РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В И С Ш

С Ъ Д Е Б Е Н

С Ъ В Е Т

ДОКЛАД
към тригодишната бюджетна прогноза на съдебната
власт
за периода 2014 - 2016 година по програми

І. ВЪВЕДЕНИЕ
Съгласно Закона за съдебната власт, обн. ДВ, бр. 64/2007 г. Висшият
съдебен съвет е постоянно действащ орган, който представлява съдебната
власт и осигурява нейната независимост, определя състава и организацията
на работа на съдебната власт и осъществява управление на дейността й без
да засяга независимостта на нейните органи.
Основният принцип при разработване на бюджетната прогноза на
съдебната власт за следващите три години, е независимост и прогнозиране
на оптимален размер на средствата за нормално функциониране на
съдебните институции.
ІІ. ПРИОРИТЕТИ
СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

И

ВИЗИЯ

ЗА

РАЗВИТИЕТО

НА

Бюджетната прогноза на съдебната власт за периода 2014 г. – 2016 г.
отразява стремежа за повишаване ефективността на цялостната работа на
съдебната система на равнище,отговарящо на членството на Република
България в Европейския съюз.
Реформата в тази сфера е насочена към постигането на равен достъп
до правосъдие и на европейски стандарти в областта на правната помощ,
съдебното изпълнение и алтернативното решаване на спорове.
Разчетите са изцяло съобразени с допълнителните приоритети и
мерки на Стратегията за продължаване на реформата на съдебната система,
в условията на пълноправно членство в Европейския съюз. При изготвянето
им са използвани обективните потребности от числеността на магистратите
и служителите от съдебната администрация, определени спрямо броя на
съдебните производства и темпа на тяхното нарастване, както и действието
на Единния класификатор на длъжностите в съдебната администрация и
Таблицата за заплатите на магистратите.
ІІІ. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА
Данните са консолидирани от предложенията на органите на
съдебната власт, направени на база минимални разчети, необходими за
нормалното им функциониране и осигуряващи бързо правораздаване, като
са отразени последните промени в Закона за съдебната власт и други
нормативни актове, с добавен резерв (по 900,0 хил.лв. за трите години).
Разчетите са изготвени на база указанията на Министерство на
финансите за подготовката на бюджетните прогнози за периода 2014 –
2016 г.
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Описание на приходите
ПРИХОДИ
(в хил. лв.)

Бюджет Прогноза Прогноза Прогноза
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2013 г.

Общо приходи:

140 000 140 000

Данъчни приходи
Неданъчни приходи
Приходи от съдебни такси
Други

121 030
18 970

140 000

121 030
18 970

140 000

121 030
18 970

121 030
18 970

Приходите от дейността на органите на съдебната власт са
съобразени с политиката за равен достъп до правосъдие, при което
разширяването на обхвата на съдебната дейност изключва въвеждането на
пазарни механизми при оказването на юридическа помощ по граждански и
наказателни дела.
Прогнозните приходи са реалистични, като при тяхното изготвяне са
отчетени промените в нормативната уредба и са използвани икономически
и статистически способи за анализ, съобразени с прогнозите за
променената макроикономическа среда.
Описание на разходите
РАЗХОДИ

01-00
02-00
05-00

05-51
05-60
05-80
08-00
10-00
46-00

52-00
53-00

00-98

(в хил. лв.)
Общо разходи:
Заплати и възнаграждения за персонала,
нает по трудови и служебни
правоотношения
Други възнаграждения и плащания за
персонала
Задължителни осигурителни вноски от
работодатели
осигурителни вноски от работодатели за
Държавното обществено осигуряване
(ДОО)
здравно-осигурителни вноски от
работодатели
вноски за допълнително задължително
осигуряване от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване
Издръжка
Разходи за членски внос и участие в
нетърговски организации и дейности
Общо капиталови разходи
Придобиване на дълготрайни материални
активи
Придобиване на нематериални
дълготрайни активи
Неразпределен резерв
Резерв за непредвидени и неотложни
разходи

Бюджет
2013 г.

Прогноза
2014 г.

433 589 007

535 301 268 521 390 722 523 633 757

Прогноза
2015 г.

Прогноза
2016 г.

