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МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪК №2 

 

1. Обща информация 

 

№ на доклада 2 

Дата на доклада: 30.09.2013 г. 

Период на докладване 

(четиримесечие на докладване): 
01.05.2013 г.- 31.08.2013 г. 

Име на проекта: 

Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с 
изграждането на капацитет и подобряване на 
ефективността на съдебната система, финансиран 

по линия на Норвежкия финансов механизъм 2009-

2014 

Номер на проекта: NFM-2013-BG14-2 

Номер и дата на договора за 

безвъзмездна финансова помощ: 
93-00-41/20.02.2013 г. 

Наименование на бенефициента: Висш съдебен съвет, ул.”Екзарх Йосиф”12 

Лице за контакт от страна на 

бенефициента: 

Галина Карагьозова, ръководител проект и член на 
ВСС, имейл: g.karagiozova@vss.justice.bg; тел.: 930 
49 98;  

Руслана Вълчева, координатор, имейл: 
nfm@vss.justice.bg; тел.:  930 49 43 

 

 

 

2. Хронологично описание на извършените дейности/доставки/услуги през 

периода на докладване 

 

 

А. Дейности по организация и управление на проекта през периода на докладване: 

  

 

През периода на докладване бяха проведени редица редовни и извънредни заседания на 

екипа за управление  на проекта (ЕУП). Членовете на екипа определиха  всяка сряда като ден 

за провеждане на своите редовните заседания. В периода на докладване редовни заседания 

бяха проведени съответно на 12.06.2013 г., 19.06.2013 г., 26.06.2013 г., 31.07.2013 г., 

07.08.2013 г., а извънредни заседания на ЕУП се състояха на 07.05.2013 г., 09.05.2013 г., 

14.06.2013 г., 24.06.2013 г., 27.06.2013 г., 22.07.2013г., 23.07.2013 г., 30.07.2013г., 

20.08.2013г.. На 25.07.2013 г.  се проведе и едно специално работно заседание за одобрение и 

приемане на Вътрешните правила за работа на екипа за управление на проекта.  

Supreme Judicial Council  

Republic of Bulgaria  

 

Висш съдебен съвет  

Република България  
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В периода 1-3 юли 2013 г. г-жа Галина Карагьозова, член на ВСС и ръководител на проекта, 

г-жа Соня Найденова, представляващ ВСС,  и Мартин Величков, правен експерт на проекта, 

взеха участие като гости в заседанието на Комитета за сътрудничество по Програма BG14 

„Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” и Програма 

BG15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане” на 

Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. По време на срещата са били обсъдени общи и 

специфични въпроси, касаещи управлението на двете програми и изпълнението на 

проектите.  

  

На 29.08.2013 г. правният експерт на проекта, г-н Мартин Величков, участва в организирана 

от Министерство на правосъдието среща за обсъждане на текущото състояние на проектите, 

които МП изпълнява и координира. На срещата са присъствали г-н Илия Ангелов, 

заместник-министър на Министерство на правосъдието, г-жа Кристина Ненкова, началник 

на кабинета на министъра , г-н Тодор Керанов – главен секретар и г-жа Надя Парпулова- 

директор на дирекция МСОМП. 
 

 

 

Б. Изпълнение на дейностите по проекта:  

 

 

1. Във връзка със стартирането на проекта, на 17 май 2013 г. (петък), от 11.00 ч., в 

пресцентъра на Висшия съдебен съвет, бе проведена официална Откриваща 

пресконференция. Покани за събитието бяха отправени до  Нейно Превъзходителство 

посланика на Кралство Норвегия, Министерски съвет, Министерство на финансите, 

Министерство на правосъдието, в качеството му на Програмен оператор по НФМ 2009-2014, 

представители на останалите бенефициенти по НФМ, представители на органите на 

съдебната власт, неправителствени организации и журналисти.   

 

 

2. През април 2013 г. стартира изпълнението на дейностите в рамките на Цел 2: Повишаване 
на капацитета на членовете на българската съдебна система във връзка със спазването и 
прилагането на разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека и Цел 3: 
Мрежа от съдии, специализирани в областта на човешките права.  

