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І. Въведение  
 

Проектобюджетът на съдебната власт за 2012 г. е съобразен с 
реалните потребности на съдебните институции за нормалното протичане 
на съдения процес. 

Разчетите са разработени на база законоустановените изисквания и 
отговарят на възможността за поддържане и подобряване на 
квалификацията на магистратите и съдебните служители, използване на 
съвременни технологии, поддържане и обновяване на материалната база, с 
цел осигуряване на адекватно ресурсно обезпечаване на съдебната власт. 
Съобразени са с обективните потребности от численост на магистратите и 
служителите от съдебната администрация, определени спрямо броя на 
съдебните производства и темпа на тяхното нарастване, както и действието 
на Единния класификатор на длъжностите в съдебната администрация и 
Таблицата за заплатите на магистратите. 

Проектобюджетът за 2012 г. включва средства необходими за 
реализирането на структурните промени в съдебната система, касаещи 
създаването на специализирани съдилища и прокуратури, регламентирани 
със ЗСВ. Предвидени са и средства за ИТ стратегия на 
правораздавателните органи на Р. България и използването на видео-
конферентни връзки  в съдебния процес. 

Данните са консолидирани от предложенията на органите на 
съдебната власт, направени на база минимални разчети, необходими за 
нормалното им функциониране и осигуряващи сравнително бързо 
правораздаване, като са отразени последните промени в Закона за 
съдебната власт и други нормативни актове, с добавен резерв (по 600,0 
хил.лв. за трите години).  

Разчетите са изготвени на база указанията на Министерство на 
финансите за подготовката на проектобюджета за  2012 г. и прогнози за 
2013 и 2014 г., съгласно чл.363 от ЗСВ. 

 
ІI. Политики в компетентностите и отговорностите на ВСС, 

подлежащи на бюджетно финансиране. 
 
При разработването на разходната част в проектобюджета за  2012 и 

разчети за 2013 и 2014 година е предвидено оптимално финансово 
осигуряване на основните политики, заложени в актуализираната  
Стратегия за реформа на Българската съдебна система, на които е 
подчинена дейността на всички работещи в съдебната система на Р. 
България. Реформата в тази сфера е насочена към постигането на равен 
достъп до правосъдие и на европейски стандарти в областта на правната 
помощ, съдебното изпълнение и алтернативното решаване на спорове.  
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Тези политики са следните: 
Политика 1 

 Осъществяване на правосъдие и правораздавателна власт с цел 
защита правата и законните интереси на гражданите, юридическите 
лица и държавата. 

 
2012 г. – 270 856 597 лв. 
2013 г. – 279 707 143 лв. 
2014 г. – 295 556 288 лв. 
 
Първата политика включва дейността на съдилищата в Р.България 

(Върховен касационен съд, Върховен административен съд, Апелативни, 
Военни, Окръжни, Административни и Районни съдилища). Приоритет на 
тези органи на съдебната власт е осигуряване на равенство и условия за 
състезателност на страните в съдебния процес, като се прилагат законите 
точно и еднакво спрямо всички за установяване на истината. 

Конкретните програми, предвидени по практическото реализиране 
на политиката в компетентностите и отговорностите на ВСС, подлежащи 
на бюджетно финансиране са следните: 

 
Програма 1 
 
Щатно комплектоване на цялостната дейност на съдилищата 

във връзка с изискванията на Закона за съдебната власт, както и 
създаване на механизми за достъп до информация с цел повишаване на 
общественото доверие в съдебната власт 

 
Конкретните задачи за осъществяване на програмата са както следва: 

 -  осигуряване на възнаграждения за труд и издръжка на 
магистратите и  съдебните служители в съдилищата; 

- участието на вещи лица и съдебни заседатели и заплащане на 
техния труд и осигурителни вноски на основата на законово 
установените критерии; 

- преводачески услуги по чл.55, ал.3 от НПК. 
 
 

Разходите по години за изпълнението на тази програма са 
следните: 
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(лв.)  
Политика 1 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Програма 1 - общо 264 202 397 274 976 243 290 902 788 

в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:       

  - Заплати  168 222 586 177 353 305 189 234 077 

  - Осигурителни вноски  44 446 246 46 612 596 49 213 392 
  - Други възнаграждения и плащания на 
персонала    (за   възнаграждения   на 
участници в съдебния процес и за облекло) 19 768 800 19 279 400 19 721 100 
  - Текуща издръжка /вкл. СБКО, членски 
внос и участие в нетърговски организации и 
дейности/ 31 764 765 31 730 942 32 734 219 

                            
Програма 2 
 
Подобряване на инфраструктурата и сигурността в 
съдилищата. 
 