289 334 457
315 464 084

316 504 124

317 523 440

24 975 414

35 360 046

32 306 876

33 410 040

79 806 870

87 276 731

87 598 236

87 867 934

50 384 357

55 142 319

55 344 001

55 513 629

19 691 557

21 521 083

21 601 522

21 668 476

9 730 956

10 613 329

10 652 713

10 685 829

34 350 407

71 282 993

71 114 741

71 998 507

40 590
2 450 000

43 590
24 973 825

43 590
12 923 155

43 590
11 890 246

2 400 676

23 383 746

11 485 025

10 464 922

49 324
2 031 269
600 000

1 590 079

1 438 130

1 425 324

900 000

900 000

900 000
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Реалната динамика на съдопроизводството е един от основните
фактори, определящ разходите, без да се вземат предвид новите функции и
дейности, произтичащи от промените в правораздаването.
Като се прибавят новите разходи, свързани с изпълнението на
актуализираната Стратегия за реформа в съдебната система, с
допълнителните приоритети и мерки, средствата за обезпечаване на
създаденото звено към Инспектората към ВСС, чиято основна функция е
намаляване на изплащаните от страна на държавата обезщетения и
разноски по дела, както и с ИТ стратегията на правораздавателните органи
в РБ, то включените в разчетите финансови средства са достатъчна
гаранция за законодателните и организационни промени, доближаващи
правораздаването в България към правните системи в развитите страни и
пълноправното членство на Република България в Европейския съюз.
При разработването на предходните тригодишни бюджетни
прогнози изрично се предвиждаше основните дейности, включени в
стратегията за съдебна реформа, да бъдат осигурени с цел незабавното
преодоляване изоставането в материалните и кадрови ресурси, с оглед
гарантиране провеждането на реформата. Като се има предвид, че и с
бюджета на съдебната власт за 2011 г. и 2012 г. не бяха осигурени
разчетените от Висшия съдебен съвет основни финансови и натурални
показатели, голяма част от политиките и целите, одобрени с Програмата за
изпълнение на стратегията, не могат да бъдат осъществени и през 2013 г.,
въпреки членството ни в Европейския съюз, изискващо съдебната реформа
да бъде доведена до край. Това натоварва следващите години с
допълнителни разходи за реализацията им.
Описание на източниците на финансиране
Източници на финансиране на консолидираните
разходи (хил. лв.)
Общо разходи:
Общо финансиране:

Бюджет
2013 г.
433 589 007

Прогноза
2014 г.
535 301 268

Прогноза
2015 г.
521 390 722

Прогноза
2016 г.
523 633 757

433 589 007

535 301 268

521 390 722

523 633 757

Собствени приходи

140 000 000

140 000 000

Субсидия от държавния бюджет

264 000 000

395 301 268

140 000 000
381 390 722

140 000 000
383 633 757

Средства от ЦБ
Предприсъединителни програми
националното съфинансиране

на

ЕС,

вкл.

Фондове на ЕС, вкл. националното съфинансиране
Други европейски програми и други донори, вкл. и
национално съфинансиране
Заеми
Безвъзмездни помощи
Други /Депозити и сметки консолидирани в
системата „Единна сметка” от предходния период (+)

