкретика,	те	биха	могли	да	завършат	информационната	система	в	срок	
и	успешно.

За	излизане	от	създалата	се	проблемна	ситуация	в	края	на	2020	г.	е	решено	
да	се	създаде	работна	група	от	съдии,	служители	в	съдебната	администрация	и	
членове	на	Висшия	съдебен	съвет	в	България,	които	да	разработят	единен	списък	
с	прецизно	описание	на	всички	необходими	поправки	в	информационната	систе-
ма,	така	че	тя	наистина	да	обслужва	най-добре	техните	изисквания	и	да	отговори	
най-пълно	на	техните	очаквания	(Друмева	2022).	Повече	от	две	трети	от	специа-
листите	от	съдебната	система,	обхванати	в	нашето	проучване,	потвърждават,	че	
това	е	трябвало	да	се	направи	на	много	по-ранен	етап	от	разработването	на	един-
ната	информационна	система	за	съдилищата	в	България	и	би	предотвратило	част	
от	възникналите	проблеми.	Това	становище	потвърждава	нашата	работна	хипоте-
за,	че	една	от	най-важните	причини	за	наличието	на	проблеми	в	комуникацията	
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между	ИТ	компаниите	и	организациите	от	публичния	сектор	при	дигитализация	
на	дейността	им	се	състои	в	наличието	на	методологически	неточности	при	из-
пълнение	на	т.н.	„бизнес	анализ“	(Барбов	2020)	в	процеса	на	„управление	на	ИТ	
услугите“	–	IT	Service	management	(Edwards	2017).	

Най-общо	съдържанието	на	бизнес	анализа	може	да	се	представи	като	описа-
ние на  основните бизнес процеси или дейности, изпълнявани в дадена компания/
публична организация,	които	ИТ	специалистите	трябва	да	разберат,	за	да	могат	
правилно	да	проектират,	предложат	и	внедрят	необходимите	ИТ	услуги	(Podeswa	
2009).	Някои	специалисти	считат,	че	основният	резултат	от	бизнес	анализа	е	из-
граждане	„карта на бизнес процесите“	(Smith	2017)	или	„архитектура на проце-
сите“	(Gomane	2021).	Целта	е	да	се	представи	бизнес	моделът	на	организацията	
–	възложител,	описан	чрез	изпълняваните	в	нея	основни	работни	процеси	–	това	
са	процесите	по	трансформация	на	входящите	ресурси	до	получаване	на	крайния	
продукт/услуга.	При	това,	на	този	етап,	става	въпрос	не	само	за	описание	на	тези	
работни	 процеси,	 а	 е	 важно	 да	 се	 изясни	 принадлежността	 им	 към	 отделните	
функционални области на бизнеса	(което	предполага,	че	отделните	процеси	се	из-
пълняват	в	различни	функционални	отдели	на	организацията).	Освен	посоченото	
до	момента,	в	бизнес	анализа	трябва	да	се	проследи	и	укаже	кои	от	описаните	ра-
ботни	процеси	са	ключови	за	създаването на стойност за клиента/потребителя 
на услуги в публичния сектор (Величков	2011).	

Освен	описаните	проблеми,	произтичащи	от	комуникацията	между	различ-
ните	специалисти	в	съдебната	система	и	в	ИТ	сектора,	съществуват	проблеми	и	
от	друго	естество.	Така	напр.	ситуацията	се	използва	от	различни	заинтересовани	
страни	и	в	политически	контекст	–	отправят	се	обвинения	за	нерегламентирано	
усвояване	на	средства,	съмнения	за	корупция	и	др.	(Друмева	2021).	Повдигат	се	
и	етични	въпроси	–	съществуват	опасения,	че	чрез	тази	информационна	система	
ще	се	осъществява	контрол	над	работата	на	съдиите	(Фотев	2021).	Тези	аспекти	
на	проблема	също	са	интересни	за	проучване,	но	са	извън	целите	на	настоящото	
изследване,	поради	което	не	са	обхванати	и	изучени	по-подробно	тук.	

