
                                                        
 

Проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските 

съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на 

съдилищата“ 

 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-

3.001-0001-C01/26.08.2016 г. 

Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г. 

Приоритетна ос: Прозрачна и ефективна съдебна система 

Наименование на процедурата: Стратегически проекти в изпълнение на 

Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и 

Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор 

„Правосъдие“ 2014- 2020 г. 

Бенефициент: Висш съдебен съвет 

Бюджет на проекта: 6 008 800 лева 

Период за изпълнение: 31 месеца 

Кратко описание на проекта:  

Реформите на ключови елементи от съдебната система са сред стратегическите 

приоритети на страната, като на преден план се поставят оптимизацията на съдебната 

карта и въвеждането на електронно правосъдие. Проектът има за цел да създаде модел 

за реорганизация на съдебната карта на районните съдилища и прокуратури и да 

предостави пътна карта за рационализирането в по-общ план на съдилищата и 

прокуратурите на всички равнища с цел повишаване на качеството и ефикасността като 

цяло, в това число пренасочване на ресурси, където е целесъобразно, въз основа на 

цялостен анализ на натовареността на съдебните структури и специфични социално-

икономически фактори, като предостави съответните технологични решения за това.  

Въвеждането на Единната информационна система на съдилищата и внедряването ѝ 

във всички съдилища, при съобразяване на новата съдебна карта и произтичащите от 

това особености, ще даде възможност за качествено управление на дела по електронен 

път, значително оптимизиране работата на съдилищата и продължаване на стъпките 

към реализацията на ефективно електронно правосъдие, при спазване на основните 

принципи за достъпност, прозрачност, еднократно събиране на данните, защита на 

личните данни, повишаване на бързината и качеството на обслужване, както и улеснен 

достъп до обществена информация. 



                                                        
Изграждането на капацитет за работа със системата чрез обучението на потребителите 

е от съществено значение за гарантиране бъдещото качествено използване на нейните 

възможности, както и на консистентността на събраната в нея информация, която ще 

бъде основа за бъдещи управленски анализи и предоставяне на електронни услуги.  

Внедряването на информационна система за мониторинг и анализ ще позволи 

проследяване нивата на натовареност на системата в реално време и прилежащите 

фактори за нейното развитие и гарантира устойчивостта на въведената нова съдебна 

карта като дава възможност за текущ анализ на състоянието на съдебните структури в 

комплексна среда. 

Ключова цел на проекта:  

• Проектът има за цел да създаде модел за реорганизация на съдебната карта на 

районните съдилища и прокуратури и да предостави пътна карта за рационализирането 

в по-общ план на съдилищата и прокуратурите на всички равнища с цел повишаване на 

качеството и ефикасността като цяло, в т.ч. пренасочване на ресурси, където е 

целесъобразно, въз основа на цялостен анализ на натовареността на съдебните 

структури и специфични социално-икономически фактори, като предостави и 

съответните технологични решения за това. 

Специфични цели: 

• Оптимизация на съдебната карта 

• Анализ на съществуващите технологични процеси и средствата за събиране и 

обобщаване на статистическа информация 

• Изграждане на Единна информационна система на съдилищата 

• Изграждане на специализирана информационна система за динамичен анализ и 

мониторинг на факторите, свързани със социално-икономическото развитие на 

съдебните райони и натовареността на съдилищата 

• Изграждане на капацитет за работа с Единна информационна система на 

съдилищата и за текущо оптимизиране на дейността на съдебните структури  

• Усъвършенстване функционирането на органите от сектор „Правосъдие”, чрез 

въвеждане на Единна информационна система на съдилищата, специализирана 

информационна система за анализ и мониторинг на факторите за развитие на съдебната 

карта и интегрирането на двете системи с информационните системи на други органи 

на съдебната и изпълнителната власт  

• Утвърждаване и гарантиране на принципите на достъп до правосъдие чрез 

въвеждане на оптимизация на ресурси, подобряване на ефективността и ефикасността с 

промяна на съдебната карта, въвеждане на единна система за управление на дела и 



                                                        
създаване на система за мониторинг и анализ като инструмент за бъдещата аналитична 

работа на Висшия съдебен съвет и други органи на съдебната власт  

Проектът, в неговата цялост, отговаря за постигане на целта на ПО 3 „Прозрачна и 

ефективна съдебна система“ на ОПДУ 2014-2020 г. за повишаване на качеството и 

ускоряване на правораздаването и модернизиране на съдебната система чрез (1) 

реформа в структурите, процедурите и организация на работата в съдилищата и (2) 

утвърждаване принципите на достъп до правосъдие чрез промяна на съдебната карта, 

разработване на специализирани информационни системи и предоставяне на 

възможност на Висшия съдебен съвет за наблюдение в реално време върху развитие на 

съдебната карта, натовареността на съдилищата и прокуратурите и взимане на 

информирани управленски решения за оптимизиране на дейността; (3) подобряване на 

управлението на съдилищата и постигане на по-висока ефективност на тяхното 

функциониране посредством прилагане на електронно правосъдие и оптимизиране на 

дейностите по управление на дела и комуникация на информация по дела между 

съдилищата и други органи на съдебната и изпълнителната власт. 

Дейности: 

Дейност 1. Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските 

съдилища и прокуратури 

Дейност 2. Разработване на предложения за описание, анализ и оптимизация и 

реинженеринг на работните процеси, свързани с разглеждането на дела от съдилищата 

в единен модел на процесите  

Дейност 3. Разработване и внедряване на Единна информационна система на 

съдилищата 

Дейност 4. Анализ на нормативната уредба, съществуващите технологични процеси, 

средствата за събиране и обобщаване на статистическа информация 

Дейност 5. Създаване на специализирана информационна система, включваща 

инструменти за анализ и мониторинг на факторите, свързани със социално-

икономическото развитие на съдебните райони и натовареността на съдилищата и 

прокуратурите 

Дейност 6. Осигуряване на публичност и визуализация 

Дейност 7. Доставка на хардуерно оборудване 

 


