Проект „Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната
власт“

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG05SFOP001-3.004-0001-C01/29.05.2020 г.
Оперативна програма „Добро управление“
Приоритетна ос: Прозрачна и ефективна съдебна система
Наименование на процедурата: „Въвеждане на програмно бюджетиране
в органите на съдебната власт“.
Бенефициент: Висш съдебен съвет
Бюджет на проекта: 867 462,27 лева
Европейско финансиране: 737 342,93 лева
Национално финансиране: 130 119,34 лева
Период за изпълнение: 32 месеца
Кратко описание на проекта:
Проектът ще допринесе за изпълнение на целите на Актуализираната
стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, като
адресира потребността за повишаване на прозрачността и отчетността за
използване на бюджетните средства, и увеличаване на ефикасността и
ефективността на публичните разходи в съдебната власт. Ефективното
администриране на съдебната власт чрез въвеждането на програмно
бюджетиране за всяка структура от институциите на съдебната власт и
ориентиране на бюджета към постигане на резултати, обвързване на
финансирането със заложените цели, дейности, натовареност и обективна

оценка на разходите по видове преписки и дела, ще постигне адекватно
финансиране на правораздаването като основна държавна функция. В
рамките на проекта ще бъде извършена оценка на прилагането на
програмното бюджетиране; анализ на европейските практики за програмно
бюджетиране в съдебната власт; разработване на методология за
програмно бюджетиране, която ще дефинира всички задължителни
елементи, свързани с работните процеси за изготвяне, одобрение,
управление, отчитане и оценка на бюджета на съдебната власт и на
органите

на

съдебната

власт.

Ще

бъдат

изготвени

оценка

на

съществуващата система за съдебни такси и оценка на размера на
съдебните такси при разходноориентиран модел, ще бъде извършен
преглед и актуализация на процедурите и нормативната рамка за
програмно бюджетиране, както и обучение по програмно бюджетиране.
Предвидено е разработването и внедряването на специализиран софтуер,
който

ще

допринесе

за

ефективното

бюджетиране, обмена на информация

прилагане
по

на

показатели,

програмното
разходи

и

възможност за анализи, които да показват състоянието на системата като
цяло и на отделните й звена. Основният резултат от изпълнението на
проекта е въвеждане на програмно бюджетиране във всички органи на
съдебната власт. Целевите групи на проекта са ВСС и неговата
администрация, както и органите на съдебната власт.
Обща цел на проекта:
 Повишаване на прозрачността и отчетността за използване на
бюджетните средства и увеличаване на ефикасността и ефективността на
публичните разходи в съдебната власт.
Специфични цели:
 Надграждане и разширяване на обхвата и въвеждане на програмно
бюджетиране във всички органи на съдебната власт;

 Ефективно администриране на съдебната власт чрез изготвяне на
независима оценка на системата за съдебни такси и анализ на възможните
промени в нея.
Дейности:
Дейност 1. Оценка на прилагането на програмното бюджетиране и анализ
на европейските практики за ориентирано към резултатите бюджетиране в
системата на съдебната власт.
Дейност 2. Разработване на методология за програмно бюджетиране в
съдебната власт.
Дейност 3. Оценка на системата за съдебни такси.
Дейност 4. Усъвършенстване на нормативната рамка за въвеждане на
програмно бюджетиране в съдебната власт.
Дейност 5. Разработване и внедряване на програмен продукт за отчитане
по бюджетни програми.
Дейност 6. Обучение по програмно бюджетиране.