Дейността по осъществяване на тази политика е насочена към 

подобряване на материалните условия на работещите в органите на 
съдебната власт, създаване на съвременни условия на гражданите, вкл. за 
обвиняемите, за провеждане на съдебния процес, създаване на условия за 
опазване на класифицираната информация. 

 
Конкретните задачи за осъществяване на програмата са както следва: 
 
- осигуряване на минимално необходимите условия за нормален 

съдебен процес – съдебни зали и информационно – озвучителни 
инсталации, помещения за охранителния състав, за свидетелите и 
за другите участници в наказателните производства, защитни 
приспособления; 

- съвременно оборудване и обзавеждане на кабинетите на 
магистратите и специализирано оборудване на помещенията на 
съдебната администрация (архиви, съдебни деловодства и др.); 

 
Разходите по години за изпълнението на тази програма са 

следните: 
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            (лв.) 

Политика 1 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Програма 2 - общо 3 882 300 2 430 700 2 548 900 

в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:       

  -  Кабелизация, АТЦ, СОТ, озвучителна 
техника и др. 1 905 500 1 244 100 1 109 500 

  - Придобиване на транспортни средства 448 500 195 000 220 000 

  - Оборудване на работни помещения с 
офис мебели и офис техника 1 409 400 961 200 1 203 200 

  - Придобиване на други ДМА                       118 900 30 400 16 200 

 
Програма 3 
 
Усъвършенстване на информационните технологии в работата 

на съдилищата и разширяване на автоматизирания обмен на 
специализирана информация между съдебните институции и 
държавната администрация. 

 
Целта на ВСС в областта на тази програма е дооборудване на 

системите за събиране на данни и за поддържане на стратегически масиви, 
повсеместно внедряване на системи за управление на делата и 
разширяване на техническите възможности за връзка между отделните 
органи на съдебната власт, включително и осигуряването на 
автоматизиран достъп до публичните съдебни регистри. 

 
Конкретните задачи за осъществяване на програмата са както следва: 
- цялостна компютризация на съдилищата; 
- въвеждане на стандарти за обмен на информация между 

отделните подсистеми в съдебната власт; 
- създаване и внедряване на стандартен софтуер за публичните 

регистри и информация за работата на съдебните институции; 
Разходите по години за изпълнението на тази програма са 

следните: 
            (лв.) 

Политика 1  2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Програма 3 - общо 2 771 900 2 300 200 2 104 600 

в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:       

  -  Компютри, сървъри, принтери 2 470 800 1 965 000 1 863 100 

  - Софтуер  и лицензи 301 100 335 200 241 500 
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Политика 2 
Спазване на законността в Р.България чрез привличане към 

отговорност на лица, извършили престъпления, ръководене на 
разследването, поддържане на обвинение по наказателни дела и 
упражняване на надзор при изпълнение на наказателни и други 
принудителни мерки. 

 
2012 г. – 189 329 308 лв. 
2013 г. – 193 337 023 лв. 
2014 г. – 205 097 641 лв. 
 
Втората политика включва дейността на Прокуратурата на 

Р.България.  
 В проектобюджета за  2012 г. и прогнози за 2013 и 2014 г. на 

Прокуратурата са включени и разходите необходими за функциониране на 
Националната следствена служба и следствените отдели към  Окръжните 
прокуратури.  

 
Програмите, предвидени за реализиране на политиката, които 

подлежат на бюджетно финансиране са следните: 
 

Програма 1 
 
Щатно комплектоване на цялостната дейност на 

Прокуратурата на Р.България  и създаване на механизми за достъп до 
информация с цел повишаване на общественото доверие в съдебната 
власт. 

Конкретните задачи за осъществяване на програмата са както следва: 
 
- осигуряване на възнаграждения за труд и издръжка на 

магистратите и  съдебните служители в Прокуратурата; 
- осигуряване на средства за увеличения брой експертизи, поради 

повишената роля на Прокуратурата в досъдебното производство и 
в съдебния процес; 

- обезпечаване на конфискацията, глобата и отнемането на вещи в 
полза на държавата по реда на чл.72 от НПК; 

- преводачески услуги по чл.55, ал.3 от НПК. 
Разходите по години за изпълнението на тази програма са 

следните: 
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                                                            (лв.) 