Прави	впечатление	обаче,	че	в	публичното	пространство	се	отправят	обви-
нения	и	се	посочват	причини	за	създалия	се	конфликт,	като	упоменатите	по-горе,	
без	да	се	дава	гласност	на	съществуващите	обективни	затруднения	в	комуникаци-
ята	между	подобни	тясно	специализирани	експерти	в	описаните	различни	сфери	
–	публичен	сектор	и	ИТ	сектор.	Тези	обективни	затруднения	са	от	организацио-
нен	и	методически	характер	и	предлагането	на	решения	в	тази	връзка	би	дало	
възможност	за	решаване	на	описаните	проблеми	и	усъвършенстване	на	процеса	
на	комуникация	между	представителите	на	съдебната	система	и	обслужващите	
ги	ИТ	компании.



401

Десислава Серафимова, Андрияна Андреева. Дигитална трансформация  
на съдебната система и необходимост от разработване на компетентностни модели 

При	анализиране	на	отговорите	на	респондентите	в	нашето	проучване	прави	
впечатление	голямата	степен	на	единомислие	по	отношение	на	най-добрия	вари-
ант	според	представителите	на	съдебната	система,	който	е	трябвало	да	бъде	из-
ползван	при	изграждане	на	единна	информационна	система	за	съдилищата.	72%	
от	анкетираните	считат,	че	такава	система	трябва	да	бъде	разработена	чрез	ком-
бинирано	използване	на	услугите	както	на	вътрешни	специалисти	от	ИТ	отдел	
в	съдебната	система,	така	и	чрез	услуги	на	външна	ИТ	специализирана	фирма.	
Същевременно	голяма	част	от	обхванатите	в	проучването	поясняват,	че	част	от	
възникналите	проблеми	са	щели	да	бъдат	избегнати,	ако	при	уточняване	на	изис-
кванията	към	информационната	система	са	били	включени	повече	на	брой	спе-
циалисти	и	служители,	работещи	в	съдебната	система	–	включително	магистрати,	
адвокати,	както	и	деловодители,	секретари,	статистици,	архивари.	В	тази	връзка	
74%	от	анкетираните	заявяват,	че	не	са	чували	техни	колеги	или	ръководители	да	
са	взели	участие	в	процеса	на	изясняване	на	изискванията	към	информационната	
система,	преди	те	да	бъдат	дадени	като	поръчка	на	ИТ	компанията.	

Отговорите	на	анкетираните	магистрати	и	служители	от	съдебната	админи-
страция	 за	 причините,	 довели	до	 спиране	на	 въвеждането	на	 единната	инфор-
мационна	система	в	съдилищата,	са	следните,	подредени	по	степен	на	важност.	
Системата	е	спряна,	защото:

1.	не	отговаря	на	очакванията	на	работещите	в	съдебната	система;	
2.	създава	хаос	в	работата	на	магистратите,	вместо	да	ги	улеснява;	
3.	магистратите	не	са	достатъчно	добре	обучени	как	да	работят	с	нея;
4.	поддръжката	ѝ	се	оказва	много	скъпа.
Очевидно	е,	че	работещите	в	съдебната	администрация	възприемат	като	ос-

нователни	разходите	 за	дигитални	трансформации	в	протичащите	процеси	и	в	
тяхната	работа.	Изключително	нисък	дял	от	анкетираните	(12%)	заявяват,	че	спо-
ред	тях	експерименталната	информационна	система	е	спряна,	защото	поддръж-
ката	ѝ	се	оказва	много	скъпа.		

Повече	от	половината	от	обхванатите	в	проучването	представители	на	съдеб-
ната	система	(65%)	заявяват,	че	вярват	в	изказаните	твърдения	от	ИТ	компанията,	
че	за	две	години	са	правили	повече	от	400	доработки	на	единната	информационна	
система.	57%	от	представителите	на	съдебната	система	приемат	за	вярно	твър-
дението	на	ИТ	компанията,	че	тя	е	получавала	от	представители	на	съдилищата	
писма	и	изисквания	с	дублиращи	се	или	напълно	противоречащи	си	препоръки	
за	едно	и	също	нещо.	Но	анкетираните	експерти	от	съда	не	са	склонни	да	прием-
ат	твърдението	на	ИТ	компанията,	че	тя	е	трябвало	да	унифицира	153	различни	
практики,	използвани	в	различни	български		съдилища.	Според	специалистите	от	
съда	не	е	възможно	наличието	на	толкова	разнообразни	начини	за	изпълнение	на	
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работата	в	съдебната	система,	защото	„в	крайна	сметка	тя	е	нормативно	регули-
рана“.	

