
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МЕРКИ ОТ СТРАНА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПО 

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ  

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ДОКЛАДА НА ЕВРОПЕЙСКАТА 

КОМИСИЯ ОТ ЯНУАРИ 2016 г. В РАМКИТЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА 

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОЦЕНКА  

 

 

НЕЗАВИСИМОСТ, ОТЧЕТНОСТ И ЕТИКА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

 

1. Мониторинг, анализ и усъвършенстване на централизираната система за случайно 

разпределение с постоянен срок и при взаимодействие с Инспектората към ВСС. 

 

         Мониторинг-постоянен срок; Анализ – на 6 месеца 

 

       Отговорни институции: ВСС, ИВСС 

 

2. Преглед на правилата за избор на административни ръководители в органите на 

съдебната власт /ОСВ/ и подобряване на качеството на стандартите за избор. 

 

           юни 2016 г. 

 

     Отговорни институции: ВСС 

 

3. Изготвяне на нова Методика за атестирането на магистрати, изграждане на капацитет 

за прилагането й, както и предприемане на действия по уеднаквяване на 

противоречивата практика при попълване на единния атестационен формуляр, 

съобразно предстоящите изменения в ЗСВ. * 

 

             декември 2016 г.  

 

        Отговорни институции: ВСС 

 

4. Извеждане на проблеми от възможен системен характер, на базата на доклада от 

извършената проверка в СГС, и проверка за евентуалното им наличие в други ОСВ 

 

             октомври 2016 г.  

 

        Отговорни институции: ВСС, ИВСС, ПРБ, ВКС, 

МВР 

 

 

СТАНДАРТИ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА  

 

 

1. Оптимизиране щатната численост в ОСВ чрез съкращаване и разкриване на 

длъжности в това число и в съдебната администрация.  

 

                     постоянен срок 

 

        Отговорни институции: ВСС 

 

 

 



2. Предложение за промяна в нормативната уредба с цел по-равномерно разпределение 

на делата между всички ОСВ.  

 

        Отговорни институции: МП, НС, ВСС, 

 

                срок постоянен  

 

3. Създаване на модел за оптимизиране на съдебната карта на районните съдилища и 

прокуратури.  

 

              декември 2016 г. 

 

        Отговорни институции: ВСС 

 

4. Разработване и внедряване на единна информационна и деловодна система на 

съдилищата, 

 

          декември 2016 г.,  внедряване- 2017 г. 

 

 

        Отговорни институции: ВСС 

 

5. Създаване на специализирана географско-информационна система /ГИС/. 

 

              декември 2016 г. 

 

        Отговорни институции: ВСС 

 

6. Изготвяне на Пътна карта за реформа на териториалната структура на останалите 

съдилища. 

              декември 2016 г. 

 

        Отговорни институции: ВСС 

 

7. Постоянен мониторинг на приложението на правилата за оценка натовареността на 

съдиите и прокурорите и извършване на анализ на резултатите на полугодие и на 

годишна база. 

 

                                               декември 2016 г. 

 

        Отговорни институции: ВСС 

 

8. Въвеждане на разработения Единен електронен портал за съдебната власт:  

                                                  

           декември 2016 г.

   

        Отговорни институции: ВСС 

 

- Тестово включване на шестте пилотни съдилища – районен и окръжен съд 

Благоевград, районен и окръжен съд Смолян, Софийски апелативен съд и Върховен 

касационен съд  до средата на месец март 2016 г.; 

 

                     март 2016 г. 

 



      

- Изготвяне на график за обучение на представители на Висшия адвокатски съвет за 

работа с Единния електронен портал за съдебната власт 

   

                     март 2016 г. 

 

         

- Контрол на трансфера на данни от деловодна система „САС“, разработена от ИО-АД 

клон Варна към Единния електронен портал за съдебната власт  

 

                          до приключване на трансфера 

 

         

 

- Използване на Единния електронен портал за съдебната власт за внедряване на 

разработената по НФМ система за електронното призоваване     

 

              декември 2016 г. 

 

      

 

8.1 Надграждане на Единния електронен портал за съдебната власт 

                                                                                                                         декември 2016 г. 

                                                             Отговорни институции: ВСС   

    

                    

8.2 Обучение на магистрати и служители за работа за работа с Единния електронен 

портал за съдебната власт.  

  

              декември 2016 г. 

 

        Отговорни институции: ВСС 

 

9. Разработване на правила за пряк електронен избор на членове на Висшия съдебен 

съвет, в помощ на законодателния процес по изменение на ЗСВ*.  

  

              декември 2016 г. 

 

        Отговорни институции: МП, ВСС 

 

10. Адаптиране на системата за електронен избор на членове на ВСС, създадена в 

рамките на Единния електронен портал за съдебната власт. 

  

              декември 2016 г. 

 

        Отговорни институции: ВСС 

 

11. Анализ на дисциплинарната практика на ВСС за периода 03.10.2012 г. до 31.12.2015 

г. и на практиката на ВАС, свързана с дисциплинарните производства на ВСС.  

  

              юни 2016 г. 

 

        Отговорни институции: ВСС 

 



 

12. Прецизиране на Правилата за дисциплинарната дейност на ВСС 

 

             октомври 2016 г. 

 

        Отговорни институции: ВСС 

 

13. Предложения за законодателни промени и допълнения в ЗСВ, в частта, касаеща 

дисциплинарната отговорност на магистратите. * 

  

                   април 2016 г. 

 

        Отговорни институции: ВСС, МП 

 

14. Създаване на ясни стандарти за дисциплинарни нарушения и наказания при 

отчитане на нормите на натовареност на магистратите.  

  

              декември 2016 г. 

 

        Отговорни институции: ВСС, ИВСС 

 

БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ 

 

1. Наблюдение на продължителността на наказателния процес (досъдебна и съдебна 

фази), и анализ на проблемите и възможностите за повишаване ефективността и 

качеството на правосъдието.  

 

              декември 2016 г. 

 

        Отговорни институции: ВСС,ИВСС,ВКП, МВР  

 

2. Да се приеме пътна карта за решаване на неотложните проблеми на съдебните 

експертизи във всички области на правораздаването.  

 

              декември 2016 г. 

 

        Отговорни институции: МП, ВСС, ВКП, МВР, 

ВКС, ВАС  

 

3. Изготвяне на Закона за вещите лица, преводачите и тълковниците.   

 

              декември 2016 г. 

 

        Отговорни институции: МП, НС 

 

*Забележка: Всички предложение от страна на ВСС за изменение и допълнение на 

ЗСВ следва да бъдат формулирани в единно предложение в  сроковете съобразно 

графика на изготвяне на ЗИД на ЗСВ.   

 


