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Карта на информацията за съдебната власт 
 

 
       

Наименование Вид 
данни 

Кратко описание Източник Място на публикуване (линк) Периодично
ст 

Формат 

Обобщена 
информация за 
образуването, 
движението и 
приключването на 
преписките и 
делата в 
Прокуратурата на 
Република 
България 

анализ Доклад за дейността на прокуратурата, изготвя се 
на всеки 6 месеца. Съдържа информация за 
дейностите на ПРБ: преписки, досъдебни 
производства, участие в съдебни заседания, дела 
от особен обществен интерес. Съдържа данни за 
натовареност на прокурорите и следователите, но 
не пълни.  

ПРБ https://www.prb.bg/bg/pub_info/dokladi-i-analizi  на всеки 6 
месеца 

pdf 
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Доклад за 
прилагането на 
закона и 
дейността на 
прокуратурата и 
на разследващите 
органи 

анализ Доклад за дейността на прокуратурата за 
съответната година. Включва информация за 
всички дейности (преписки, досъдебни 
производства, участие в изслушвания и др.) по 
видове прокуратури. Съдържа данни за 
натовареността на прокурорите и следователите, 
но не пълни. 

ПРБ https://www.prb.bg/bg/pub_info/dokladi-i-analizi  годишно pdf 

Искания от 
Главния прокурор 
на РБ за тълкуване 
на разпоредби от 
Конституционния 
съд 

искане за 
тълкуван
е 

Искания от страна на Главния прокурор за 
обявяване на правни норми за 
противоконституционни норми, както  и за 
тълкуване на текстове от Конституцията и 
решенията на КС. 

ПРБ https://www.prb.bg/bg/pub_info/vtreshni-aktove/po-
kons-dela/iskaniya-do-ks  

По 
конкретен 
повод 

pdf 

Искания от 
Главния прокурор 
на РБ за тълкуване 
на разпоредби от 
ВКС и ВАС 

искане за 
тълкуван
е 

Искания от страна на Главния прокурор за 
тълкуване на правни норми от ВКС и ВАС, за 
възобновяване на дела 

ПРБ https://www.prb.bg/bg/pub_info/vtreshni-
aktove/tlkuvatelni  

По 
конкретен 
повод 

pdf 

Становища на 
Консултативния 
съвет на 
европейските 
прокурори 

становищ
а 

КСПЕ изготвя становища за Комитета на 
министрите по теми, свързани със статута на 
прокурора или упражняването на неговите 
компетенции. 

ПРБ https://www.prb.bg/bg/pub_info/vtreshni-
aktove/stanovisha-na-ksep  

По 
конкретен 
повод 

pdf 

Годишен одитен 
доклад 

анализ Доклад за дейността по вътрешен одит в системата 
на ВСС и на ПРБ. Съдържа информация за 
констатациите и препоръките на звената по 
вътрешен одит за състоянието на системите за 
финансовото управление и контрол 

ВСС http://www.vss.justice.bg/page/view/2139 годишно pdf 

Обобщени 
статистически 
таблици за 
дейността на 
съдилищата 

статистик
а 

Данни за дейността на органите на съдебната 
система през годината: по видове съдилища. 
Включва данни за натовареност, щатна и 
действителна численост, брой и видове дела. 

ВСС http://www.vss.justice.bg/page/view/1082 годишно pdf, csv 

Анализ за 
натовареността на 
съдилищата 

анализ Анализи на натовареността на съдилищата (по 
видове съдилища и общо) 

Съдийската 
колегия на 
ВСС 

http://www.vss.justice.bg/page/view/2141 годишно (в 
ЗСВ пише на 
6 месеца) 

pdf 

Доклад за 
натовареността на 
следователите 

анализ Анализ на статистически данни за натовареноста 
на следователите 

Прокурорска
та колегия на 
ВСС 

http://www.vss.justice.bg/page/view/2141 По 
конкретен 
повод 

pdf 
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Отчет за дейността 
на комисия  
"Съдебна карта, 
натовареност и 
съдебна 
статистика"  

доклад Данни за дейността на комисията, която се 
занимава със съдебната карта и оптимизация на 
мрежата от съдилища 

ВСС http://www.vss.justice.bg/page/view/1453 годишно pdf 

Регистър на 
командированите 
магистрати от 
съдилищата 

статистик
а 

Списък с всички командировани съдии: име, 
месторабота, номер на заповед, орган на 
командироване, срок на командироване, мотиви, 
забележки 

