
      

 

   

                               

Ф  И  Н  А  Н  С  О  В  А   О  Б  О  С  Н  О  В  К  А 

 

ОТНОСНО: Проект на Наредба за показателите, методиката и реда за атестиране на 

съдия, председател и заместник-председател на съд 

 

1. Първостепенен разпоредител с бюджет, чийто бюджет засяга проектът на акт 

Висш съдебен съвет 

2. Второстепенен разпоредител с бюджет, чийто бюджет засяга проектът на акт 

3. Целта, която би се постигнала с приемането на проекта на акт, включително 

какви проблеми или негативни тенденции се разрешават или се изпълняват поети 

ангажименти: 

С приемането на проекта на Наредба за показателите, методиката и реда за 

атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд се изпълнява 

разпоредбата заложена в чл. 209 б от Закона за съдебната власт. 
  

4. Целева група, към която са насочени очакваните резултати 

4.1. Юридически лица 

 

5. Кратко описание на мотивите за избрания вариант за реализиране на крайната цел 

от гледна точка на въздействието върху държавния бюджет  

Избраният вариант за реализиране на крайната цел е Вариант 1. 

 

Сценарий 0:  

Не се приема проекта: 

Не се приема проекта на Наредба за показателите, методиката и реда за атестиране 

на съдия, председател и заместник-председател на съд, в следствие на което няма 

да е изпълнена разпоредбата на чл. 209 б от ЗСВ 

 

Вариант 1: Приема се проекта 

С приемането на проекта ще бъдат регламентирани критериите, показателите за 

оценяване и методиката на атестиране на съдии, председатели и заместник-

председатели на съдилищата в Република България 

 

6. Описание на дейностите на избрания вариант, които произтичат от проекта  на 

акт, и мотивите за всяка предлагана дейност:  

 

 Утвърждаване на показатели за реда и начина за атестиране на съдии, 

председатели и заместник-председатели, както и на критерии за отчитане 

степента на натовареност в органите на съдебната власт. 

 

7. Финансово въздействие върху държавния бюджет: 

По бюджета на съдебната власт за 2017 г. ще са необходими допълнителни 

средства в размер на 50 000 лв. извън утвърдените по чл. 2 от ЗДБРБ за 2017 г. за 

командироване на членове на КАК. 



 

8. Правни въпроси и необходимост от промяна на други нормативни актове: 
Не се налагат изменения и допълнения в други нормативни актове. 

 

9. Резюме на анализа за оценка  на риска:   

Сценарий 0:  

Не се приема проекта: 

Не се приема проекта на Наредба за показателите, методиката и реда за атестиране 

на съдия, председател и заместник-председател на съд, в следствие на което ще се 

наруши възможността за справедлива процедура за кариерно израстване и 

обективна оценка на професионалните и делови нравствени качества на съдиите, 

председателите и заместник-председателите на съдилищата в Република България 

 

Вариант 1: Приема се проекта 

С приемането на проекта ще се осигури законосъобразна, прозрачна и 

справедлива процедура за кариерно израстване на съдиите, председателите и 

заместник-председателите на съдилищата, както и ще се увеличи личната 

мотивация за професионално развитие. 

 

10. Очаквани резултати: 

10.1. Гарантирането на равни и справедливи възможности за кариерното 

израстване на съдиите, председателите и заместник-председателите на 

съдилищата. 

10.2. Утвърждаване на независимостта и основните права на съдиите. 

 

 

 

Табл. №1 “Анализ на въздействието на проекта на акт върху целевите групи 

или сектори на икономиката, изброени в т.4” 

          /по скала/  

Групи 

 

Група №1 

Юридически 

лица 

Оценка на въздействието върху 

всички групи 

Дейности, произтичащи 

от проекта на акт 

Дейност №1, посочена в т.6 +12 +12 

Осреднена оценка на 

въздействието върху 

всяка отделна група 

+12 +12 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Табл. № 2 “Разчет на средствата, необходими за финансиране на дейностите 

от избрания вариант” 

          /в хил. лв./ 

Дейности 

на 

избрания 

вариант 

Разходи за първата 

година 

Разходи за втората 

година 

Разходи за третата 

година 

 Бюджетни 

средства 

Средства 

от други 

източници 

Бюджетни 

средства 

Средства от 

други 

източници 

Бюджетни 

средства 

Средства 

от други 

източници 

Дейност № 

1 

50,0      

Общо:    50,0      

  

Табл.№3 Изменения в стойностни и натурални показатели по бюджета или 

бюджетите, произтичащи от предлагания проект  на  акт, във връзка с т. 7  

  /в лева/ 

Показатели За 

предходната 

отчетна 

2015 година 

Уточнен 

план 

2016 г. 

Произтичащи 

изменения за 

текущата 

2016 

бюджетна 

година 

Произтича

щите 

изменения 

за 

следваща 

бюджетна 

година 

2017 г. 

Произтичащи

те изменения 

за 

следваща 

бюджетна 

година – n+1 

Произтичащи

те изменения 

за следваща 

бюджетна 

година – n+2 

1 2 3 4 5 6 7 

Общо за системата на първостепенния разпоредител с бюджет 

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Приходи 118 265 831 109 400 000     

 Данъчни       

Неданъчни       

Помощи       

Разходи 469 313 823 534 514 297 

 

    

Текущи разходи 

от тях:  

466 017 496 516 260 187 

 

 + 50 000 + 50 000 + 50 000 

за персонал 421 570 102 466 832 840 

 

    

Капиталови 

разходи 

3 296 327 18 254 110 

 

    

Максимален  95 674 936     



размер на 

ангажиментите 

за разходи 

 

Максимален 

размер на 

новите задълже-

ния за разходи  

 69 991 636 

 
    

 

Изготвил:              /П/ 

        Началник отдел „ФРА” 

Съгласувал:         /П/ 

        Директор дирекция „Бюджет и финанси” 

 