Политика 2 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Програма 1 - общо 183 018 308 190 227 023 201 364 641 

в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:       
  - Заплати  119 537 485 125 514 361 134 300 368 

  - Осигурителни вноски  28 776 488 30 215 311 32 330 384 
  - Други възнаграждения и плащания на 
персонала    (за   възнаграждения   на участници 
в съдебния процес и за облекло) 10 500 000 10 805 350 11 001 375 
  - Текуща издръжка /вкл. СБКО, членски внос и 
участие в нетърговски организации и дейности/ 24 204 335 23 692 001 23 732 514 

 
Програма 2 
 
Подобряване на инфраструктурата и сигурността в 

Прокуратурата на Р.България. 
 
Конкретните задачи за осъществяване на програмата са както следва: 
- съвременно оборудване и обзавеждане на кабинетите на 

магистратите и специализирано оборудване на помещенията на 
съдебната администрация; 

- подсигуряване на оборудване за работа с класифицирана 
информация; 

- дооборудване на обекти със специално предназначение и 
битовите помещения към тях; 

- постепенна подмяна на остарелия автомобилен парк; 
- оборудване и обзавеждане на помещенията след ремонта на 

четвъртия етаж на съдебната палата. 
Разходите по години за изпълнението на тази програма са 

следните: 
  (лв.) 

Политика 2 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Програма 2 - общо 4 411 000 2 310 000 2 183 000 
в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:       
  -  Кабелизация, АТЦ, СОТ, озвучителна 
техника и др. 741 000 280 000 283 000 

  - Придобиване на транспортни средства 1 750 000 1 750 000 1 750 000 

  - Оборудване на работни помещения с офис 
мебели и офис техника 1 920 000 280 000 150 000 
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Програма 3 
Усъвършенстване на информационните технологии в работата 

на Прокуратурата и разширяване на автоматизирания обмен на 
специализирана информация между съдебните институции и 
държавната администрация. 

 
Конкретните задачи за осъществяване на програмата са както следва: 
- цялостна компютризация на Прокуратурата за удовлетворяване на 

нуждите на част от заетата численост във връзка с работата с 
УИС, както и закупуване и актуализация на програмни продукти; 

- въвеждане на стандарти за обмен на информация между 
отделните подсистеми в съдебната власт; 

- създаване и внедряване на стандартен софтуер за публичните 
регистри и информация за работата на съдебните институции и 
актуализиране на съществуващите програмни продукти; 
Разходите по години за изпълнението на тази програма са 

следните: 
             (лв.) 

Политика 2  2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Програма 3 - общо 1 750 000 650 000 1 400 000 

в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:       

  -  Компютри, сървъри, принтери 1 500 000 150 000 900 000 

  - Софтуер  и лицензи 250 000 500 000 500 000 

 
Програма 4 

 Осъществяване на сътрудничество с институциите на 
Европейския съюз 

Задачата за осъществяване на програмата е както следва: 
- издръжка на представителя на Прокуратурата на РБ в 

EURODJUST и в други международни институции, чиято цел е 
засилване на борбата срещу тежката и организирана престъпност 
чрез взаимодействие с държавите – членки на Европейския съюз; 
Разходите по години за изпълнението на тази програма са 

следните: 
  

  (лв.) 

Политика 2 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Програма 4 - общо 150 000 150 000 150 000 

в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:       

  -  Издръжка - съветник в EURODJUST 150 000 150 000 150 000 
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Политика 3 
Управление  и организация на работата на съдебната власт, без 

да се нарушава нейната независимост. 
2012 г. –  7 212 948 лв. 
2013 г. –  7 557 909 лв. 
2014 г. –  8 043 630 лв. 
В третата политика се включва дейността на Висш съдебен съвет, 

като представляващ орган на съдебната система. 
 
Програма 1 
Щатно комплектоване на цялостната дейност на Висш съдебен 

съвет с цел качествено изпълнение на предвидените в Закона за 
съдебната власт задължения и повишаване на общественото доверие в 
съдебната власт. 

Конкретните задачи за осъществяване на програмата са както следва: 
-    осигуряване на възнаграждения за труд и издръжка на членовете 

на Висш съдебен съвет и неговата администрация; 
- осигуряване на възнаграждения на лица по граждански договор, 

участници в изпитни комисии по конкурси за назначаване на 
магистрати в съдебната система; 
Разходите по години за изпълнението на тази програма са 

следните:             (лв.) 