 

В рамките на Дейност 1 ”Събиране на кандидатури, оценка и класиране на съдии”  по Цел 2 
и Цел 3 бе изготвена „Методология за подбор и оценка на кандидати за провеждане на стаж в 

регистратурата на Европейския съд по правата на човека в Страсбург” за командироване на 

първите трима български съдии в ЕСПЧ за период от една година от 1 юли 2013 г. На 25 

април 2013 г. на интернет страницата на ВСС бе публикувана обява за подбор на 

кандидатури със срок за подаване на заявления до 17 май 2013 г. На 20 май комисията за 

подбор на кандидатите класира по допустимост 16 кандидатури, които след решение на 

Комисия „Международна дейност” на ВСС бяха изпратени на 23 май 2013 г. до ЕСПЧ по 

електронна поща, с което Дейност 1 по Цел 2 и Цел 3 бе успешно изпълнена.  

 

 

През отчетния период бе поставено успешно начало на изпълнението на Дейност 2 по Цел 2 
- Командироване на съдии за работа в Европейския съд по правата на човека. След 

проведена процедура по подбор от страна на ЕСПЧ, съдът одобри трима кандидати и една 



3 

 

резерва за стаж в Регистратурата на ЕСПЧ, както следва: Ирина Миткова Ганева- съдия в 

Окръжен съд - гр. Разград, Цвета Стоянова Желязкова - съдия в Софийски районен съд, 

командирован в Софийски градски съд, Илияна Тодорова Балтова - съдия в Окръжен съд - 

гр. Бургас и резерва: Георги Христов Иванов – съдия в Районен съд – гр. Бургас. С решения 

на ВСС съдия Ганева и съдия Блатова бяха командировани за стаж в Регистратурата на 

ЕСПЧ за период от една година, считано от 28 юни 2013 г., а съдия Желязкова -  за период от 

една година, считано от 5 юли 2013 г.  

През отчетния период командированите представиха месечни отчети за работа си през 

месеците юли и август, заверени от техните преки ръководители в Регистратурата на ЕСПЧ, 

които свидетелстват за успешното изпълнение на поставените им задачи и отлично справяне 

с работата.    

 

 

3. През месец юни стартира изпълнението на Цел 4: Механизъм за оценка на работната 
натовареност в съдебната система, както на индивидуално, така и на институционално 
ниво, с акцент върху разработени качествени показатели и критерии  с публикуването на 

28.06.2013 г. на обява за подбор на експерти за нуждите на дейностите по Цел 4, а именно: 
Дейност 1 - Анализ на практиката и подходите при оценка на натовареността на магистратите 
по отношение на качествени показатели, възприети от отделните страни - членки на ЕС и обмен 
на опит с държави с по-богат опит в тази насока; Дейност 2 - Провеждане на съвместни работни 
групи от български магистрати и представители на Съвета на Европа, Кралство Норвегия и 
страни - членки на ЕС с богат опит и добри практики в тази област; Дейност 3 -  Изработване на 
прецизни критерии за качествена оценка на натовареността на магистратите ВСС и 
оптимизирана Методология за периодично отчитане и управление на натовареността на органите 
на съдебната власт с включени качествени показатели.  
 

Постигането на Цел 4 от проекта налага участието на български експерти с познания в 

специфични области, а именно: консултант по изследователски методики, специалист 

„статистик” и специалист „емпирични изследвания”. В тази връзка на 28.06.2013 г. на сайта 

на ВСС бе публикувана обява за набиране на кандидатури, като впоследствие изборът на 

експерти бе извършен от Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на 

органите на съдебната власт на ВСС.   

 

На 25 юли 2013 г. бе отправено запитване до партньорите от Съвета на Европа за съдействие 

при идентифицирането на страни, членки на ЕС и ЕИП, които прилагат качествени 

показатели при оценка натовареността на магистратите и имат сходни на българската 

системи за подбор и назначаване, както и за определянето на 4 чуждестранни експерта с 

опит тази сфера. На партньорите от Съвета на Европа бе изпратена информация относно 

дейностите на ВСС в тази област с цел подпомагане избора на експерти от тяхна страна. 

