
 

По т.  

Дневния ред за заседанието на 

комисия “Бюджет и финанси” на ВСС 

на …………..2016 г. 

                                       

 

                       

ДОКЛАД 

 

от Румен Георгиев – Ръководител проект „Електронно правосъдие – 

проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна 

инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, договор 

№ 13-33-2/27.12.2013 г.  

 

      

 УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 

 

  С решение на Висшия съдебен съвет по протокол №12/13.03.2014 г., 

изменено с решение на Висшия съдебен съвет по протокол №54/29.10.2015 г., 

ръководителите на проекти представят на три месеца доклади за изпълнение на 

дейностите , както и отчет за усвояване на средствата по проекта. 

  Във връзка с това прилагаме доклад за периода от 01.10.2015 г. – 

31.12.2015 г. по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на 

единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен 

електронен портал на съдебната власт”, приоритетна ос ІІІ „Качествено 

административно обслужване и развитие на електронното управление”, по 

подприоритет 3.3 “Подобряване на обслужването от страна на органите на 

съдебната власт чрез развитие на информационните технологии” по Оперативна 

програма “Административен капацитет”, договор № 13-33-2/27.12.2013 г.  

 

Проектът завърши успешно на   31.12.2015 г. За периода 01.10.2015 г. – 

31.12.2015 г. са извършени следните дейности: 

 

Дейност 1. Сформиране на екип и управление на проекта. 

През отчетния период са проведени се проведоха 5 срещи на екипа за 

управление, на които бяха обсъдени важни теми с оглед приключването на 

проекта.  

 Дейност 2. Анализи и изготвяне на предложения за детайлен 

обхват на основните изисквания за работа в условия на електронно 

правосъдие:  



 

След поредица от срещи с изпълнителя, на 12.11.2015 г. екипът за 

управление прие депозирания Анализ за изготвяне на детайлни 

препоръки за обхвата на основните правила за работа в условия на 

електронно правосъдие. С приемо-предавателен протокол от 16.11.2015 г. е 

приет доклад по изпълнение на дейност 3 - Изготвяне на детайлни 

препоръки за обхвата на основните правила за работа в условия на 

електронно правосъдие. Обединение „Попов и партньори-Мапекс“ 

депозираха с вх.№ 45-06-022/30.11.2015 г. окончателен доклад за 

изпълнение на договора. 

Дейност 3. Изграждане и внедряване на единен портал на 

електронното правосъдие (единна централизирана точка за достъп):  

Дейност 3 приключи през предходния отчетен период. В изпълнение 

на изискването на договора функционалните тестовете на разработения 

портал се проведоха на доставената по проекта компютърна техника, след 

инсталирането и настройването й.  

На 10.11.2015 г. екипът по проекта прие изпълнението на поддейност 

„тестване“, а на 13.11.2015 г. се прие поддейност „внедряване“. На 

16.11.2015 г. се прие окончателен доклад за изпълнение на договора.   

Дейност 4. Закупуване на хардуер, необходим за 

функционирането на изградения единен портал на електронното 

правосъдие:  
 

Доставката на оборудването бе извършена на 23.09.2015 г. На 

07.10.2015 г. се извърши и плащане на доставката на фирма „Аксиор”ООД. 

  Дейност 5. Съпътстващо обучение за работа с единния портал на 

електронното правосъдие. Дейността е част от обществената поръчка с 

предмет: "Разработване и внедряване на единен портал на електронното 

правосъдие, и обучение за работа с единния портал" по дейност 3. 

Дейността е приключила успешно през предходния отчетен период. 

Дейност 6. Дейности за информация и публичност:  

 За популяризиране резултатите от проекта на 15.12.2015 г. се 

проведе заключителната конференция на проекта. Изпратени са покани до 

медиите, Висшия адвокатски съвет, изпълнителите по проекта и др.  

 На пресконференцията са раздадени рекламни материали. Обсъди 

се изпълнението на всички планирани дейности, направените икономии по 

бюджета на проекта, както и възможността за взаимодействие между трите 

власти за реализацията на законодателни промени и финансиране за 

въвеждането на електронното правосъдие в разумни срокове.  

В рамките на дейността за популяризиране на проекта е публикувано 

интервю с г-жа Деница Вълкова, председател на Апелативен съд Бургас във 

вестник „Стандарт“ от 17.12.2015 г. „Съдебната реформа минава през 

електронното правосъдие“. 



 

За популяризиране на проекта е публикувано интервю и с г-н Румен 

Георгиев, член на ВСС и ръководител на проекта, във вестник „Труд“ от 

22.12.2015 г. със заглавие „Правосъдието влиза в компютъра“. 

 

Дейност 7. Провеждане на финансов одит на проекта:  

Специализираното одиторско предприятие”Глобъл одит сървисез” 

ООД за отчетен период 27.12.2013 г. - 30.09.2015 г. е извършил общо два 

одита преди представяне на Искане № 2 и Искане № 3 за 

верифициране на направените разходи по проекта за периодите от 

27.12.2013 г. до 30.04.2015 г. и от 01.05.2015 г. до 31.08.2015 г. и един одит 

преди изготвяне на окончателното искане. В резултат на проверките е 

установено, че извършените разходи за този период са допустими, отнасят 

се за съответната дейност и са изразходвани законосъобразно и 

целесъобразно в съответствие със сключените договори и спецификацията 

на проекта.  