29 589 007
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Този ръст се предвижда да бъде осигурен предимно за сметка на
нарастване на субсидията от Републиканския бюджет.
IV.
ПОЛИТИКИ
В
КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ
И
ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ВСС, ПОДЛЕЖАЩИ НА БЮДЖЕТНО
ФИНАНСИРАНЕ.
При разработването на разходната част в бюджетната прогноза за
периода 2014 – 2016 година е предвидено оптимално финансово
осигуряване на основните политики, заложени в актуализираната
Стратегия за реформа на Българската съдебна система, на които е
подчинена дейността на всички работещи в съдебната система на Р.
България.
Тези политики са следните:
Политика 1 - Осъществяване на правосъдие и правораздавателна власт
с цел защита правата и законните интереси на гражданите,
юридическите лица и държавата.
Политика 2 - Спазване на законността в Република България
Политика 3 - Управление и организация на работата на съдебната
власт, без да се нарушава нейната независимост.
Политика 4 - Укрепване на професионалната квалификация на
правоприлагащите органи.
Политика 5 - Контрол на органите на съдебната власт, основаващ се
на принципите на законосъобразност, обективност и публичност.
Политика 6 - Единна информационна система за противодействие на
престъпността (ЕИСПП) (чл.379, ал.1 и 2 от ЗСВ)
Политика 7 - Информационна стратегия на правораздавателните
органи на Република България
V. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ
Програма 1 - Щатно комплектоване на цялостната дейност на
съдилищата във връзка с изискванията на Закона за съдебната власт
и създаване на механизми за достъп до информация
Цели на програмата
 повишаване на общественото доверие в съдебната власт;
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 постигане на ефективно, бързо, прозрачно, справедливо и
достъпно правосъдие.
 участие на вещи лица и съдебни заседатели и заплащане на
техния труд и осигурителни вноски на основата на законово
установените критерии;
 осигуряване на възнаграждения за труд и издръжка на
магистратите и съдебните служители в съдилищата;
Предоставяни продукти/услуги по бюджетната програма
 осигуряване на равенство и условия за състезателност на
страните в съдебния процес, като се прилагат законите точно и
еднакво спрямо всички за установяване на истината.
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху
постигането на целите на програмата
 Липсата
на
необходимите
финансови
ресурси
за
осъществяване целите на програмата;

Организационни структури, участващи в програмата
 Върховен касационен съд
 Върховен административен съд
 Специализирани съдилища на РБ
 Административни съдилища на РБ
 Военни съдилища на РБ
 Апелативни съдилища на РБ
 Окръжни съдилища на РБ
 Районни съдилища на РБ
Разходи по бюджетната програма
Разходите по години за изпълнението на тази програма са следните:
Политика 1
Програма 1
в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:
- Заплати
- Осигурителни вноски

2014 г.

2015 г.

(лв.)
2016 г.

281 484 387 279 754 160

281 093 173

177 464 238 178 064 238

178 664 238

48 713 757

48 868 420

49 024 805

- Други възнаграждения и плащания на
персонала

21 384 687

19 159 566

18 899 802

- Текуща издръжка /вкл. СБКО, членски
внос и участие в нетърговски организации и
дейности/

33 921 705

33 661 936

34 504 328
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Програма 2 - Подобряване на инфраструктурата и сигурността в
съдилищата.
Цели на програмата
 подобряване на материалните условия на работещите в
органите на съдебната власт;
 създаване на съвременни условия на гражданите, вкл. за
обвиняемите, за провеждане на съдебния процес;
 създаване на условия за опазване на класифицираната
информация.
 съвременно оборудване и обзавеждане на кабинетите на
магистратите и специализирано оборудване на помещенията на
съдебната администрация (архиви, съдебни деловодства и др.);
Предоставяни продукти/услуги по бюджетната програма
 осигуряване на минимално необходимите условия за нормален
съдебен процес – съдебни зали и информационно –
озвучителни инсталации, помещения за охранителния състав,
за свидетелите и за другите участници в наказателните
производства, защитни приспособления;
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху
постигането на целите на програмата
 Липсата
на
необходимите
финансови
ресурси
за
осъществяване целите на програмата;
Организационни структури, участващи в програмата
 Върховен касационен съд
 Върховен административен съд
 Специализирани съдилища на РБ
 Административни съдилища на РБ
 Военни съдилища на РБ
 Апелативни съдилища на РБ
 Окръжни съдилища на РБ
 Районни съдилища на РБ

Разходи по бюджетната програма
Разходите по години за изпълнението на тази програма са
следните:
(лв.)
7

Политика 1
Програма 2
в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:

2014 г.

2015 г.

2016 г.

10 231 128

2 959 823

1 924 060

- Кабелизация, АТЦ, СОТ, озвучителна
техника и др.
- Придобиване на транспортни средства

3 926 792

1 724 783

904 345

518 500

260 000

208 000

- Оборудване на работни помещения с офис
мебели и офис техника
- Придобиване на други ДМА