Успоредно с това, екипът за управление на проекта прецени за целесъобразно да отправи 

паралелно запитване до Европейската мрежа на съдебните съвети относно използването на 

качествени показатели и критерии, освен количествените, при измерване на натовареността 

на магистратите и органите на съдебната власт (напр. фактическа и правна сложност на 

делата) в страните членки и наблюдатели на ЕМСС. Получените отговори ще бъдат 

преведени и систематизирани за целите на проекта.    

 

Също така през отчетния период стартира и организирането на учебно посещение в Съвета 

на Европа в рамките на Дейност 1 от Цел 4, което ще се осъществи в периода 16-18 октомври 

2013 г. В посещението ще участват членове на ВСС от Комисията по анализ и отчитане 

степента на натовареност на органите на съдебната власт (КАОСНОСВ), експерти от 

Работната група за изготвяне на средносрочна стратегия на човешките ресурси в съдебната 
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система към постоянната комисия КАОСНОСВ, правният експерт на проекта и г-жа 

Красимира Василева - експерт в изготвянето на анализи и методики по проекта и началник 

отдел „ЮОДКВСС”, дирекция „Правна” на АВСС.   

 

  

В. Планирани дейности за следващия отчетен период:  

 

 

ОКТОМВРИ 2013  

Цел 4 – Дейност 1*:  Посещение на български експерти в СЕ за обсъждане на добрите 

практики и подходи в страни-членки на ЕС и ЕИП по отношение на оценка на качествени 

показатели за натовареността на магистратите. Дейността ще се проведе с активното участие 

от страна на СЕ.  

 

Цел 4 - Дейност 1*: Изготвяне на анализ, който да идентифицира страните, в които се 

прилагат качествени показатели за оценка на натовареността на магистратите  

 

Цел 4 – Дейност 2*: Сформиране на съвместни работни групи от български магистрати и 

представители на Съвета на Европа, Кралство Норвегия и страни - членки на ЕС с богат опит 

и добри практики в тази област с цел дефиниране на  приложимите качествените показатели. 

Дейността ще се проведе с активното участие на СЕ.  

 

Цел 2 и 3 – Дейност 3: Публикуване на координатите на командированите в ЕСПЧ съдии на 

Интернет страницата на ВСС  

 

НОЕМВРИ 2013 

Цел 2 и 3 – Дейност 3: Добавяне на функционалност (форум с ограничен достъп за 

магистрати) към Интернет страницата на ВСС за отправяне на въпроси от магистрати към 

командированите на стаж в ЕСПЧ съдии по теми, свързани с функционирането на ЕСПЧ и 

неговата практика 

 

ДЕКЕМВРИ 2013  

Цел 4 – Дейност 2*: Съвместна работна група в България с участие на експерти от СЕ, 

експерти от съответната страна, която е избрана въз основа на анализа по Дейност 1 и в 

която ще бъде проведена следващата работна група, експерти от Норвегия и представители 

на българската съдебна система . Дейността ще се проведе с активното участие на СЕ. 

  

 

* Уточнение: Дейност 1 и Дейност 2 по Цел 4 са условно разделени на логически под-

дейности както следва:  

1.) Цел 4 - Дейност 1: 

- Стартира с осъществяването на работно посещение на представители на 

българската съдебна власт на място в СЕ. Целта на работното посещение е да бъдат 

обсъдени на място добрите практики и подходи в различните страни-членки на ЕС и 

ЕИП по отношение на качествените показатели за натовареността на магистратите.  – 

Участват: 10 български експерти + експерти от Съвета на Европа, 5 дни  (октомври 

2013 г.) 

- Участвалите в работното посещение български експерти ще изготвят анализ, 

който да идентифицира страните, в които се прилагат качествени критерии за оценка 

на натовареността на магистратите. – Участват: български експерти (октомври 2013г.) 
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2) Цел 4 - Дейност 2:  

 - Въз основа на извършения анализ по Дейност 1 се сформират работни групи по 

Дейност 2 на Цел 4, с участието на български магистрати и представители на Съвета 

на Европа, кралство Норвегия и страни-членки на ЕС с богат опит и добри практики в 

тази област за дефиниране на приложимите качествени показатели - Участват: 3 

или 4 чуждестранни експерта (от Съвета на Европа, от Кралство Норвегия и от 

страна-членка на ЕС, идентифицирана въз основа на анализа по Дейност 1) + 10 

български експерта (октомври 2013 г.) 