Политика 3 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Програма 1 – общо 7 149 948 7 494 909 7 980 630 
в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:       

  - Заплати  3 489 689 3 661 773 3 914 737 

  - Осигурителни вноски  793 721 833 407 891 746 
  - Други възнаграждения и плащания на 
персонала    (за   възнаграждения   на участници в 
съдебния процес и за облекло) 669 553 722 422 813 029 

  - Текуща издръжка /вкл. СБКО, членски внос и 
участие в нетърговски организации и дейности/ 2 196 985 2 277 307 2 361 118 

 
Програма 2 
 
Подобряване на инфраструктурата на  Висш съдебен съвет. 
Конкретните задачи за осъществяване на програмата са както следва: 
- подсигуряване на оборудване за облекчаване работата на Висш 

съдебен съвет и неговата администрация; 
Разходите по години за изпълнението на тази програма са 

следните: 
  (лв.) 
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Политика 3 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Програма 2 - общо 50 000 50 000 50 000 
в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:       

  - Оборудване на работни помещения с 
офис мебели и офис техника 50 000 50 000 50 000 

  
Програма 3 
 
Усъвършенстване на информационните технологии в работата 

на Висш съдебен съвет  и съдебната система  
Конкретните задачи за осъществяване на програмата са както следва: 
- реализиране на надеждна и комуникационна свързаност; 
- подмяна на остарели компютърни конфигурации; 

Разходите по години за изпълнението на тази програма са 
следните: 

             (лв.) 

Политика 3  2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Програма 3 - общо 13 000 13 000 13 000 

в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:       

  -  Компютри, сървъри, принтери 13 000 13 000 13 000 
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Политика 4 
 
Укрепване на професионалната квалификация на 

правоприлагащите органи. 
 
2012 г. – 3 428 516 лв. 
2013 г. – 4 048 138 лв. 
2014 г. – 4 350 978 лв. 
 
Тази политика включва дейността на Националния институт на 

правосъдието, който осъществява обучение на младшите магистрати 
първоначално назначени в съдебната система, поддържане и повишаване 
на професионалната квалификацията на магистратите във връзка с 
промените в законодателството и въвеждане на европейските стандарти в 
правораздаването и обучения на съдебните служители. Потенциалните 
фактори въздействащи върху постигане целите на тази политика са 
квалификационната и правна помощ от страна на специализираните органи 
на ЕС и други развити държави в провеждането на съдебната реформа в Р. 
България. Бързото и качествено правораздаване, довеждането до 
ефективен край на реформата в съдебната система, съгласно критериите и 
изискванията за членство на страната ни в ЕС, са основните цели на всички 
магистрати и съдебни служители в тяхната ежедневна работа.  

За реализирането на тази политика е предвидено изпълнението на 
следните задачи: 

- първоначално обучение на младши  магистрати; 
- програма за магистрати - наставници; 
- начална квалификация на магистрати при първоначалното им 

постъпване в органите на съдебната власт; 
- текущи обучения при повишаване в длъжност на съдии и 

прокурори; 
- обучения на съдебни и прокурорски помощници; 
- обучителни курсове по европейско право и правата на човека; 
- провеждане на обучение на съдебните служители, насочено към 

отделните служби в специализираната администрация; 
- интердисциплинарни обучения; 
- дистанционно обучение и международно сътрудничество; 
- обучение на съдебна администрация; 
- учебно - информационен център; 
- международно сътрудничество. 
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Програма 1 
Щатно комплектоване на цялостната дейност на Националния 

институт на правосъдието с цел качествено изпълнение на 
предвидените в Закона за съдебната власт задължения  

Конкретните задачи за осъществяване на програмата са както следва: 
-   осигуряване на възнаграждения за труд и издръжка на 

управителния съвет и съдебните служители в Националния 
институт на правосъдието; 

- осигуряване на възнаграждения на преподаватели и лектори  по 
учебните програми, експерти към учебно – информационния  
център, консултанти и възнаграждения на програмния съвет; 

- осигуряване на издръжка за административни разходи и разходи 
за учебната дейност; 

- осигуряване на средства за изплащане на стипендии на 
кандидатите за младши магистрати през време на обучението им в 
НИП (чл.258, ал.1 от ЗСВ). 
Разходите по години за изпълнението на тази програма са 

следните: 
                                                            (лв.) 

Политика 4 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Програма 1 - общо 3 323 276 3 897 538 4 119 478 

в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:       

  - Заплати  1 455 053 1 850 555 1 979 387 

  - Осигурителни вноски  400 133 519 379 555 736 
  - Други възнаграждения и плащания на персонала    
(за   възнаграждения   на участници в съдебния 
процес и за облекло) 350 310 374 110 379 450 
  - Текуща издръжка /вкл. СБКО, членски внос и 
участие в нетърговски организации и дейности/ 1 117 780 1 153 494 1 204 905 

 
Програма 2 
 
Подобряване на инфраструктурата на  Националния институт 

на правосъдието. 
 