5 757 536

955 540

811 715

28 300

19 500

Програма 3 - Усъвършенстване на информационните технологии
в работата на съдилищата и разширяване на автоматизирания обмен
на специализирана информация между съдебните институции и
държавната администрация.
Цели на програмата
 въвеждане на стандарти за обмен на информация между
отделните подсистеми в съдебната власт;
 създаване и внедряване на стандартен софтуер за публичните
регистри и информация за работата на съдебните институции;
 цялостна компютризация на съдилищата;
Предоставяни продукти/услуги по бюджетната програма
 поддържане на стратегически масиви, повсеместно внедряване
на системи за управление на делата и разширяване на
техническите възможности за връзка между отделните органи
на съдебната власт, включително и осигуряването на
автоматизиран достъп до публичните съдебни регистри.
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху
постигането на целите на програмата
 липсата на необходимите финансови ресурси за осъществяване
целите на програмата;
Организационни структури, участващи в програмата
 Върховен касационен съд
 Върховен административен съд
 Специализирани съдилища на РБ
 Административни съдилища на РБ
 Военни съдилища на РБ
 Апелативни съдилища на РБ
 Окръжни съдилища на РБ
 Районни съдилища на РБ
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Разходи по бюджетната програма
Разходите по години за изпълнението на тази програма са следните:
Политика 1
Програма 3
в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:
- Компютри, сървъри, принтери
- Софтуер и лицензи

(лв.)
2016 г.

2014 г.

2015 г.

4 562 957

2 200 232

2 127 186

4 243 118

2 063 202

2 002 962

319 839

137 030

124 224

Програма 4 - Спазване на законността в Р.България чрез
привличане към отговорност на лица, извършили престъпления,
ръководене на разследването, поддържане на обвинение по
наказателни дела и упражняване на надзор при изпълнение на
наказателни и други принудителни мерки.
Цели на програмата
 засилване на ефективността в борбата на Прокуратурата срещу
организираната престъпност и корупцията;
 осигуряване на средства за увеличения брой експертизи,
поради повишената роля на Прокуратурата в досъдебното
производство и в съдебния процес;
 осигуряване на възнаграждения за труд и издръжка на
магистратите и съдебните служители в Прокуратурата;
 осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по
Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
/ЗОДОВ/;
 обезпечаване на отбранително-мобилизационната подготовка в
структурите на ПРБ по дейности обусловени от специални
закони и наредби.
Предоставяни продукти/услуги по бюджетната програма
 спазване на законността, чрез привличане към отговорност
лицата, които са извършили престъпления;
 поддържане на обвинението по наказателните дела от общ
характер;
 Упражняване на надзор при изпълнението на наказателните и
други принудителни мерки;
 Предприемане на действия за отмяна на незаконосъобразни
актове и за възстановяване в бързи и неотложни случаи на
самоуправно нарушени права;
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Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху
постигането на целите на програмата
 липсата на необходимите финансови ресурси за осъществяване
целите на програмата;
Организационни структури, участващи в програмата
 Прокуратура на РБългария;
 Национална следствена служба;
 Следствените отдели към Окръжните прокуратури
специализираните прокуратури.

и

Разходи по бюджетната програма
Разходите по години за изпълнението на тази програма са
следните:
Политика 2
Програма 4
в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:
- Заплати
- Осигурителни вноски

2014 г.

2015 г.

(лв.)
2016 г.

210 334 983 209 861 403

211 680 483

130 398 605 130 758 605

131 118 605

36 511 610

36 612 410

36 713 210

- Други възнаграждения и плащания на
персонала

12 496 590

11 488 200

12 829 040

- Текуща издръжка /вкл. СБКО, членски внос
и участие в нетърговски организации и
дейности/

30 928 178

31 002 188

31 019 628

Програма 5 - Подобряване на инфраструктурата и сигурността в
Прокуратурата на Р.България.
Цели на програмата
 Подобряване на материалните условия за дейността на
Прокуратурата на РБългария;
 Осигуряване на условия за равен достъп до съдебните сгради на
гражданите на България в т.ч. и нетрудоспособните граждани
/инвалиди/;
 Осигуряване на условия за сигурност на съдебния процес;
 Подсигуряване на оборудване за работа с класифицирана
информация;
 Поетапна подмяна на автомобилния парк.
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Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по
бюджетната програма
 Проучване и планиране на необходимостта от извършването на
ремонти, обзавеждане и оборудване на работните помещения;
 Организиране и контрол по законосъобразното провеждане на
процедурите за избор на изпълнител на поръчките, съгласно
Закона за обществените поръчки;
Организационни структури, участващи в програмата
 Прокуратура на РБългария;
 Национална следствена служба;
 Следствените отдели към Окръжните прокуратури
специализираните прокуратури.