- Съвместна работна група в България с участие на експерти от СЕ, експерти от 

съответната страна-членка на ЕС или ЕИП, която е избрана въз основа на анализа по 

Дейност 1 и в която ще бъде проведена следващата работна група, експерти от 

Норвегия и представители на българската съдебна система - Участват: 3 

чуждестранни експерта + 10 български експерти, 3 дни  (декември 2013 г.) 

- Съвместна работна група в страна-членка на ЕС или ЕИП, избрана въз основа на 

анализа от Дейност 1, с участие на БГ експерти, експерти  от СЕ, Кралство Норвегия и 

на страна - членка с добри практики в тази сфера– Участват: 4 чуждестранни експерти 

+ 10 български експерти, 3 дни  (март 2014 г.) 
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3. Напредък в изпълнение на индикаторите за проекта 

Индикатори за изпълнение* 

Пореден 

№ 
Индикатор 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Стойност в 

началото на 

четиримесечието 

на докладване 

Стойност в края 

на 

четиримесечието 

Стойност 

към датата 

на 

докладване
1
 

Напредък 

реализиран за 

четиримесечието 

на докладване 

(%) 

Общо 

реализиран 

напредък 

към дата на 

докладване 

(%) 

Описание на 

методите  

и средствата 

за  

набиране на  

информация, 

във  

връзка с 

отчитането  

на 

индикаторите 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
(7)=(5)-

(4)/(3)*100 

(8)=(6)/(3)*100 
(9) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

*Приложими към проектите по Програма BG 15 по отношение на строително-монтажни работи.  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Стойностите се представят с натрупване 
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Индикатори за резултат 

Пореде

н № 
Индикатор 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Стойност в 

началото на 

четиримесечието 

на докладване 

Стойност в края 

на 

четиримесечието 

Стойност 

към датата 

на 

докладване
2
 

Напредък 

реализиран за 

четиримесечието 

на докладване 

(%) 

Общо 

реализиран 

напредък 

към дата на 

докладване 

(%) 

Описание на 

методите  

и средствата за  

набиране на  

информация, 

във  

връзка с 

отчитането  

на 

индикаторите 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
(7)=(5) -

(4)/(3)*100 

(8)=(6)/(3)*100 
(9) 

1 Сравнителен 

анализ на 

законодателс

твото на 

държавите-

членки по 

отношение 

на 

електроннот

о 

призоваване 

в 

наказателния

, 

гражданския 

и 

администрат

ивния 

процес; 

0 1 0 0 0 0 0 Доклади по 

проекта;  

 

Извършен 

анализ; 

2 Изготвен 0 1 0 0 0 0 0 Доклади за 

                                                 
2
 Стойностите се представят с натрупване 
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сравнителен 

анализ на 

законодателс

твото в 

страни - 

членки на 

СЕ и 

България 

относно 

електроннот

о 

призоваване; 

напредъка по 

проекта;  

 

Изработен 

наръчник; 

3 Изготвен 

проект на 

законодател

ни 

изменения 

във връзка с 

използването 

на 

електронно 

призоваване; 

0 1 0 0 0 0 0 Изготвен проект 

за законодателни 

изменения;  

 

Представяне на 

проектите на 

нормативни 

актове на 

Министерство 

на правосъдието; 

4 Разработена 

система за 

електронно 

призоваване 

в правната 

рамка на 

Гражданско 

процесуални

я кодекс -  

Доставен и 

инсталиран 

хардуер и 

софтуер; 

0 1 0 0 0 0 0 Доклади за 

напредък по 

проекта; 

 

Доставено и 

инсталирано 

оборудване; 

5 Изработен 

наръчник с 

най-добри 

практики, 

0 1 0 0 0 0 0 Изработен 

наръчник; 
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обхващащ 

опита на 

държавите-

членки на 

СЕ; 

6 Създадена 

мрежа за 

обмен на 

информация 

между 

командирова

ните съдии в 

ЕСПЧ и 

техните 

колегии и 

добавяне на 

нова 

функционал

ност на 

Интернет 

страницата 

на Висшия 

съдебен 

съвет. 

