
                                                                                                                     
 

Проект: „Оценка на института на съдебните заседатели и изготвяне на предложения за усъвършенстването му", 

Договор № BG05SFOP001-3.007-0001-С01/16.04.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма"Добро управление"  

 

 

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ - БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ" 

 

 

Проект „Осигуряване на реално обществено участие в правораздаването чрез 

института на съдебните заседатели“ 

 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG05SFOP001-3.007-0001-С01/16.04.2021 г. 

 

Оперативна програма „Добро управление“ 

 

Приоритетна ос 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“ 

 

Наименование на процедурата: „Подобряване и актуализиране на политиките 

и правилата, свързани с атестирането и възнагражденията на съдебните 

служители, и въвеждане на гаранции за обществено участие в избора на съдебни 

заседатели от общинските съвети“ 

 

Бенефициент: Висш съдебен съвет 

 

Бюджет на проекта: 219 457,00 лв. 

 

Европейско финансиране: 186 538,50 лв. 

 

Национално финансиране: 32 918,55 лв. 

 

Период за изпълнение: 01.04.2021 – 30.06.2022 г. 

 

Кратко описание на проекта 

В настоящия момент уредбата на института на съдебните заседатели и на 

техните права и задължения е установена в Закона за съдебната власт, 

Наказателнопроцесуалния кодекс и в Наредба 7 за съдебните заседатели, 

одобрена от Пленума на Висшия съдебен съвет. 

Усъвършенстването на института на съдебните заседатели е заложено в 

Специфична цел 2 в Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в 

съдебната система и в Пътната карта за изпълнението й.  

Проектът има за цел да усъвършенства института на съдебните заседатели 

чрез оценка на действащата нормативна уредба и оценка на практиката на 

минимум 4 страни членки на ЕС по отношение на съдебните заседатели, въз 

основа на които и след проведени обществени дискусии ще бъдат изготвени 

предложения за извършване на промени в Закона за съдебната власт и в Наредба 
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7 за съдебните заседатели, целящи: 

1) Осигуряване на реално обществено участие в правораздаването чрез 

института на СЗ; 

2) Актуализиране на Етичните принципи и правила за поведение на 

съдебните заседатели (РАЗДЕЛ VI. от Наредба 7 за съдебните заседатели) и 

3) Въвеждане на унифицирана Декларация за наличието/липсата на 

конфликт на интереси на съдебните заседатели. 

Ще бъде разработен и внедрен Електронен регистър на съдебните 

заседатели (ЕРСЗ) чрез който ще се постигне систематизиране на информацията 

за всеки съдебен заседател и ще се осигури възможност за: (1) Публичност и 

достъпност на регистъра за гражданите и обществото и (2) Проследяване на 

профилът на всеки съдебен заседател 

 

 

Специфични цели 

Проектът има за цел да бъде усъвършенстван института на съдебните 

заседатели чрез осигуряване на обществено участие, прилагане на разработена 

унифицирана Декларация за конфликт на интереси на съдебните заседатели и 

въведен във всички съдилища електронен регистър на съдебните заседатели. 

Изпълнението на ключовите цели ще допринесе за постигане на: 

1. Своевременно установяване на конфликт на интереси, както и 

обществено достъпна информация за декларираните от съдебните заседатели 

обстоятелства. 

2. Нормативни изменения целящи усъвършенстване на института на 

съдебните заседатели и осигуряващи обществено участие. 

3. Ще се предостави възможност за обществена проследимост на 

изпълняваните функции от съдебните заседатели и за ангажираността им в 

съдебните процеси чрез публичната част на Електронния регистър на съдебните 

заседатели. 

4. Проектът, в неговата цялост, отговаря за постигане на целта на ПО3 

„Прозрачна и ефективна съдебна система“ на ОПДУ 2014-2020 за повишаване 

на качеството и ускоряване на правораздаването и модернизиране на съдебната 

система, както и за изпълнение на мерки 6.2.1 Прозрачност и обществено 

участие в избора на съдебни заседатели от общинските съвети. 6.2.2 

Прозрачност на съдебните заседатели и гаранции срещу конфликт на интереси. 

6.2.3 Дебат за възможностите за допълнително повишаване на общественото 

участие чрез института на съдебните заседатели от Актуализираната стратегия 

за продължаване на реформата в съдебната системна и Актуализираната пътна 

карта за изпълнението ѝ.  
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Дейности по проекта: 

 

Дейност 1 „Оценка на института на съдебните заседатели и изготвяне 

на предложения за усъвършенстването му“. Резултатите, които ще се 

постигнат в изпълнение на дейността са: 

1. Изготвена оценка на действащата нормативна уредба. 

2. Изготвена оценка на практиката на минимум 4 страни членки на ЕС по 

отношение на осигуряване на реално обществено участие, етичните правила, 

съблюдавани от съдебните заседатели и декларирането на наличие/липса на 

конфликт на интереси. 

3. Доклад за относимостта на получените становища и предложения от 

проведените обществени обсъждания на изготвените предложения. 

4. Проведени обществени дискусии – 3 броя. 

5. Одобрени от Пленума на ВСС предложения за осигуряване на реално 

обществено участие в правораздаването чрез института на СЗ, въведени с 

изменения на ЗСВ и Наредба 7 за съдебните заседатели, където е приложимо.  

6. Приети, одобрени и въведени от Пленума на ВСС изменения в Наредба 

7 за съдебните заседатели, касаещи актуализирани Етични принципи и правила 

за поведение на съдебните заседатели и унифицирана Декларация за 

наличие/липса на конфликт на интереси на съдебните заседатели. 

 

Дейност 2 „Разработване и внедряване на Единен регистър на 

съдебните заседатели“. Резултатите, които ще се постигнат в изпълнение на 

дейността са: 

1. Изготвен бизнес анализ и произтичащите от него изисквания към ЕРСЗ. 

2. Формулирани изисквания към ЕРСЗ и логически последователности, 

процеси и операции  

3. Изготвен системен проект и софтуерно решение за ЕРСЗ. 

4.Разработено Ръководство на потребителя и Ръководство на 

администратора. 

5. Обучени магистрати, съдебни служители, служители на разследващи 

органи съгласно НПК - 150 лица. 

6. Обучени магистрати, съдебни служители, служители на разследващи 

органи съгласно НПК със сертификат – 150 лица. 

7. Внедрен ЕРСЗ в работна среда с Решение на ПВСС след извършена 

съгласувателна процедура с министъра на правосъдието. 

 