ВСС http://www.vss.justice.bg/page/view/1086 
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/23/REG_KOM_
10-06-19-S.pdf  

при 
настъпили 
промени 

pdf 

Регистър на 
командированите 
магистрати от 
прокуратурата 

статистик
а 

Списък с всички командировани прокурори: име, 
месторабота, номер на заповед, орган на 
командироване, срок на командироване, мотиви, 
забележки 

ВСС http://www.vss.justice.bg/page/view/1086 
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/23/REG_KOM_
10-06-19-P.pdf 

при 
настъпили 
промени 

pdf 

Доклади относно 
напредъка на 
България по 
механизма за 
сътрудничество и 
проверка 

доклади доклади и технически доклади ВСС http://www.vss.justice.bg/page/view/2232 годишно pdf 

Национална 
съдебна мрежа за 
международно 
сътрудничество по 
наказателни дела 
в РБ 

доклади 
и 
презента
ции 

Доклади, препоръки, презентации, наръчник, 
сравнителен анализ 

ВСС http://www.vss.justice.bg/page/view/2852 годишно pdf 

Национална 
съдебна мрежа по 
граждански и 
търговски дела в 
Република 
България 

доклади 
и 
презента
ции 

Практическо ръководство, наръчник, резюмета от 
срещи 

ВСС http://www.vss.justice.bg/page/view/2851 годишно pdf 

Консултативен 
съвет на 
европейските 
съдии (CCJE) 

становищ
а 

Становища и доклади от срещи ВСС http://www.vss.justice.bg/page/view/2784 годишно pdf 

Доклади от 
международни 
срещи 

доклади 
и 
резюмета 
от срещи 

записки от срещи, посетени от членове на ВСС ВСС http://www.vss.justice.bg/page/view/2841 месечно pdf 
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Регистър на 
заповедите за 
работата по време 
на съдебната 
ваканция (чл.329, 
ал.3 от ЗСВ) 

регистър заповеди ВСС http://www.vss.justice.bg/page/view/7628 постоянно  

ИНФОРМАЦИОНН
О ТАБЛО на 
Европейския съюз 
в областта на 
правосъдието 

доклади годишен преглед на показателите от значение за 
независимостта, качеството и 
ефикасността на правосъдието 

ЕК http://www.vss.justice.bg/page/view/2840 годишно pdf 

Комуникационна 
стратегия на 
съдебната власт 
2014-2020 

   http://www.vss.justice.bg/page/view/5250  pdf 

План за действие 
на 
Комуникационнат
а политика на ВСС 
2014 – 2018  

   http://www.vss.justice.bg/page/view/5250  pdf 

Наръчник за 
взаимодействие 
на органите на 
съдебната власт с 
медиите 

   http://www.vss.justice.bg/page/view/5250  pdf 

Методики и 
указания на ВСС 

методики   http://www.vss.justice.bg/page/view/5250  pdf 

      pdf 

Информация за 
изпълнението на 
бюджета на 
съдебната власт 

данни месечни и годишни данни за изпълнението на 
бюджета 

 http://www.vss.justice.bg/page/view/2139 месечно и 
годишно 

pdf 

       

Анализи, 
изготвени от ВСС 

анализи теми на анализите - натовареност, актове, 
практика, обучение 

 http://www.vss.justice.bg/page/view/2666 при нови  
анализи 

pdf 
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АНАЛИЗИ И 
ИЗСЛЕДВАНИЯ на 
Прокуратурата на 
Република 
България 

анализи изследвания на прокуратурата  https://www.prb.bg/bg/pub_info/dokladi-i-
analizi/analizi-i-izsledvaniya  

при нови  
анализи 

 

Регистър на 
предложения/иск
ания за 
инвестиции в 
основни и текущи 
ремонти от 
органите на 
съдебната власт 

статистик
а 

Списък на предложения/искания за инвестиции в 
основни и текущи ремонти от органите на 
съдебната власт по години за 2016 - 2018 г. 

Комисия 
"Управление 
на 
собственостт
а", ВСС 

http://www.vss.justice.bg/page/view/5209?fbclid=IwAR0
YK8mztdLJKG5MFsXvjdmq0yLoOyK1PmRJObEgrtNdrOb9
DA9DonT7dWQ 

годишно pdf 

Отчет за дейността 
на комисия 
"Управление на 
собствеността" 

доклад Съдържа информация за проведени заседания, 
придобиване на имоти, ремонт на обекти, 
приемане на инвестиционната програма и 
изменения в нея и др. 