Членовете на 

мрежата ще 

станат 

преподавате

ли в 

Национални

я институт 

на 

правосъдиет

о; 

0 1 0 0 0 0 0 Изградена мрежа 

и публикуване 

на Интернет 

страницата на 

ВСС на данни 

относно 

обменяната 

информация, 

зададени 

въпроси, дадени 

отговори и т.н.; 

7 Адресати 

относно 

практиката 

на ЕСПЧ -

Командиров

0 9 0 0 0 0 0 Регулярни 

доклади от 

командированит

е съдии; 
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ането на 9 

български 

съдии в 

ЕСПЧ ще 

има 

мултиплици

ращ ефект 

върху 

мрежата; 

8 Най-добрите 

практики за 

съдии и 

юристи, на 

електронен 

носител, 

събрани и 

анализирани 

по време на 

изпълнениет

о на проекта; 

0 2 0 0 0 0 0 Интервюта и 

въпросници, 

попълнени от 

съдии и 

практикуващи 

юристи, относно 

познания за 

наличните 

материали; 

9 Създаден 

онлайн 

форум на 

Интернет 

страницата 

на ВСС за 

обмен на 

информация 

между 

магистрати; 

0 1 0 0 0 0 0 Онлайн форум 

на Интернет 

страницата на 

ВСС 

10 Организиран

а кръгла 

маса за 

представяне 

на мрежата 

за обмен на 

информация; 

0 1 0 0 0 0 0 Качествена 

оценка 

(интервюта, 

анкети и 

въпросници) 

10а Кръгла маса, 

организиран

0 1 0 0 0 0 0 Качествена 

оценка 
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а за 

представяне 

предложенит

е 

законодател

ни промени 

за въвеждане 

на 

електронно 

призоваване 

в България; 

(интервюта, 

анкети и 

въпросници) 

11 Ясни 

критерии за 

ефективна и 

ефикасна 

оценка на 

магистрати и 

органи на 

съдебна 

власт; 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Съдебна 

статистика е 

достъпно на 

годишните и 

шестмесечна 

база. 
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4. План за възлагане на обществени поръчки  /за четиримесечието/ 
Да та  на  пу б л ику ва не  на  

о б явл ението  

В  сл у чай ,  

че  не  е  

пу б л ику ва

но  

В  сл у чай ,  че  е  

пу б л ику ва но  
Договор  

(номер, вид и описание)3 

Оча ква на  да та  

на  

пу б л ику ва не  

на  про гно за та  

за  

предсто ящ ите  

про цеду ри  

Вид  на  

про цеду ра та   

Оча ква на  

да та  

Да та ,  

референция 

Сто йно ст  на  

до го во ра /о ча

ква на  

сто йно ст  на  

до го во ра  

(л ева )  

Да та  на  по дписва не  

на  до го во ра  и  

на имено ва ние  на  

изб ра на та  фирма /  

Акту а л но  

състо яние 4 

       

       

П
о

д
п

и
с

а
н

 

       

       

       

       

       

       

       

В
 п

р
о

ц
е

с
 н

а
 п

о
д

г
о

т
о

в
к

а
 

       

 

 

* Подробен план за възлагане на обществени поръчки ще бъде изготвен и представен пред Програмния оператор след подписване на 

Допълнително споразумение към договора на проекта във връзка с Искане за промяна N. 1, Изх. № 04-00-135-2011 от 29.04.2013 г., 

оправено до ПО.  

