
 

 

 

 

Проект „Разработка и внедряване в съдебната система на софтуер за 
ускорено създаване и възпроизвеждане на актове и други документи чрез 

диктовка и автоматично конвертиране на гласов запис в текст 
/voice-to-text/ и съпътстващи системи за обработка“ 

 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
 BG05SFOP001-3.008-0001-С01/23.09.2020 г. 

Оперативна програма „Добро управление“ 

Приоритетна ос: Прозрачна и ефективна съдебна система 

Наименование на процедурата: „Разработка и внедряване в съдебната 

система на софтуер за ускорено създаване и възпроизвеждане на актове и 

други документи чрез диктовка и автоматично конвертиране на гласов запис 

в текст (voice-to-text) и съпътстващи системи за обработка “. 

Бенефициент: Висш съдебен съвет 

Бюджет на проекта: 6 980 000,00 лева 

Европейско финансиране: 5 933 000,00 лева 

Национално финансиране: 1 047 000,00 лева 

Период за изпълнение: 24 месеца 

Кратко описание на проекта: 

Проектът има за цел да подобри ефективността и ефикасността в работата на 

магистратите чрез разработване и внедряване в органите на съдебна власт на 

софтуер за диктовка и автоматично конвертиране на гласов запис в текст 

/voice-to-text или накратко V2T/, който се явява инструмент за 

дигитализиране на актовете на магистратите и ще позволи вместо да ги 

набират ръчно, да диктуват и получават автоматично набран текст, 

позволяващ бързо форматиране / прилагане на граматични и пунктуационни 

правила/, търсене и извеждане на думи, рефериране, анотиране и други 

опции за допълнителна текстообработка и референции към всички ключови 

сегменти от актовете. Чрез този софтуер ще се редуцира времето по набор, 

обработка и прехвърляне на информация по всяко дело /над 60% от 
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обичайно необходимото време/, както и ще се постигне подобряване на 

бързината и качеството на работа, ускоряване на документооборота, 

възможност за работа от разстояние, за по-висока квалификация на 

магистратите, респективно ще се постигне по-добра отчетност и високо 

качество на правораздаването. В изпълнение на дейностите по проекта ще 

бъде закупен и необходимият хардуер за обезпечаване работата на софтуера, 

което е необходимо условие гарантиращо използването му в работата на 

органи на съдебната власт /ОСВ/ и техните служители; магистрати и 

съдебни служители; служителите и длъжностните лица в сектор 

Правосъдие, подпомагащи съдебната система и лица, подпомагащи 

съдебния процес. Осъществяването на проекта ще допринесе не само за 

ефективното и ефикасно въвеждане на инструменти на електронно 

правосъдие и дигитализация в съдебната система, но ще осигури и 

мултиплициращ ефект в структурите на държавната администрация. Чрез 

използването на софтуер за диктовка и автоматично конвертиране на гласов 

запис в текст в администрацията ще се постигне намаляване на 

административната тежест за гражданите и бизнеса (съкращаване на 

сроковете за предоставяне на административни услуги, повишаване на 

качеството и обема на същите, т.н.), ефективно управление на времето и 

ресурсите на администрацията, дигитализация и модернизация на процесите 

на управление и повишено качество на услугите. Осъществяването на 

проекта е от особена важност за продължаването на реформата в съдебната 

система и за въвеждането на електронното правосъдие, отчитайки 

най-съвременните тенденции в областта на електронното управление.  

 

Обща цел на проекта: 

Основната цел на проекта е да се постигне по-висока ефективност в 

правораздаването чрез интензивно и всеобхватно подобряване на скоростта 

и качеството на работа на магистратите и служителите в органите на 

съдебната власт посредством въвеждане на системи и технологии за 

преобразуване на глас в текст /voice-to-text/ за автоматизация на процеса по 

набор, обработка и анотация на текстове в цифров вид. 

Специфични цели: 

Специфичните цели на проектното предложение са свързани с:  

 - Постигане на по-висока ефикасност в правораздаването чрез въвеждане на 

система за запис и конвертиране на аудио-реч в текст, което ще позволи 



ускорено откриване и възпроизвеждане на речите от съдебните заседания, 

ще даде на магистратите инструмент за ускорено въвеждане 

/дигитализиране/ на актовете им чрез диктовка и получаване на автоматично 

набран текст, позволяващ бързо форматиране, търсене, рефериране и др. 

опции за текстообработка и референции към ключови сегменти от актовете и 

други документи на магистратите. 

- Намаляване на натовареността на магистратите и съдебните служители 

чрез спестяване на време по набор, обработка и прехвърляне на текстова 

информация по всяко дело. 

- Повишаване на доверието в органите на съдебната власт от страна на 

гражданите и бизнеса чрез повишаване на ефективното администриране на 

съдебната власт. 

Дейности: 

Дейност 1. Изготвяне на техническа спецификация с функционални и 

технически изисквания за проектиране, разработване и внедряване на 

софтуер за ускорено създаване и възпроизвеждане на съдебни актове и други 

документи чрез диктовка и автоматично конвертиране на гласов запис в 

текст (voice-to-text или V2T), съпътстващи системи за обработка и услуги, 

както и техническа спецификация за осигуряване на необходимия хардуер за 

обезпечаване работата на софтуера; 

  

Дейност 2. Проектиране (разработка и изграждане), тестване и внедряване 

на софтуер за ускорено създаване и възпроизвеждане на съдебни актове и 

други документи чрез диктовка и автоматично конвертиране на гласов запис 

в текст (voice-to-text) и функционалности за допълнителна автоматизация;  

 

Дейност 3. Осигуряване на хардуерно обезпечаване ползването на софтуер 

за ускорено създаване и възпроизвеждане на съдебни актове и други 

документи чрез диктовка и автоматично конвертиране на гласов запис в 

текст (voice-to-text) и функционалности за допълнителна автоматизация. 

 