Комисия 
"Управление 
на 
собственостт
а", ВСС 

http://www.vss.justice.bg/page/view/5209?fbclid=IwAR0
YK8mztdLJKG5MFsXvjdmq0yLoOyK1PmRJObEgrtNdrOb9
DA9DonT7dWQ 

годишно doc 

Становища по 
тълкувателни 
дела 

становищ
а 

Съдържа становищата на ИВСС по сигнали за 
тълкувателни решения от ВСС, ВКС и ВАС; 
изпратени сигнали до председателите на 
върховните съдилища за противоречива съдебна 
практика и приемане на тълкувателни решения. 

ИВСС http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/15  при 
необходимо
ст 

pdf 

Отчети на ИВСС по 
глава 3 - а от ЗСВ 
за установените 
нарушения на 
правото за 
разглеждане и 
решаване на дела 
в разумен срок 

статистик
а 

Съдържа данни за делата за забавяне поради  
нарушаване на процесуалните срокове за 
образуване на и движение на делата, неспазване 
на предвидените в НПК срокове, непознаване на 
материалния и процесуалния закон, голяма 
продължителност на наказателното производство 
поради пропуски в досъдебното производство.  

ИВСС http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16  тримесечен pdf, word 

Доклад за 
дейността на 
Инспектората към 
ВСС 

доклад Отчет на дейността на ИВСС  ИВСС http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16  годишен pdf, word 

Актове от 
проверки 

доклад Съдържа резултати от плановите проверки на ИВСС 
на съдилищата, прокуратурите и следствените 
отдели в окръжните прокуратури 

ИВСС http://www.inspectoratvss.bg/bg/acts/ съгласно 
Годишна 
програма на 
ИВСС 

pdf 
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Одит за 
съответствие при 
финансовото 
управление на 
съдебната власт 

доклад Съдържа анализ и оценка на управленските 
решения и изпълнението на дейността, както и 
състоянието на системите за финансово 
управление и контрол на съдилища 

Сметна 
палата 

https://www.bulnao.government.bg/bg/files/sydebna-
vlast-13 

съгласно 
Годишната 
програма на 
Сметната 
палата 

word 

Годишен доклад 
за дейността на 
НИП 

доклад Съдържа информация за дейността на НИП за 
съответната година и данни за обучените 
магистрати 

НИП http://www.nij.bg/Articles/Articles.aspx?lang=bg-
BG&pageid=634  

годишен pdf 

Сравнителен 
анализ на 
обучението в 
школите за 
магистрати, 2019 

анализ   http://www.nij.bg/FileHandler.ashx?folderID=244&fileID
=10627 

еднократно pdf 

Портал за 
електронно 
обучение на НИП 

портал   https://e-learning.nij.bg/    

Годишен доклад 
за дейността на 
ДАНС 

доклад Съдържа информация за мерките, предприети от 
ДАНС, за противодействие на рисковете и 
заплахите за националната сигурност 

ДАНС http://www.dans.bg/bg/dokladi-23012018-sec-bul  годишен pdf 

Анализи, доклади 
и статистика 

доклад Съдържа различна информация за дейността на 
ВКС: доклади за дейността, становища, отчети, 
анализ на резултатите. Съдържа бюджетите на 
ВКС. 

ВКС http://www.vks.bg/vks_p01_03.htm при 
необходимо
ст 

pdf 

Решения на 
ВКС  по дела с 
изключителна 
значимост и 
интерес 

съдебни 
решения 

Съдържа съдебни актове на дела и мотиви към тях 
с изключителен обществен интерес 

ВКС http://www.vks.bg/vks_p10_01.htm при 
необходимо
ст 

pdf 

Тълкувателни 
дела на ВКС 

съдебни 
решения 

Съдържа тълкувателните дела, отделно за всяка 
колегия 

ВКС http://www.vks.bg/vks_p10_02.htm при 
необходимо
ст 

pdf 

Актуални списъци 
на делата, 
свързани с  
организирана 
престъпност , 
както и свързани с 
корупционни 
престъпления 

 Дела, свързани с организирана престъпност и 
корупционни престъпления 

ВКС http://www.vks.bg/vks_p21.htm    
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Тълкувателни 
дела на ВАС 