и

Разходи по бюджетната програма
Разходите по години за изпълнението на тази програма са
следните:
(лв.)
Политика 2
Програма 5
в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:
- Кабелизация, АТЦ, СОТ, озвучителна
техника и др.
- Придобиване на транспортни средства
- Оборудване на работни помещения с офис
мебели и офис техника

2014 г.

2015 г.

2016 г.

3 640 000

2 045 000

2 045 000

835 000

490 000

490 000

2 250 000

1 125 000

1 125 000

555 000

430 000

430 000

Програма 6 - Усъвършенстване на информационните технологии
в работата на Прокуратурата
Цели на програмата
 разширяване на автоматизирания обмен на специализирана
информация между съдебните институции и държавната
администрация.
 поетапна подмяна на амортизирана компютърна техника на
Прокуратурата, както и закупуване и актуализация на
програмни продукти.
Предоставяни продукти/услуги по бюджетната програма
 разширяване на техническите възможности за връзка между
отделните органи на съдебната власт, включително и
осигуряването на автоматизиран достъп до публичните
съдебни регистри.
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Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху
постигането на целите на програмата
 липсата на необходимите финансови ресурси за осъществяване
целите на програмата;
Организационни структури, участващи в програмата
 Прокуратура на РБългария;
 Национална следствена служба;
 Следствените отдели към Окръжните прокуратури
специализираните прокуратури.

и

Разходи по бюджетната програма
Разходите по години за изпълнението на тази програма са
следните:
Политика 2
Програма 6
в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:
- Компютри, сървъри, принтери
- Софтуер и лицензи

(лв.)
2016 г.

2014 г.

2015 г.

2 630 000

1 880 000

1 860 000

2 430 000

1 680 000

1 660 000

200 000

200 000

200 000

Програма 7 - Осъществяване на сътрудничество и участие в
международни програми с институциите на Европейския съюз
Цел на програмата
 засилване на борбата срещу тежката и организирана
престъпност чрез взаимодействие с държавите – членки на
Европейския съюз;
Организационни структури, участващи в програмата
 Прокуратура на Р България
Разходи по бюджетната програма
Разходите по години за изпълнението на тази програма са
следните:
Политика 2
Програма 7
в т.ч.разходи за осъществяване на
задачите:
- Издръжка - съветници в EURODJUST

2014 г.

2015 г.

(лв.)
2016 г.

160 000

160 000

160 000

160 000

160 000

160 000
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Програма 8 - Ефективна организация на цялостната дейност на
Висш съдебен съвет
Цел на програмата
 качествено изпълнение на предвидените в Закона за съдебната
власт задължения и повишаване на общественото доверие в
съдебната власт.
Предоставяни продукти/услуги по бюджетната програма
 утвърждаване ролята на съдебната власт като независима
държавна власт, която във всяко демократично общество е
гарант на правовия ред
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху
постигането на целите на програмата
 не достатъчен бюджет на съдебната власт
Организационни структури, участващи в програмата
 Висш съдебен съвет
Разходи по бюджетната програма
Разходите по години за изпълнението на тази програма са следните:
Политика 3
Програма 8
в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:
- Заплати
- Осигурителни вноски
- Други възнаграждения и плащания на
персонала
- Текуща издръжка /вкл. СБКО, членски внос
и участие в нетърговски организации и
дейности/
Резерв за непредвидени и неотложни разходи

2014 г.

2015 г.

/лв./
2016 г.

9 951 258

10 071 491

10 131 725

3 800 800

3 824 800

3 848 800

873 157

878 670

884 184

443 740

533 740

563 740

3 933 561

3 934 281

3 935 001

900 000

900 000

900 000

Програма 9 - Подобряване на инфраструктурата на
съдебен съвет.

Висш
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Цел на програмата
 подсигуряване на оборудване за облекчаване работата на Висш
съдебен съвет и неговата администрация;
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху
постигането на целите на програмата
 недостиг на финансови средства за постигане целите на
програмата.
Организационни структури, участващи в програмата
 Висш съдебен съвет

Разходи по бюджетната програма
Разходите по години за изпълнението на тази програма са
следните:
Политика 3
Програма 9

2014 г.