Обхванатите	 в	 проучването	 специалисти	 от	 съдебната	 система	 определят	
следните	причини,	подредени	по	степен	на	важност,	за	възникване	на	проблеми	и	
трудности	в	комуникацията	между	тях	и	ИТ	компанията:	

1)	Проектът	за	създаване	на	единна	информационна	система	е	трябвало	да	
се	ръководи	от	специалист,	който	има	познания	както	в	областта	на	правото	и	съ-
дебната	администрация,	така	и	в	сферата	на	информационните	технологии.	

2)	Специалистите	от	ИТ	фирмите	по	принцип	се	съсредоточават	върху	ре-
шаване	на	оперативни	въпроси	и	отстраняване	на	технически	нередности	в	ин-
формационната	система,	вместо	да	се	опитат	да	вникнат	в	протичащите	процеси	
в	съдебната	система.	

3)	Тясната	специализация	в	работата	на	експертите	в	различни	сфери	(пуб-
личен	сектор	и	ИТ)	води	до	обективни	затруднения	от	организационен	и	мето-
дически	характер,	пораждащи	проблемите	с	описаната	информационна	система.	

4)	Представителите	на	съдебната	система	и	на	ИТ	фирмите	говорят	на	„раз-
лични	езици“,	поради	което	трудно	се	разбират	и	това	рефлектира	върху	крайния	
резултат	–	разминавания	между	очакваните	и	получените	ИТ	услуги.	

5)	Представителите	на	съдебната	система	нямат	достатъчно	познания	в	ИТ	
сферата	и	се	затрудняват	да	опишат	правилно	изискванията	си	към	единната	ин-
формационна	система.

До	момента	бяха	разгледани	особеностите	в	комуникацията	между	предста-
вителите	на	съдебната	система	и	обслужващата	ги	ИТ	компания.	В	следващата	
част	на	разработката	се	представят	въпросите,	отразяващи	възможността	да	се	
подобрят	дигиталните	компетентности	на	работещите	в	съдебната	система,	чрез	
което	да	се	постигане	по-успешно	въвеждане	на	електронното	правосъдие	у	нас.	

3. Необходимост от разработване на компетентностни модели  
за обезпечаване на електронното правосъдие

Процесите	на	дигитализация	и	въвеждането	на	електронно	правосъдие	не-
прекъснато	променят	средата,	в	която	магистратите	и	служителите	работят.	Това	
предполага	те	да	придобиват	нови	знания	и	умения	и	да	усъвършенстват	своите,	
както	и	да	адаптират	поведението	си	към	промените	в	средата.	Същевременно	
дейността	в	съдебната	администрация	има	специфични	особености,	които	тряб-
ва	да	се	отчитат	в	процесите	на	дигиталната	трансформация.	Разработването	на	
компетентностни	модели	в	съдебната	администрация,	обхващайки	и	дигиталните	
компетентности	на	работещите	в	нея,	предполага	да	се	изследват	и	опишат	необ-
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ходимите	знания, умения и очаквани поведения	на	отделните	видове	длъжности	
при	използването	на	съвременните	дигитални	технологии.	

Прилагането	на	компетентностни	модели	може	да	служи	за	очертаване	на	
очакваните	организационно	поведение	и	развитие,	които	се	оценяват	чрез	тру-
довото	представяне	и	 са	 обвързани	 с	 приоритетите,	 стратегията,	 ценностите	и	
организационната	култура	на	организацията	(Миронова	2019;	Николова	2014:	89)	
.	При	промяна	в	средата	и	в	стратегиите	на	организациите	се	налага	и	промяна	в	
компетентностните	модели.	Поради	тази	причина	необходимите	знания	и	умения	
на	служителите	от	съдебната	администрация	във	връзка	с	използването	на	новите	
ИТ	технологии	предполагат	разработване	на	нови	компетентностни	модели.