Конкретните задачи за осъществяване на програмата са както следва: 
- оборудване на архиви и картотека за нуждите на Националния 

институт на правосъдието; 
- подсигуряване на оборудване за учебните зали на Националния 

институт на правосъдието; 
- асансьор за инвалиди; 
- система за контрол на достъпа. 
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Разходите по години за изпълнението на тази програма са 
следните: 

             (лв.) 

Политика 4 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Програма 2 - общо 65 000 64 500 157 400 
в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:       

  -  Кабелизация, АТЦ, СОТ, озвучителна 
техника и др. 25 000 5 000 40 000 

  - Придобиване на транспортни средства     35 000 

  - Оборудване на работни помещения с офис 
мебели и офис техника 40 000 59 500 82 400 

 
 
Програма 3 
 
Усъвършенстване на информационните технологии в работата 

на Националния институт на правосъдието  
Конкретните задачи за осъществяване на програмата са както следва: 
- подмяна на остарели компютърни конфигурации; 
- внедряване на програмни продукт и тяхната поддръжка, както и 

актуализиране на съществуващите програмни продукти; 
Разходите по години за изпълнението на тази програма са 

следните: 
             (лв.) 

Политика 4  2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Програма 3 - общо 40 240 86 100 74 100 
в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:       

  -  Компютри, сървъри, принтери 15 000 30 000 18 000 

  - Софтуер  и лицензи 25 240 56 100 56 100 
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Политика 5 

Контрол на органите на съдебната власт, основаващ се на 
принципите на законосъобразност, обективност и публичност. 

 
2012 г. – 3 807 655 лв. 
2013 г. – 3 468 008 лв. 
2014 г. – 3 578 177 лв. 
 
 
Петата политика включва дейността на Инспектората към Висш 

съдебен съвет. Инспекторатът проверява дейността на органите на 
съдебната власт, без да засяга независимостта на съдиите, съдебните 
заседатели, прокурорите и следователите при осъществяване на техните 
функции.  Като орган, на който е предоставено правомощието да 
сигнализира съответните компетентни органи за изготвяне на 
тълкувателни решения или постановления при наличие на противоречива 
практика, Инспекторатът към Висш съдебен съвет анализира и обобщава 
резултатите от плановите и тематични проверки. Ежегодно предоставя 
публично информация за своята дейност. 

Инспекторатът извършва проверки, предвидени в годишната му 
програма или по сигнали, като за функционирането му са заложени 
следните програми: 

 
 
Програма 1 
 
Щатно комплектоване на цялостната дейност на 

Инспектората към ВСС с цел качествено изпълнение на предвидените 
в Закона за съдебната власт задължения  

Конкретните задачи за осъществяване на програмата са както 
следва: 

 
-  осигуряване на възнаграждения за труд на инспекторите, 
експертите и съдебните служители,; 
- осигуряване на средства за командировки в страната за 
извършване на плановите проверки на дейността на всички 
органи на съдебната власт по образуването и движението на 
делата на територията на даден съдебен район; 
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- изплащане на обезщетения във връзка с предстоящото изтичане 
на мандата на инспекторите през 2012 г., съгл. чл. 225, ал.1 от 
ЗСВ. 
 
Разходите по години за изпълнението на тази програма са 

следните:   
 

  (лв.) 

Политика 5 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Програма 1 - общо 3 709 155 3 378 008 3 539 177 

в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:       

  - Заплати  1 890 039 1 991 236 2 129 162 

  - Осигурителни вноски  478 682 485 535 493 964 
  - Други възнаграждения и плащания на персонала    
(за   възнаграждения   на участници в съдебния 
процес и за облекло) 496 013 121 400 171 076 
  - Текуща издръжка /вкл. СБКО, членски внос и 
участие в нетърговски организации и дейности/ 844 421 779 837 744 975 

 
 
 
Програма 2 
 
Подобряване на инфраструктурата на  Инспектората към Висш 
съдебен съвет 
 
Конкретните задачи за осъществяване на програмата са както следва: 
 
- разширение на АТЦ; 
- оборудване на архиви за нуждите на Инспектората към ВСС; 

Разходите по години за изпълнението на тази програма са 
следните: 

 

             (лв.) 

Политика 5 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Програма 2 - общо 42000 0 0 
в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:       

  -  Кабелизация, АТЦ, СОТ, озвучителна 
техника и др. 27000 0 0 

  - Оборудване на работни помещения с офис 
мебели и офис техника 15000 0 0 
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Програма 3 
 
Усъвършенстване на информационните технологии в работата 

на Инспектората към Висш съдебен съвет  
Конкретните задачи за осъществяване на програмата са както следва: 
- осигуряване на средства за преносими компютри, необходими за 

изпълнението на служебните задължения на инспекторите по 
време на командировки; 

- актуализиране на съществуващите програмни продукти; 
Разходите по години за изпълнението на тази програма са 

следните: 
             (лв.) 