съдебни 
решения 

Съдържа тълкувателните дела на ВАС ВАС http://www.sac.government.bg/pages/bg/interpretation
s 

при 
необходимо
ст 

pdf 

Преюдициални 
запитвания на ВАС 
и 
административнит
е съдилища 

съдебни 
решения 

Съдържа запитвания и решения на Съда на 
Европейския съюз относно тълкуване на договора 
за ЕС и валидността и тълкуването на актовете на 
институциите, органите, службите или агенциите 
на Съюза 

ВАС http://www.sac.government.bg/pages/bg/preliminary-
ruling  

при 
необходимо
ст 

pdf 

Отчети за 
дейността на ВАС 

доклад Съдържа годишните отчети за дейността на ВАС и 
доклади за прилагането на закона 

ВАС http://www.sac.government.bg/pages/bg/progress-
reports  

годишен pdf, word 

Анализи и 
изследвания 

анализ Съдържа различни анализи, изследвания, 
проучвания и доклади по теми, свързани със 
съдебната реформа. Съдържа годишни индекси на 
съдебната реформа, реформа на прокуратурата, 
реформа на адвокатурата. 

БИПИ http://www.bili-bg.org/85/page.html  при 
необходимо
ст 

pdf 

Анализи и 
изследвания 

анализ Съдържа различни анализи, изследвания, 
проучвания и доклади по теми, свързани със 
съдебната реформа. Съдържа коментари и 
становища по въпроси, свързани с правосъдието и 
законността. 

ИПИ https://ime.bg/bg/articles/pravna-programa/  при 
необходимо
ст 

pdf 

Анализи и 
изследвания 

анализ Съдържа различни анализи, изследвания, 
проучвания и доклади по теми, свързани със 
съдебната реформа и правосъдието.  

ЦИД https://csd.bg/bg/topics/justice/  при 
необходимо
ст 

pdf 

Анализи и 
изследвания 

анализ Съдържа различни анализи, изследвания, 
проучвания и доклади по теми, свързани със 
съдебната експертиза. 

Сефита http://www.sefita.org/page.php?n=2175  при 
необходимо
ст 

pdf 

Анализи и 
изследвания 

анализ Съдържа различни анализи, изследвания, 
проучвания и доклади по теми, свързани с 
противодействие на корупцията 

Сдружение 
"Асоциация 
Прозрачност 
без граници" 

https://transparency.bg/bg/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d
0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8
/ 

при 
необходимо
ст 

pdf 

Анализи и 
изследвания 

анализ Съдържа различни анализи, изследвания, 
проучвания и доклади по теми, свързани със 
съдебната реформа и правосъдието.  

Демократичн
о сдружение 
"Искам да 
знам" 

http://iskamdaznam.org/documents/  при 
необходимо
ст 

pdf 

Анализи и 
изследвания 

анализ Съдържа различни анализи, изследвания, 
проучвания и доклади по теми, свързани със 
съдебната реформа и правосъдието.  

Отворено 
общество 

https://osis.bg/?p=1360  при 
необходимо
ст 

pdf 

Анализи и 
изследвания 

анализ Изследвания на натовареността на съдиите. 
Съдържа и становища на ССБ по промени в ЗСВ 

ССБ https://www.judgesbg.org/bg/events/%D0%BD%D0%B0
%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0
%BD%D0%BE%D1%81%D1%82.html 

при 
необходимо
ст 

pdf 
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Становища на 
Асоциацията на 
прокурорите в 
България 

становищ
а 

АПБ изготвя становища по въпроси, свързани с 
прокуратурата 

АПБ http://ecocrime.bg/home/2013-08-06-19-54-12 при 
необходимо
ст 

pdf 

Становища на 
Съюза на 
юристите в 
България 

становищ
а 

СЮБ изготвя становища по дела на КС и по 
законопроекти 

СЮБ http://www.sub.bg/deinost.htm  при 
необходимо
ст 

word 

Становища на 
Висш Адвокатски 
Съвет 

становищ
а 

 Висш 
Адвокатски 
Съвет 

https://www.vas.bg/bg/c/konstitutsionen-sd    

Случаи и дела на 
Програмата за 
достъп до 
информация 

дела ПДИ консултира подкрепя дела по Закона за 
достъп до обществена информация. 

