
                                                                                                                                                               

 

 

Проект „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на 

магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в 

органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на работата им“ 

 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0011-

C01/14.09.2017 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:  410 000.00 лв. 

Период на изпълнение: 12 месеца 

Кратко описание на проекта: 

Настоящият проект е продължение на усилията на ВСС за повишаване на качеството, бързината и 

ефективността на правосъдието. Залегналите в него дейности са съобразени с мерките, заложени в 

Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в 

съдебната система. В рамките на проекта ще бъде въведен постоянен мониторинг върху 

приложението на механизма за измерване тежестта на отделните видове дела и преписки и 

допълнителните служебни задължения. Ще бъде разработена норма на натовареност на 

магистратите с цел постигане на равномерно разпределение на делата и преписките в рамките на 

отделните структури на съдебната власт и интегрирането й с другите процеси на планиране. Ще 

бъде изследвана работната натовареност на съдебната администрация и определяне на норма за 

същата. В рамките на проекта ще бъдат изследвани условията на труд и ще бъдат разработени и 

внедрени стандарти за условия на труд в съдилищата и прокуратурите. Предвижда се и да бъде 

анализирани факторите, влияещи на продължителността на делата и преписките и възможностите 

за повишаване на ефективността на разглеждането им. 

Заложените дейностите отговарят изцяло на приоритетите на ВСС и са част от усилията за 

осъществяване на ефективна съдебна реформа. 



                                                                                                                                                               

 

 

Ключова цел на проекта: 

Предприемане на мерки за подобряване на управлението на органите на съдебната власт и 

повишаване на ефективността на тяхното функциониране. 

Специфични цели: 

- Регулиране на работната натовареност на съдиите, прокурорите и следователите с оглед 

равномерното разпределение на делата и преписките в структурите на съдебната власт;  

- Регулиране на равномерна работна натовареност на съдебната администрация с оглед 

спецификата на служебните задължения и допълнителните служебни дейности на съдебните 

служители в рамките на отделните структури на съдебната власт; 

- Подобряване на условията на труд чрез въвеждане на стандарти за условия на труд в съдилищата 

и прокуратурите; 

- Минимизиране на факторите, водещи до неоправдано забавяне на делата. 

Дейности: 

Дейност 1. Мониторинг на методологията за измерване тежестта на отделните видове дела и 

преписки и допълнителните служебни задължения на съдиите, прокурорите и следователите и 

създаване на норма на натовареност и равномерно разпределение на делата и преписките в 

рамките на отделните структури на съдебната власт 

Дейност 2.  Въвеждане на механизъм за определяне на норма на натовареност на съдебната 

администрация и равномерно разпределение на работата в рамките на отделните структури, 

отчитайки допълнителните служебни задължения на съдебните служители. 

Дейност 3.  Въвеждане на стандарт за условия на труд в съдилищата и прокуратурите. 

Дейност 4. Наблюдение на продължителността на делата и преписките и анализ на възможностите 

за повишаване на ефективността на разглеждането им 

Дейност 5 - Осигуряване на мерките за информация и комуникация 

 

 