                                                 
3
 Посочва се основния договор 

4
 За процедурите в процес на подготовка, посочете подробности във връзка с подготовката на тръжната документация. 
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5. Информация за финансовото изпълнение на проекта по категории разходи 

Проект „Подкрепа за Висшия 

съдебен съвет, свързана с 

изграждането на капацитет и 

подобряване на ефективността 

на съдебната система” 

Пъвоначален 

бюджет на 

проекта 

(съгласно 

договор за 

фин. помощ) 

Извършени 

корекции 

по 

бюджета 

на проекта 

към датата 

на 

искането 

Актуален 

бюджет на 

проекта към 

датата на 

искането 

Извършени 

разходи по 

изпълнението 

на проекта 

към датата на 

искането 

Междинни 

плащания 

от 

Програмния 

оператор 

 към датата 

на искането 

Общо 

верифицирани 

разходи по 

проекта 

към датата на 

искането 

Разлика между 

бюджета и 

верифицираните 

разходи  

Общо 

средства по 

настоящото 

искане 

Остатък по 

бюджета 

№ 

Направление на разходите 

по одобрения бюджет на 

проекта к.1.1 к.1.2 к.1 /к.1.1+1.2/ к.2 к.3 к.4 к.5 /к.1-к.4/ к.6 

к.7/к.5-

к.6/ 

1.  

Разходи за трудови и други 

възнаграждения на 

физически лица, в т.ч.: 138906,96 0 138906,96 8220,88 0 0 138906,96 8220,88 130686,08 

  Ръководител на проекта 39429,53   39429,53 2546,65     39429,53 2546,65 36882,88 

  Координатор на проекта  40485,68   40485,68 1539,88     40485,68 1539,88 38945,8 

  Финансов експерт 13729,93   13729,93 1219,2     13729,93 1219,2 12510,73 

  Правен експерт 13729,93   13729,93 1207,77     13729,93 1207,77 12522,16 

  Технически сътрудник 13729,93   13729,93 1219,2     13729,93 1219,2 12510,73 

  

Осигурителни вноски за 

екипа за управление на 

проекта 14.7% 17801,96   17801,96 488,18     17801,96 488,18 17313,78 

2.  

Разходи за координация и 

подпомагане на проекта от 

страна на експерти на Съвета 

на Европа, в т.ч.: 82144,86 0 82144,86 49286,92 0 0 82144,86 0 82144,86 

  

Плащане по чл.3 от 

партьорско споразумение 

със Съвета на Европа 82144,86   82144,86 49286,92     82144,86   82144,86 

               -     0       0   0 
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3. 

Разходи за възнаграждения 

и осигуровки на външни 

експерти, в т.ч.: 231941,88 0 231941,88 1790,77 0 0 231941,88 1790,77 230151,11 

  

Разходи за български 

експерти, участващи в 

изготвянето на анализи и 

методики  117349,8   117349,8 1790,77     117349,8 1790,77 115559,03 

  

Осигуровки за хонорари на 

български експерти, 

участващи в изготвянето на 

анализи и методики - 14,7% 17250,42   17250,42       17250,42   17250,42 

  

Разходи за експерти от 

страни членки на Съвета на 

Европа, участващи в 

разработването на анализи, 

методики и участия в кръгли 

маси/срещи 97341,66   97341,66       97341,66   97341,66 

4. Пътни разходи, в т.ч.: 59848,4 0 59848,4 2118,07 0 0 59848,4 2118,07 57730,33 

  
Самолетни билети за участия 

в учебни посещения 35204,94   35204,94 2118,07     35204,94 2118,07 33086,87 

  
Нощувки на експерти за 

участия в учебни посещения 17798,05   17798,05       17798,05   17798,05 

  
Дневни на експерти за 

участия в учебни посещения 6845,41   6845,41       6845,41   6845,41 

5. 
Придобиване на материални 

дълготрайни активи, в т.ч.: 88012,35 0 88012,35 0 0 0 88012,35 0 88012,35 

  

Доставка и инсталиране на 

хардуер и базов софтуер, 

необходими за 

модернизиране на 

съществуващите системи за 

управление на делата с цел 

изпращане на електронни 

призовка от самите 

програми. 88012,35   88012,35       88012,35   88012,35 
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               -     0       0   0 

6. Услуги, в т.ч.: 892836,39 0 892836,39 44243,59 0 0 892836,39 44243,59 848592,8 

  
Разработване на 

сравнителен анализ **  93879,84   93879,84       93879,84   93879,84 

  

Изготвяне на проект на 

законодателни изменения 

по отношение на 

въвеждането на електронно 

призоваване 35204,94   35204,94       35204,94   35204,94 

  