При	разработване	на	 компетентностни	модели	 за	 отделните	 видове	длъж-
ности	в	съдебната	администрация	 	 за	основа	може	да	се	използва	съществува-
щият	 държавен	 образователен	 стандарт	 (ИТ	 стратегия	 на	 правораздавателните	
органи	на	Р	България	за	периода	2011	г.	–	2013	г.),	но	също	така	и	той	да	се	над-
гражда.	Защото	в	компетентностните	модели,	освен	необходимите	знания	и	уме-
ния,	които	съответните	лица	трябва	да	имат,	за	да	заемат	длъжностите	(например	
придобити	чрез	обучение),	се	описват	и	очакваните	поведения,	вкл.	в	дигитална	
среда.	Те	включват	не	само	„твърди	умения“,	но	и	необходимите	„меки	умения“,	
като	например	очакваното	поведение	(Андреева	2018),	описано	в	етичния	кодекс	
на	съдебната	администрация.	Както	вече	беше	пояснено,	въвеждането	на	новата	
единна	информационна	система	в	българските	съдилища	е	процес,	съпроводен	с	
известни	трудности.	Поради	това	съдебните	служители,	при	изпълнение	на	слу-
жебните	си	задължения,	се	опитват	да	се	справят	с	възникнали	трудни	и	неяс-
ни	ситуации,	като	използват	разнообразни	източници	на	информация	и	знание,	
натрупано	в	системата.	То	може	да	се	придобива	и	по	неформален	начин,	тоест	
като	се	използват	разнообразни	лични	контакти	за	получаване	на	необходимите	
знания	и	умения	за	работа	в	новата	среда,	което	е	свързано	и	със	съществуващата	
организационна	култура.	

Необходимо	е	да	се	направи	пояснение	за	различното	предназначение	на	съ-
ществуващия	 държавен	 образователен	 стандарт за	 обучение	 в	 областта	 на	ИТ,	
специализиран	 за	 магистрати	 и	 съдебни	 служители,	 и	 съвременните	 практики	
за	разработване	на	секторни компетентностни модели.	Най-общо	държавният	
образователен	стандарт	описва	задължителните	знания	и	умения,	които	служи-
телите	 в	 съдебната	 администрация	 трябва	 да	 притежават,	 и	 очертава	 кръга	 от	
дисциплини	 и	 курсове,	 които	 е	 подходящо	 да	 им	 се	 предложат	 от	 обучителни	
организации	 (НИМ	или	други).	Секторните	 компетентностни	модели	имат	по-
скоро	доброволен	характер	и	служат	най-вече	в	процесите	на	набор	и	подбор	на	
персонала	в	съдебната	администрация.	Те	могат	да	се	възприемат	като	доброво-
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лен	професионален	 стандарт,	 който	 очертава	по-ясно	 взаимодействието	между	
„работодател	–	наети	лица“.	Могат	да	се	използват	в	процесите	на	подбор,	оценя-
ване	и	управление	на	представянето	на	служителите,	както	и	при	определяне	на	
потребността	и	формите	от	тяхното	последващо	обучение	и	развитие.	Секторни-
те	компетентностни	модели	са	основа	за	разработване	на	компетентностни	про-
фили	на	длъжностите	в	конкретните	организации	от	даден	сектор	–	в	конкретния	
случай	–	в	съдебната	администрация.

Идеята	е	да	се	разработят	секторните	компетентностни	модели	за	служите-
лите	в	съдебната	администрация.	За	тази	цел	Апелативният	съд	–	Варна	ще	бъде	
използван	като	пилотен	за	провеждане	на	теренното	проучване	от	изследовател-
ски	екип	от	Икономическия	университет	–	Варна.	

Този	 проект	 включва	 разработване	 на	 два	 вида	 компетентностни	 модела.	
Първият	 вид	 са	 компетентностните	модели	 за	 системни	 администратори	 в	 съ-
дебната	администрация,	ориентировъчният	им	брой	е		около	300	души	основно	
с	ИТ	профил.	Целта	е	да	се	опише	цялата	палитра	от	знания,	умения	и	очаквани	
поведения	за	тях.	Необходимо	е	те	да	притежават	не	само	ИТ	компетенции,	но	
също	така	компетенции	от	областта	на	администрацията	и	управлението,	както	и	
специфични	познания	за	функционирането	на	съдебната	администрация.	Пред-
полага	се,	че	е	най-добре	обучението	на	такива	бъдещи	кадри		да	се	провежда	в	
университетите	в	бакалавърски	или	магистърски	програми	с	интердисциплинар-
ни	образователни	модели	–	включващи	ИТ,	административни	и	правни	аспекти.	
Вторият	вид	са	компетентностните	 	модели	за	служители	в	съдебната	админи-
страция	–	в	общата	(напр.	за	счетоводители,	касиери	и	др.)	и	в	специализираната	
(за	съдебни	администратори/административни	секретари,	архивари,	призовкари	
и	др.).