Политика 5 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Програма 3 - общо 56 500 90 000 39 000 

в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:       

  -  Компютри, сървъри, принтери 31 500 75 000 24 000 

  - Софтуер  и лицензи 25 000 15 000 15 000 

 
 

 
Политика 6 

Дейност на специализирани съдебни институции в съответствие 
със законодателни промени.  

 
2012 г. – 7 427 343 лв. 
2013 г. – 6 582 550 лв. 
2014 г. – 6 816 137 лв. 
 
Съгласно ЗСВ се създават нови специализирани структури в 

органите на съдебната власт, а именно специализиран наказателен съд, 
апелативен специализиран наказателен съд, специализирана прокуратура и 
апелативна специализирана прокуратура. 

 
Програма 1 
Щатно комплектоване на цялостната дейност на 

специализираните съдилища и прокуратури с цел качествено 
изпълнение на предвидените в Закона за съдебната власт задължения  
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                    (лв.) 
Политика 6 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Програма 1 - общо 6 452 543 6 532 150 6 806 137 

в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:       

  - Заплати 3 292 886 3 457 530 3 699 558 

  - Осигурителни вноски 769 925 800 422 845 253 
  - Други възнаграждения и плащания на персонала    
(за   възнаграждения   на участници в съдебния процес 
и за облекло) 325 000 325 000 325 000 
  - Текуща издръжка /вкл. СБКО, членски внос и 
участие в нетърговски организации и дейности/ 2 064 732 1 949 198 1 936 326 

 
Програма 2 
Създаване на инфраструктура на специализираните съдилища и 
прокуратури 
                     (лв.) 

Политика 6 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Програма 2 - общо 817 000 50 400 10 000 

в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:       

  -  Кабелизация, АТЦ, СОТ, озвучителна 
техника и др. 563 000 0 10 000 

  - Придобиване на транспортни средства 200 000 0 0 

  - Оборудване на работни помещения с офис 
мебели и офис техника 54 000 50 400 0 

 
Програма 3 
Изграждане и въвеждане в експлоатация на информационни 

технологии в работата на специализираните съдилища и прокуратури  
 
                     (лв.) 

Политика 6  2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Програма 3 - общо 157 800 0 0 

в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:       

  -  Компютри, сървъри, принтери 157 800 0 0 
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Политика 7 

Изграждане на Единна информационна система за 
противодействие на престъпността (ЕИСПП) (чл.379, ал.1 и 2 от ЗСВ) 

 
2012 г. – 5 170 000 лв. 
2013 г. – 2 690 000 лв. 
2014 г. – 2 170 000 лв. 
 
- Разработване на конвертор за връзка на Унифицираната 

информационна система на ПРБ с ЕИСПП и актуализиране при 
промяна на стандартите, включително закупуване на 
комуникационно оборудване и комуникационна компонента за 
свързване на ведомствената система към ядрото на ЕИСПП; 

- Разработване на конвертор за връзка на  Централния полицейски 
регистър с ЕИСПП и актуализиране при промяна на стандартите, 
включително закупуване на комуникационно оборудване и 
комуникационна компонента за свързване на ведомствената 
система към ядрото на ЕИСПП; 

- Разработване на конвертор за връзка на  информационната 
система на  Главена дирекция  за изтърпяване на наказанията с 
ЕИСПП и актуализиране при промяна на стандартите, 
включително закупуване на комуникационно оборудване и 
комуникационна компонента за свързване на ведомствената 
система към ядрото на ЕИСПП; 

- Закупуване, инсталиране и поддръжка на комуникационни 
компоненти (хардуер, лицензи) за връзка на съдилищата към 
ядрото на ЕИСПП, съгласно чл. 379, ал.2 от  ЗСВ; 

- Осигуряване на преносна среда за нуждите на ЕИСПП и 
свързаните ведомства, както и за изграждането на отдалечени 
автоматизирани работни места (АРМ), свързани директно към 
ядрото на ЕИСПП; 

- Създаване, поддръжка, актуализация и разпространение на 
стандартите на ЕИСПП, в това число и на общо системната 
информация; 

- Разработване на допълнителни справки, чрез развойна среда; 
- Разширяване и подобряване  на сървърното помещение на 

Национална следствена служба, в съответствие с увеличение на 
участниците, предоставящи информация в ЕИСПП, в изпълнение 
на чл.379 ал.1 от ЗСВ;  
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- Закупуване на сървър за ЕИСПП и средства за лицензи и 
поддръжка;  

- Подобряване на административното обслужване чрез изграждане 
на информационна система с електронни услуги и внедряването 
на нови технологии, като част от електронното правосъдие, след 
пускане в реална експлоатация на ядрото на ЕИСПП; 

- подготовка на ВСС и съдилищата за работа с ЕИСПП;  
-  свързване на ЕИСПП с работещите информационни системи на 

съдилищата; 
-    въвеждане на ЕИСПП в експлоатация във ВСС. 
 