Обмeн на опит чрез 

командироване на избрани 

съдии в Европейския съд по 

правата на човека  712900,03   712900,03 44243,59     712900,03 44243,59 668656,44 

  Преводачески услуги 39116,6   39116,6       39116,6   39116,6 

  
Логистика за организиране 

на кръгли маси 11734,98   11734,98       11734,98   11734,98 

7. 
Разходи за информация и 

публичност, в т.ч.: 29337,45 0 29337,45 0 0 0 29337,45 0 29337,45 

  Разходи за визуализация 29337,45   29337,45       29337,45   29337,45 

               -     0       0   0 

8. 
Административни разходи, в 

т.ч.: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

               -     0       0   0 

               -     0       0   0 

9. 
Непредвидени разходи, в 

т.ч.: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

               -     0       0   0 

               -     0       0   0 

10. Други, в т.ч.: 12298,26 0 12298,26 0 0 0 12298,26 0 12298,26 

  Одит 12298,26   12298,26       12298,26   12298,26 

               -     0       0   0 

  
ОБЩО РАЗХОДИ ПО 

ПРОЕКТА: 1535326,55 0 1535326,55 105660,23 0 0 1535326,55 56373,31 1478953,24 

    Получен аванс по проекта: 200000     
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Общо преведени средства от 

ПО: 200000     

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Прогноза за разходите по проекта до приключване на изпълнението (в лева)
 5

 

 
Първо четиримесечие Второ четиримесечие Трето четиримесечие Категории разходи 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Обща стойност на 

допустимите разходи 0 0 0 49286,92 0 18847,85 31095,51 6429,95 23475,89 66939,71 30635.77 82909,89 

Разходи за 

възнаграждения на екипа 

за управление 
            7732,7   3446,47 12133,97 8089,31 4044,66 

Разходи за осигуровки             488,18   243,4 903,06 602,04 301,02 

Плащане по чл.3 от 

партьорско споразумение 

със Съвета на Европа       49286,92                 

Разходи за български 

експерти, участващи в 

изготвянето на анализи и 

методики  

            1790,77   2065,36 1408,20 1408,20 16194,27 

                                                 
5
 Прогнозата се актуализира всяко тримесечие, като за изтеклия период се представя под формата на отчет. 
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Осигуровки за хонорари 

на български експерти, 

участващи в изготвянето 

на анализи и методики  

                111,26     2277,06 

Разходи за експерти от 

страни членки на Съвета 

на Европа, участващи в 

разработването на 

анализи, методики и 

участия в кръгли 

маси/срещи 

                      12175,04 

Самолетни билети за 

участия в учебни 

посещения и 

командировените съдии 

0 0 0 0 0 2118,07 0 0 0 11734,98   1955,83 

Нощувки на експерти за 

участия в учебни 

посещения 
                  12204,38     

Дневни на експерти за 

участия в учебни 

посещения 
                  4107,24     

Обмeн на опит чрез 

командироване на 

избрани съдии в 

Европейския съд по 

правата на човека  

          16729,78 21083,86 6429,95 17609,4 20536,22 20536,22 41072,43 

Преводачески услуги                   3911,66   2347 

Логистика за 

организиране на кръгли 

маси 

                      2542,58 
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7. Описание на извършени дейности за осигуряване на информация и публичност 

на проекта 

 

1. Във връзка със стартирането на проекта, на 17 май 2013 г. (петък), от 11.00 ч., в 

пресцентъра на Висшия съдебен съвет, бе проведена официална Откриваща 

пресконференция. Покани за събитието бяха отправени до Нейно Превъзходителство 

посланика на Кралство Норвегия, Министерски съвет, Министерство на финансите, 

Министерство на правосъдието, в качеството му на Програмен оператор по НФМ 2009-

2014, представители на другите бенефициенти по НФМ, представители на органите на 

съдебната власт, неправителствени организации и журналисти.   

- Публикувано съобщение на страницата на ВСС за предстоящата Откриваща 

пресконференция– 10.05.2013 г.  