Заключение

Считаме,	че	 за	намаляване	на	неразбирателствата	в	комуникацията	между	
представителите	на	съдебната	администрация	и	ИТ	компаниите,	предоставящи	
им	ИТ	услуги,	са	необходими	действия	в	следните	насоки.	На	първо	място,	при-
вличане	на	възможно	най-широк	кръг	специалисти	от	организацията	–	потреби-
тел	на	ИТ	услугите	в	процеса	на	описание	на	изискванията	към	ИТ	компанията.	
Това	ще	повиши	качеството	на	първите	етапи	от	процеса	на	взаимодействие	меж-
ду	възложител	и	изпълнител	на	ИТ	проекта	и	най-вече	на	бизнес	анализа.	На	вто-
ро	място	–	преосмисляне	на	необходимите	компетенции,	които	трябва	да	прите-
жават	ИТ	мениджърите	или	мениджърите	на	проекти,	чрез	които	ИТ	компаниите	
провеждат	бизнес	анализа	за	установявяне		на	нуждите	на	техните	клиенти.	Необ-
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ходимо	е	те	да	имат	повече	бизнес	и	меки	умения,	за	разлика	от	разпространената	
практика	в	България	най-често	те	да	са	ИТ	специалисти	с	типичните	тясно	про-
филирани	технически	знания	и	умения	в	тази	сфера	(Барбов	2021).	Управлението	
на	 процесите	 по	предоставяне	на	ИТ	услуги	 се	 нуждае	 от	 специалисти,	 които	
имат	познания	 едновременно	в	две	направления	–	 технологично,	 акцентиращо	
върху	информационните	технологии,	и	управленско,	фокусирано	върху	органи-
зацията	на	взаимоотношенията	между	участниците	в	процеса.	Това	предполага	
съчетаване	на	„твърдите“	ИТ	умения	с	наличие	на	„меки“	бизнес	умения	като	
комуникативност,	активно	слушане	и	управление	на	конфликти,	необходими	за	
по-ефективно	управление	на	хоризонталните	връзки	в	компанията	и	между	биз-
нес	партньорите.

В	момента	на	българския	образователен	пазар	във	висшите	учебни	заведе-
ния	липсват	достатъчно	програми,	насочени	към	обучение	по	ИТ	мениджмънт,	
включващо	мултидисциплинарно	обучение	–	както	специализирани	технически	
познания,	така	и	управленски	компетенции	(както	и	специфични	компетенции	от	
съдебната	администрация).	Очакваме	интересът	към	такива	курсове	и	програми	
да	се	засилва	в	близките	години	както	от	страна	на	студентите,	така	и	от	бизнес	и	
публичния	сектор.	В	чуждестранните	университети	съществуват	такава	курсове	
или	специалности	и	те	обикновено	са	насочени	именно	към	специалисти	с	ИТ	
подготовка	или	с	бизнес	опит,	които	са	на	управленски	позиции	в	ИТ	организации	
(Барбов,	2021).	Тези	учебни	програми	съчетават	познанията	и	в	двете	области,	
обикновено	са	в	магистърските	курсове	и	се	реализират	в	тясно	сътрудничество	с	
бизнеса.	Преподават	се	както	в	технически,	така	и	в	икономически	ориентирани	
университети.	Смятаме,	че	резултатите	от	настоящото	изследване	биха	могли	да	
се	използват	за	развитие	и	усъвършенстване	на	подобни	университетски	програ-
ми	и	учебни	курсове	в	България.	

На	трето	място,	за	да	има	успех	при	съвместната	работа	по	дигитализация	на	
бизнес	и	публичните	организации,	е	необходимо	ръководителите	и	служителите	
както	 от	 организацията	 –	 възложител,	 така	 и	 от	ИТ	 компанията,	 да	 постигнат	
общо	разбиране	за	очакваните	от	тях	действия	по	целия	цикъл	на	планиране,	из-
граждане,	използване	и	управление	на	предоставяните	информационни	техноло-
гии.	Това	ще	доведе	до	по-добро	задоволяване	на	потребностите	на	всички	заин-
тересовани	участници	–	потребители	и	доставчици	на	ИТ	услуги.	