Разходите по години за изпълнението на тази политика са 
следните: 

                     
  (лв.) 

Политика 7  2012 г. 2013 г. 2014 г. 

 Програма 1 общо 5 170 000 2 690 000 2 170 000 

в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:       

  -  Висш съдебен съвет -капиталови разходи 4 000 000 1 000 000 1 000 000 

  -  Прокуратура - капиталови разходи 1 170 000 1 690 000 1 170 000 

 
 
 

Политика 8 
 

Информационна стратегия на правораздавателните органи на 
Република България 

 
2012 г. – 3 150 000 лв. 
2013 г. – 3 150 000 лв. 
2014 г. – 3 150 000 лв. 

 По проект по Оперативна програма „Административен капацитет” № 
К09-15-4-С/23.07.2009 г. „Ефективност, отчетност и координация в 
съдебната система” е приета обновена информационната стратегия на 
правораздавателните органи на РБ. Част от средствата са предвидени по 
бюджета на съдебната власт. Те включват следните мерки за изпълнение: 

- моделиране на работните процеси и осигуряване на компетентно 
мнение при въвеждане на единни практики за работа с ИТ 
системите в органите на съдебната власт; 
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- създаване на стандарти за обмен на данни между 
информационните системи на органите на съдебната власт; 

- интеграция с европейски и международни ИТ системи и портали; 
- въвеждане на решения базирани на информационните технологии 

за ускоряване на наказателния, гражданския и административния 
процес; 

- експертни системи и системи изцяло автоматизиращи определени 
дейности; 

- въвеждане на общи изисквания към използваемостта на 
софтуерните системи; 

- въвеждане на изисквания за стриктно документиране на 
софтуерните разработки. 

  (лв.) 

Политика 8 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Програма 1 – общо 3 150 000 3 150 000 3 150 000 

в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:       

  - Други възнаграждения и плащания на 
персонала    (за   възнаграждения   на 
участници в съдебния процес и за облекло) 48 000 48 000 48 000 

  - Текуща издръжка 568 000 568 000 568 000 

  -  Капиталови разходи 2 534 000 2 534 000 2 534 000 

 
 
 

Политика 9 
 

Използване и развитие на видео-конферентните връзки в 
съдебната система за разпити, експертизи, свидетелстване и 
представяне на веществени доказателства 

 

По проект по Оперативна програма „Административен капацитет” № 
К09-15-4-С/23.07.2009 г. „Ефективност, отчетност и координация в 
съдебната система” са приети стратегически насоки за използването на 
видео-конферентните връзки  в съдебната система, програма и бюджет за 
развитието им, както и насоки за промяна на нормативната уредба.  

Използването на оборудване за видео-конферентни връзки 
предоставя на съдилищата по – голяма гъвкавост по отношение на 
призоваването на свидетели или вещи лица от други държави – членки. С 
използването на  видео-конферентните връзки се създава удобство при 
свидетелстване без необходимост от пътуване, предоставя се възможност 
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на устен превод при необходимост и се съкращават разходите на всички 
участници.  

Предимствата от използването на видео-конференцията са безспорни 
и се изразяват в следните насоки: 

- намаляване случаите на отлагане на делата, поради неявяване на 
някой от субектите или участниците в наказателния процес; 

- намаляване разходите във връзка с явяването на призованите лица 
на разпит; 

- намаляване  на разходите за конвоиране на задържани под стража 
лица до местата където трябва да бъдат разпитани. 

 
2012 г. – 3 000 000 лв. 

 

Разходите по години за изпълнението на тази политика са 
следните: 

 

(лв.) 