Проектът е постигнал всички заложени цели и индикатори. С неговото 

изпълнение са реализирани и приети:  

o Доклад от анализа на процесуалните действия на участниците в 

производството на гражданския процес (без нотариални 

производства и охранителни производства по вписване на 

юридически лица) и на процесуалните действия в съдебната фаза на 

административния процес – 1 бр.; 

o Доклад от анализа на извършваните удостоверителни изявления от 

органите на съдебната власт – 1 бр.; 

o Пакет от детайлизирани препоръки за обхвата на правилата за 

воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на 

органите на съдебната власт – 1 бр. 

o Разработен и тестван Единен портал на електронното 

правосъдие.  

o Разработени са редица електронни услуги.  

 Изградена е система за електронно гласуване за пряк избор на 

членове на ВСС от съдебната квота в рамките на единен портал 

на електронното правосъдие.  

 Разработен е и предоставен за използване шаблон за интернет 

страниците на съдилищата.  



 

o Доставени са и въведени в експлоатация: 

- дисков масив (disk storage)- 2 бр.; 

- сървърни конфигурации)- 2 бр.; 

- шкаф (RACK) – 1 бр.; 

- защитна стена (Firewall)– 2 бр. 

Обучени са 58 служители за работа с единния портал на електронното 

правосъдие. 

Изготвени са 2 броя банери, популяризиращи проекта. Публикувана е 

информация за проекта на интернет страницата на ВСС- 2 бр.. Изработени 

са рекламни материали: химикалки (200 бр.), тефтери (100 бр.), папки (200 

бр.), флашпамети (100 бр.); изготвени и поставени информационни стикери 

върху закупеното компютърно оборудване- 20 бр.  

 

 През периода 01.10.2015 г. - 31.12.2015 г. са извършени следните 

плащания: 
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

№ на договор:  13-33-2/27.12.2013 Г. 
 

Разходи направени за отчетния период 01.10.2015 - 31.12.2015 г. 

   

Вид разход 
  

І. Група А – Допустими разходи по правилата на ЕСФ   

    

1. Разходи за трудови и други възнаграждения на физически лица – 

по приложен опис 8692,57 

2. Осигурителни вноски, начислени за сметка на осигурителя  180,7 

  8873,27 

    

5. Разходи за външни услуги   

5.1. Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност – по 

приложен опис  

5.2. Разходи за обучения/семинари – по приложен опис 19440,00 

5.3. Разходи за проучвания, изследвания и анализи – по приложен опис 133200,00 

5.4. Разходи за одит
 
– АКО Е ПРИЛОЖИМО  2256,00 

5.5. Други външни услуги – по приложен опис   

  154896,00 



 

7. Разходи за разработване на софтуер – по приложен опис 360000,00 

    

8. Общ сбор "Преки допустими разходи по правилата на ЕСФ" (1 – 

7)   

    

ІІ. Група Б – Допустими разходи по правилата на ЕФРР   

10. Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)   

10.1. Придобиване на компютри и хардуер – по приложен опис 72154,80 

10.2. Придобиване на оборудване – по приложен опис   

10.3. Придобиване на други ДМА – по приложен опис   

12. Общо допустими разходи по Група Б   

13. Разходи за организация и управление – до 10% от общите 

допустими разходи 24953.59 

    

 Общо допустими разходи по проекта (8+12+13) 620877.66 

 

Верифицирани разходи: 

С писмо изх.№13-33-2/25.02.2016г. УО по ОПАК са верифицирали  всички 

разходи по Искане за плащане №3 в размер на 136059,76 лв. 

С писмо изх.№13-33-2/31.03.2016г. УО по ОПАК е верифицирал с 1198,32 

лв. по- малко от исканата  сума 635549,32 лв. Сумата не e преведена по 

сметка на Висш съдебен съвет.  

  

           Проект 

     

КОМИСИЯ “БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ” 

РЕШИ: 

 

 1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклад от Румен Георгиев – 

ръководител проект „Електронно правосъдие – проучване и 

изграждане на единна комуникационна и информационна 

инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, 

договор № 13-33-2/27.12.2013 г. за изпълнение на дейностите , както и 

отчет за усвояване на средствата по проекта за периода 01.10.2015 г. - 

31.12.2015 г. 

 

 2. ПРЕПРАЩА на отдел „Европейски и международни програми 

и проекти“ доклад от Румен Георгиев – ръководител проект 

„Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна 

комуникационна и информационна инфраструктура и единен 

електронен портал на съдебната власт”, договор № 13-33-2/27.12.2013 г. 



 

за изпълнение на дейностите , както и отчет за усвояване на средствата 

по проекта за периода 01.10.2015 г. - 31.12.2015 г.  

  

                                                                                                                             

 

 13.04.2016 г                           РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ: 

гр. София                          РУМЕН ГЕОРГИЕВ 

 

 
Изготвил: 

Елисавета Илиева –  

Счетоводител по проекта 

 