(лв.)
2016 г.

2015 г.

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:
- Оборудване на работни помещения с офис
мебели и офис техника

Програма 10 - Усъвършенстване на информационните
технологии в работата на Висш съдебен съвет и съдебната
система
Цели на програмата
 реализиране на надеждна и комуникационна свързаност;
 подмяна на остарели компютърни конфигурации;
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху
постигането на целите на програмата
 недостиг на финансови средства за постигане целите на
програмата.
Организационни структури, участващи в програмата
 Висш съдебен съвет

Разходи по бюджетната програма
Разходите по години за изпълнението на тази програма са
следните:
(лв.)
14

Политика 3
Програма 10
в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:
- Компютри, сървъри, принтери
- Софтуер и лицензи

2014 г.

2015 г.

2016 г.

23 000

23 000

23 000

13 000

13 000

13 000

10 000

10 000

10 000

Програма 11 - Щатно комплектоване на цялостната дейност на
Националния институт на правосъдието с цел качествено изпълнение
на предвидените в Закона за съдебната власт задължения
Цел на програмата
 подобряване ефективността на правораздаването чрез
качествено професионално обучение и повишаване на
квалификацията на магистратите и съдебните служители.
Предоставяни продукти/услуги по бюджетната програма
 първоначално обучение на младши магистрати;
 програма за магистрати - наставници;
 начална квалификация на магистрати при първоначалното им
постъпване в органите на съдебната власт;
 текущи обучения при повишаване в длъжност на съдии и
прокурори;
 обучения на съдебни и прокурорски помощници;
 обучителни курсове по европейско право и правата на човека;
 провеждане на обучение на съдебните служители, насочено
към отделните служби в специализираната администрация;
 интердисциплинарни обучения;
 дистанционно обучение и международно сътрудничество;
 обучение на съдебна администрация;
 учебно - информационен център;
 международно сътрудничество.
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху
постигането на целите на програмата
 липса на необходими финансови ресурси;
 осигуряване на преподаватели и лектори
по учебните
програми, експерти към учебно – информационния център
Организационни структури, участващи в програмата
 Национален институт на правосъдието
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Разходи по бюджетната програма
Разходите по години за изпълнението на тази програма са
следните:
(лв.)
Политика 4
Програма 11
в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:
- Заплати
- Осигурителни вноски
- Други възнаграждения и плащания на
персонала
- Текуща издръжка /вкл. СБКО, членски внос
и участие в нетърговски организации и
дейности/

2014 г.

2015 г.

2016 г.

3 600 991

3 799 929

3 834 203

1 311 113

1 323 113

1 335 113

510 012

549 880

549 880

788 114

919 718

919 478

991 752

1 007 218

1 029 732

Програма 12 - Подобряване на инфраструктурата
Националния институт на правосъдието.

на

Цели на програмата
 Подобряване на материалните условия в учебните зали на
Националния институт на правосъдието;
 Осигуряване на условия и контрол за достъп до сградата на НИП
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху
постигането на целите на програмата
 Недостиг на финансови средства
Организационни структури, участващи в програмата
 Национален институт на правосъдието
Разходи по бюджетната програма
Разходите по години за изпълнението на тази програма са
следните:
Политика 4
Програма 12
в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:

2014 г.

2015 г.

(лв.)
2016 г.

65 000

14 500

122 400

- Кабелизация, АТЦ, СОТ, озвучителна
техника и др.

25 000

5 000

40 000

- Оборудване на работни помещения с офис
мебели и офис техника

40 000

9 500

82 400
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Програма 13 - Усъвършенстване на информационните
технологии в работата на Националния институт на правосъдието
Цел на програмата
 събиране, обработване и разпространяване на информация за
нуждите на обучението и осъществяване функциите на
Европейски документационен център.
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху
постигането на целите на програмата
 Недостиг на финансови средства
Организационни структури, участващи в програмата
 Национален институт на правосъдието
Разходи по бюджетната програма
Разходите по години за изпълнението на тази програма са следните:
(лв.)
Политика 4
Програма 13
в т.ч.разходи за осъществяване на
задачите:
- Компютри, сървъри, принтери
- Софтуер и лицензи

2014 г.