Политика 9  2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Програма 3 - общо 3 000 000   

в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:       

  -  Компютри, сървъри, принтери 3 000 000     

 
 
При разработването на предходните проектобюджети изрично се 

предвиждаше основните дейности, включени в стратегията за съдебна 
реформа, да бъдат осигурени с цел незабавното преодоляване изоставането 
в материалните и кадрови ресурси, с оглед гарантиране провеждането на 
реформата. Като се има предвид, че и с бюджета на съдебната власт за 
2010 г. и 2011 г. не бяха осигурени разчетените от Висшия съдебен съвет 
основни финансови и натурални показатели, голяма част от политиките и 
целите, одобрени с Програмата за изпълнение на стратегията, не могат да 
бъдат осъществени и през 2011 г., въпреки членството ни в Европейския 
съюз, изискващо съдебната реформа да бъде доведена до край. Това 
натоварва следващите години с допълнителни разходи за реализацията им. 

ІІІ. Приходите от дейността на органите на съдебната власт за 
трите години от периода са както следва: 

- 2012 г. – 105 500 000 лв., в т.ч. 89 031 000 лв. приходи от 
съдебни такси. 

- 2013 г. – 105 500 000 лв., в т.ч. 89 031 000 лв. приходи от 
съдебни такси. 
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- 2014 г. – 105 500 000 лв., в т.ч. 89 031 000 лв. приходи от 
съдебни такси. 

Приходите от дейността на органите на съдебната власт са 
съобразени с политиката за равен достъп до правосъдие, при което 
разширяването на обхвата на съдебната дейност изключва въвеждането на 
пазарни механизми при оказването на юридическа помощ по граждански и 
наказателни дела. Не се предвижда ръст на приходите за следващите 
години, поради обстоятелството, че размерът на таксите по Тарифа № 1 
остава без увеличение. 

 
IV.  Прогнозни разходи и субсидия: 
По години размерът на разходите е: 
- 2012 г. – 493 982 367 лв.  
- 2013 г. – 501 140 771 лв.  
- 2014 г. – 529 362 851 лв.  
 

 Този ръст почти изцяло се предвижда да бъде осигурен за сметка на 
нарастване на субсидията  от Републиканския бюджет. 
 По години планираната субсидия е, както следва: 
 

- 2012 г. – 388 482 367 лв.  
- 2013 г. – 395 640 771 лв.  
- 2014 г. – 423 862 851 лв.  

   
 Реалната динамика на съдопроизводството е един от основните 
фактори, определящ разходите, без да се вземат предвид новите функции и 
дейности, произтичащи от промените в правораздаването. 
 Като се прибавят новите разходи, свързани с изпълнението на 
актуализираната Стратегия за реформа в съдебната система, с 
допълнителните приоритети и мерки, както и с ИТ стратегията на 
правораздавателните органи в РБ, то включените в разчетите финансови 
средства са достатъчна гаранция за законодателните и организационни 
промени, доближаващи правораздаването в България към правните 
системи в развитите страни и пълноправното членство на Република 
България в Европейския съюз. 
 

  V. Разчетената с проектобюджет 2012 г. и прогнози за 2013 и 2014 
г. численост е съобразена с минималните изисквания, произтичащи от 
приетите от правителството средносрочни приоритети на Стратегията и 
Програмата за съдебната реформа. 
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  Числеността по години е, както следва: 
- 2012 г. – 14 742 щатни бройки (в т.ч. 5 210 магистрати и 9 532 

служители); ръст в сравнение с 2011 г. – 266 щатни бройки (в т.ч. 
64 магистрати и 202 служители); 

- 2013 г. – 14 760 щатни бройки (в т.ч. 5 216 магистрати и 9 544 
служители); ръст в сравнение с 2012 г. – 18 щатни бройки (в т.ч. 6 
магистрати и 12 служители); 

- 2014 г. – 14 770 щатни бройки (в т.ч. 5 219 магистрати и 9 551 
служители); ръст в сравнение с 2013 г. – 10 щатни бройки (в т.ч. 3 
магистрати и 7 служители). 

Резервът за неотложни и непредвидени нужди за прогнозния 
период е както следва: 

2012 г. – 600 000 лв. 
2013 г. – 600 000 лв. 
2014 г. – 600 000 лв. 

* * * 
VІ. Заключение 
 
В заключение, следва да се отбележи, че приоритет е изграждането 

на добре функционираща и прозрачна съдебна система, която да гарантира 
ефективно прилагане на законите, да дава сигурност на гражданите и да 
защитава спазването на техните права и свободи. Реформата в тази сфера е 
насочена към постигането на равен достъп до правосъдие и на европейски 
стандарти в областта на правната помощ, защитата на пострадалите от 
престъпления, съдебното изпълнение и алтернативното разрешаване на 
спорове. 

   ПРЕДСТАВЛЯВАЩ  
   ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ: 
 
 
            ПРОФ. Д-Р АНЕЛИЯ МИНГОВА 