На	четвърто	място	са	нужни	целенасочени	действия	и	усилия	за	разработва-
не	и	внедряване	на	комплекс	от	организационни	мерки	и	документи,	чрез	които	
да	се	регламентират	съвместните	и	самостоятелните	действия	на	всички	участни-
ци	в	този	процес	и	да	се	поддържа	неговото	изпълнение	в	дългосрочен	план.	В	
тази	връзка	ефективното	управление	на	ИТ	услугите	изисква	ясното	определяне	
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на	ключовите	роли	и	компетенции	при	ITSM.	Разбира	се,	съотношението	на	тех-
ническите	и	управленски	компетентности	за	всяка	роля	зависи	от	зрелостта	на	
конкретната	ИТ	организацията	по	отношение	на	прилагането	на	международно	
признати	и	утвърдени	методики	за	ITSM	(Барбов	2021).	Когато	ИТ	организации-
те	използват	т.нар.	квалификационна	система,	описваща	ролите,	съответните	им	
компетентности	и	ниво	на	квалификация,	това	позволява	ясно	да	се	формулират	
изискванията	към	персонала	на	обслужващата	ИТ	компания,	да	се	оценява	ефек-
тивността	на	неговата	работа,	да	се	изгражда	система	за	неговата	мотивация	и	да	
се	планира	развитието	му.	Това	от	своя	страна	ще	доведе	до	подобряване	на	ка-
чеството	на	предоставяната	ИТ	услуга,	а	в	контекста	на	нашето	изследване	–	ще	
подобри	комуникацията	между	организациите	от	логистичния	и	публичния	сек-
тор	и	обслужващите	ги	ИТ	компании		в	процеса	на	дигитализация	на	дейността.	

На	пето	място	са	очертаните	възможности	за	разработване	на	секторни	ком-
петентностни	модели	за	служителите	в	съдебната	администрация,	които	да	об-
хващат	и	необходимите	дигитални	знания,	умения	и	очаквани	поведения	за	от-
делните	категории	служители.	По	този	начин	не	само	ще	се	установят,	опишат	и	
систематизират	необходимите	компетенции	на	служителите	за	работа	със	съвре-
менни	ИТ	технологии,	но	и	ще	се	създадат	възможности	за	по-лесна	комуникация	
между	представителите	на	администрацията	и	обслужващите	ги	ИТ	експерти.
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DIGITAL TRANSFORMATION OF THE JUDICIARY AND THE NEED  
OF DEVELOPING COMPETENCE MODELS

Desislava Serafimova
Andriana Andreeva

Abstract

The	 article	 examines	 the	 problems	 in	 communication	 between	 representatives	 of	 the	
judicial	system	in	Bulgaria	and	IT	specialists	who	have	developed	a	unified	information	system	
of	the	Bulgarian	courts.	The	main	challenges	in	the	process	of	digitalization	of	their	activities	
are	outlined.	The	possibilities	for	developing	a	sectoral	competence	model	for	the	employees	
of	 the	 judicial	 administration	 with	 a	 view	 to	 a	 more	 effective	 introduction	 of	 e-justice	 are	
presented.	The	 article	 aims	 to	 outline	 the	main	 challenges	 and	 problems	 accompanying	 the	
digital	 transformation	of	 the	 judiciary,	 reflecting	 the	views	of	 the	various	participants	 in	 this	
process	and	proposing	guidelines	for	solving	them.	On	this	basis,	to	argue	the	need	to	develop	
competency	models	focusing	on	digital	competencies	as	part	of	the	sectoral	competency	models	
in	 the	court	 administration.	Structurally,	 the	article	consists	of	 three	parts	 -	 the	first	 clarifies	
the	 methodology	 of	 the	 empirical	 study,	 including	 the	 methods	 of	 desk	 research,	 in-depth	
interviews	and	surveys.	The	second	part	characterizes	the	trends	and	challenges	in	the	process	
of	digital	transformation	in	the	judiciary	in	Bulgaria.	The	third	part	of	the	paper	argues	the	need	
to	develop	a	sectoraщl	competency	model	for	e-justice.

Key words:	digital	transformation,	competency	models,	court	administration,	e-justice,	
IT	Service	management.