- Публикувано съобщение на страницата на ВСС за проведената Откриваща 

пресконференция  – 17.05.2013 г.  

Информация в медиите: 

- Публикувана информация на страницата на електронното издание Novinite.bg 

(http://novinite.bg/articles/38163/VSS-izpalnyava-proekt-za-podobryavane-na-efektivnostta-

na-sadebnata-sistema) 

- Медия: Вестник Stroitel, Заглавие: ВСС стартира изпълнението на проект "Подкрепа 

за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на 

ефективността на съдебната система" , Дата: 17.05.2013, Автор: Калина Петкова 

- Медия: Радио София, Заглавие: ВСС започва проект за подобряване на ефективността 

на съдебната система, Дата: 17.05.2013 

- Медия: Факти, Заглавие: ВСС стартира нов проект по Норвежкия финансов 

механизъм, Дата: 17.05.2013 

- Медия: Vesti.bg, Заглавие: ВСС започва проект за подобряване на ефективността на 

съдебната система, Дата: 17.05.2013  

2. Създаден самостоятелен раздел на електронната страница на ВСС, предназначен за 

Норвежкия финансов механизъм, на който се публикува информация относно 

изпълнението на дейностите по проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с 

изграждането на капацитет и одобряване на ефективността на съдебната система”.  

3. Във връзка с изпълнението на Дейност 2, Цел 2 и 3 – Командироване на съдии за 
работа в Европейския съд по правата на човека, на 30.07.2013 г. на сайта на 

Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм  (EEA and Norway 

Grants) бе публикувана статия за трите командировани в Регистратурата на ЕСПЧ 

съдии (http://eeagrants.org /News/2013/Bulgarian-judges-learning-from-the-European-Court-

of-Human-Rights).   

 

 

 

8. Oтклонения във физическото и финансовото изпълнение на проекта и 

съответно причините за тях 
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9. Планирани/ предприети мерки за преодоляване на отклоненията във 

физическото и финансовото изпълнение на проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Списък на проверки на място, одити и инспекции, проведени до датата на 

докладване 

 

Вид на 

проверката/одита 
Обхват 

Период на 

проверката 

Ключови 

констатации/пре

поръки 

Статус на 

изпълнение на 

препоръките 

Проверки от 

бенефициента на 

мястото на изпълнение 

на проекта 

    

     

     

     

     

Проверки на място от 

ПО на НФМ 

    

     

     

     

     

Проверки на място от 

други лица и 

институции 

    

     

     

     

     

     

Одити/инспекции     
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11. Нередности 

 

През четиримесечието на докладване не са установени нередности 
 

 

През четиримесечието на докладване са установени нередности, които са 

докладвани по съответния ред 
 

 

 

12. Проблеми от технически, финансов и административен характер през 

четиримесечието на докладване (при наличието на такива), както и  

планирани/предприети мерки за тяхното отстраняване 

 
 

 В Междинен доклад №1 бе докладвано, че поради настъпването на 

непредвидени обстоятелства, налагащи корекции в бюджета на проекта, срока за 

изпълнението на проекта и предвидените дейности, графиците на изпълнение на 

дейностите и за провеждане на обществените поръчки на проекта, така че да бъдат 

постигнати целите, които са поставени, към Програмния оператор е отправено Искане 

за промяна N. 1, Изх. № 04-00-135-2011 от 29.04.2013 г.. Посочено бе, че 

съобразяването на бюджета на проекта, неговия срок и графика на дейностите, 

съответно на обществените поръчки с новите обстоятелства ще доведе до по-

ефективното изпълнение на планираните дейности и ще допринесе за реализиране на 

заложените резултати.  

 Към момента на изготвяне на Междинен доклад № 2 екипът за управление на 

проекта е в очакване на подписване на Допълнително споразумение във връзка с 

Искане за промяна  № 1.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Име Длъжност Подпис Дата 

Изготвили  

Руслана Вълчева  

 

Гинка Георгиева 

 

Координатор 

 

Счетоводител  

на проекта  

  

 

Съгласувал  Мартин Величков  Правен експерт     

Одобрил 

 Галина Карагьозова Член на ВСС и 

Ръководител 

проект  

  

 

 

 