2015 г.

2016 г.

40 240

86 100

74 100

15 000

30 000

18 000

25 240

56 100

56 100

Програма 14 - Щатно комплектоване на цялостната дейност на
Инспектората към ВСС с цел качествено изпълнение на предвидените
в Закона за съдебната власт задължения
Цел на програмата
 Контрол на органите на съдебната власт, основаващ се на
принципите на законосъобразност, обективност и публичност.
 Въвеждане на правно средство за обезщетяване на вредите
настъпили в резултат на забавянето на производството.
Предоставяни продукти/услуги по бюджетната програма
 проверка дейността на органите на съдебната власт, без да
засяга независимостта на съдиите, съдебните заседатели,
прокурорите и следователите при осъществяване на техните
функции.
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 Ефективно упражняване на правото на справедлив процес в
разумен срок.
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху
постигането на целите на програмата
 липса на финансови средства;
 промяна в нормативната уредба.
Организационни структури, участващи в програмата
 Инспекторат към Висш съдебен съвет
Разходи по бюджетната програма
Разходите по години за изпълнението на тази програма са следните:
(лв.)
Политика 5
Програма 14
в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:
- Заплати
- Осигурителни вноски
- Други възнаграждения и плащания на
персонала
- Текуща издръжка /вкл. СБКО, членски внос
и участие в нетърговски организации и
дейности/

2014 г.

2015 г.

4 179 824

4 204 583

4 227 926

2 489 328

2 533 368

2 556 684

668 195

688 856

695 855

198 915

157 652

149 980

823 386

824 707

825 407

Програма 15 - Подобряване на
Инспектората към Висш съдебен съвет

2016 г.

инфраструктурата

на

Цел на програмата
 подсигуряване на оборудване за облекчаване работата на
Инспектората към Висшия съдебен съвет;
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху
постигането на целите на програмата
 недостиг на финансови средства за постигане целите на
програмата.
Организационни структури, участващи в програмата
 Инспекторат към Висш съдебен съвет.
Разходи по бюджетната програма
Разходите по години за изпълнението на тази програма са
следните:
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(лв.)
Политика 5
Програма 15
в т.ч.разходи за осъществяване на
задачите:
- Придобиване на транспортни средства
- Оборудване на работни помещения с
офис мебели и офис техника

2014 г.

2015 г.

2016 г.
0

115000

0

100000
15000

Програма 16 - Усъвършенстване на информационните
технологии в работата на Инспектората към Висш съдебен съвет
Цели на програмата
 осигуряване на преносими компютри, необходими за
изпълнението на служебните задължения на инспекторите по
време на командировки;
 актуализиране на съществуващите програмни продукти;
Предоставяни продукти/услуги по бюджетната програма
 публично предоставяне на информация свързана с дейността
на ИВСС.
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху
постигането на целите на програмата
 Липсата на необходимите финансови ресурси за осъществяване
целите на програмата;
Организационни структури, участващи в програмата
 Инспекторат към Висш съдебен съвет
Разходи по бюджетната програма
Разходите по години за изпълнението на тази програма са
следните:
Политика 5

2014 г.

2015 г.

(лв.)
2016 г.

Програма 16
в т.ч.разходи за осъществяване на
задачите:

34 500

34 500

34 500

- Компютри, сървъри, принтери
- Софтуер и лицензи

19 500

19 500

19 500

15 000

15 000

15 000
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Програма 17 - Изграждане на Единна информационна система за
противодействие на престъпността (ЕИСПП) (чл.379, ал.1 и 2 от ЗСВ)
Цели на програмата
 Подобряване на административното обслужване чрез
изграждане на информационна система с електронни услуги и
внедряването на нови технологии, като част от електронното
правосъдие.
Предоставяни продукти/услуги по бюджетната програма
 Разработване на конвертор за връзка на Унифицираната
информационна система на ПРБ с ЕИСПП и актуализиране при
промяна на стандартите, включително закупуване на
комуникационно оборудване и комуникационна компонента за
свързване на ведомствената система към ядрото на ЕИСПП;
 Разработване на конвертор за връзка на Централния полицейски
регистър с ЕИСПП и актуализиране при промяна на стандартите,
включително закупуване на комуникационно оборудване и
комуникационна компонента за свързване на ведомствената
система към ядрото на ЕИСПП;
 Разработване на конвертор за връзка на информационната
система на Главена дирекция за изтърпяване на наказанията с
ЕИСПП и актуализиране при промяна на стандартите,
включително закупуване на комуникационно оборудване и
комуникационна компонента за свързване на ведомствената
система към ядрото на ЕИСПП;
 Закупуване, инсталиране и поддръжка на комуникационни
компоненти (хардуер, лицензи) за връзка на съдилищата към
ядрото на ЕИСПП, съгласно чл. 379, ал.2 от ЗСВ;
 Осигуряване на преносна среда за нуждите на ЕИСПП и
свързаните ведомства, както и за изграждането на отдалечени
автоматизирани работни места (АРМ), свързани директно към
ядрото на ЕИСПП;
 Създаване, поддръжка, актуализация и разпространение на
стандартите на ЕИСПП, в това число и на общо системната
информация;
 Разработване на допълнителни справки, чрез развойна среда;
 Разширяване и подобряване
на сървърното помещение на
Национална следствена служба, в съответствие с увеличение на
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участниците, предоставящи информация в ЕИСПП, в изпълнение
на чл.379 ал.1 от ЗСВ;
Закупуване на сървър за ЕИСПП и средства за лицензи и
поддръжка;
подготовка на ВСС и съдилищата за работа с ЕИСПП;
подготовка на ЕИСПП за работа във ВСС и в съдилищата;
свързване на ЕИСПП с работещите информационни системи на
съдилищата;
въвеждане на ЕИСПП в експлоатация във ВСС и съдилищата.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху
постигането на целите на програмата
 Липсата на необходимите финансови ресурси за осъществяване
целите на програмата
Организационни структури, участващи в програмата
 Висш съдебен съвет
 Прокуратура на Р България
Разходи по бюджетната програма
Разходите по години за изпълнението на тази политика са
следните:
(лв.)
Политика 6
Програма 17
в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:
- Висш съдебен съвет -капиталови разходи
- Прокуратура - капиталови разходи

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1 048 000

1 096 000

1 096 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

48 000

96 000

96 000

Програма 18 - Информационна стратегия на правораздавателните
органи на Република България
Цели на програмата
 моделиране на работните процеси и осигуряване на
компетентно мнение при въвеждане на единни практики за
работа с ИТ системите в органите на съдебната власт;
 създаване на стандарти за обмен на данни между
информационните системи на органите на съдебната власт;
 интеграция с европейски и международни ИТ системи и
портали;
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Предоставяни продукти/услуги по бюджетната програма
 въвеждане на решения базирани на информационните
технологии за ускоряване на наказателния, гражданския и
административния процес;
 експертни системи и системи изцяло автоматизиращи
определени дейности;
 въвеждане на общи изисквания към използваемостта на
софтуерните системи;
 въвеждане на изисквания за стриктно документиране на
софтуерните разработки.
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху
постигането на целите на програмата
 Липсата на необходимите финансови ресурси за осъществяване
целите на програмата
Организационни структури, участващи в програмата
 Висш съдебен съвет
Разходи по бюджетната програма
Те включват следните мерки за изпълнение:
Политика 7
Програма 18
в т.ч.разходи за осъществяване на задачите:
- Други възнаграждения и плащания на
персонала
- Текуща издръжка
- Капиталови разходи

2014 г.

2015 г.

2016 г.

3 150 000

3 150 000

3 150 000

48 000

48 000

48 000

568 000

568 000

568 000

2 534 000

2 534 000

2 534 000

VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение, следва да се отбележи, че приоритет е изграждането
на добре функционираща и прозрачна съдебна система, която да гарантира
ефективно прилагане на законите, да дава сигурност на гражданите и да
защитава спазването на техните права и свободи. Реформата в тази сфера е
насочена към постигането на равен достъп до правосъдие и на европейски
стандарти в областта на правната помощ, защитата на пострадалите от
престъпления, съдебното изпълнение и алтернативното разрешаване на
спорове.
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ:
СОНЯ НАЙДЕНОВА
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