ПДИ http://www.aip-bg.org/cases/ 
http://www.aip-
bg.org/cases/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B
8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/ 

при 
необходимо
ст 

pdf 

Анализи на Риск 
Монитор 

доклад Риск Монитор изготвя анализи в областта на 
редукция, контрол и превенция на организираната 
престъпност и високата политическа и 
институционална корупция. 

Риск 
Монитор 

http://www.riskmonitor.bg/bg/publication/category/dok
ladi  

при 
необходимо
ст 

pdf 

Данни, събирани 
от БАПЧ 

анализ, 
дела, 
становищ
а 

Български адвокати за правата на човека е 
организация с идеална цел, която съдейства за 
утвърждаване и ефективно прилагане в България 
на международните стандарти в областта на 
правната защита на правата на човека. Събира 
данни за правата на човека и подготвя становища, 
свързани със съдебната реформа. 

БАПЧ http://blhr.org/baza-danni/  при 
необходимо
ст 

word 

Публикации на 
Български 
хелзинкски 
комитет 

доклад БХК публикува изследвания, свързани със защита 
правата на човека на уязвимите групи 

БХК https://bghelsinki.org/bg/  при 
необходимо
ст 

pdf 

Анализ на 
тълкувателната 
дейност на ВАС, 
2019 

доклад  Асоциация 
на 
българската 
администрат
ивни съдии 

http://www.abaj.bg/%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%81-
%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%
b0%d0%b2%d0%b8-
%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-
%d0%bd%d0%b0-
%d1%82%d1%8a%d0%bb%d0%ba%d1%83%d0%b2%d0%
b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd/ 

 rar 



Стр. 9 от 11 

Функционален 
анализ на ВАС, 
Интегрирано 
пособие за 
цялостно 
управление на 
качеството в 
съдилищата, 
Наръчник 
административни 
дела и др. 

Изследва
ния и 
анализи 

 Сдружение 
на 
администрац
ията в 
органите на 
съдебната 
власт 

  

Проучвания 
относно 
състоянието на 
алтернативното 
решаване на 
потребителски 
спорове в 
правните системи 
на България, 
Франция, 
Германия, Англия 
и Уелс, САЩ, както 
и на 
международно и 
наднационално 
ниво 
(Международното 
публично право и 
правото на ЕС), 
2019 

данни Сдружението за правна помощ на потребителите СППП http://zastitanapotrebitelite.com/potrebitelski-sporove/    

Анализ и оценка 
на използваната 
система за 
отчетност и 
докладване 
напредъка в 
изпълнението на 
актуализираната 
стратегия за 
продължаване на 

анализ Клуб Икономика 2000  http://www.club2000.org/uf/%D0%94%D0%BE%D0%BA
%D0%BB%D0%B0%D0%B4%202-final.pdf  
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реформата в 
съдебната система 
2014-2020 г. 

Независим анализ 
на структурния и 
функционален 
модел на 
Прокуратурата на 
Република 
България 

анализ Независим технически анализ на структурния и 
функционален модел на Прокуратурата на 
Република България, изготвен от ЕК 

 http://www.mjs.bg/2156/    

Пилотен анализ на 
прилагането на 
НПК, ГПК и АПК, 
съдържащ изводи 
и препоръки, 2019 

  МП http://www.mjs.bg/Files/%D0%9F%D0%98%D0%9B%D0
%9E%D0%A2%D0%95%D0%9D%20%D0%90%D0%9D%D0
%90%D0%9B%D0%98%D0%97%20%D0%9D%D0%90%20
%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9B%D0%90%D0%93%D0
%90%D0%9D%D0%95%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0
%90%20%D0%9D%D0%9F%D0%9A,%20%D0%93%D0%9F
%D0%9A%20%D0%98%20%D0%90%D0%9F%D0%9A.pdf  

  

Методология за 
проучване на 
общественото 
мнение относно 
удовлетвореностт
а от съдебната 
власт, 2019 

  МП http://www.mjs.bg/Files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0
%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8
%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81
%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D0%B
C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf 

  

Методология за 
оценка на ефекта 
от приложението 
на ГПК, НПК и 
АПК, 2019 

  МП http://www.mjs.bg/Files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0
%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8
%D1%8F.pdf  

  

Анализ на 
събраните чрез 
ЕИСПП данни, 
идентифициране 
на ключови 
криминогенни 
фактори и 
тенденции и 

анализ  МП http://www.mjs.bg/Files/Report_final.pdf    
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дефиниране на 
актуалната 
картина на 
криминологичнат
а среда, 2018 

 


