
                                                        
 

Проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на 

правосъдието“ 

 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-

3.002-0001-C01/11.11.2016 г.   

Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г. 

Приоритетна ос: Прозрачна и ефективна съдебна система 

Наименование на процедурата: Повишаване на компетентността на магистратите и 

съдебните служители чрез ефективно обучение в Националния институт на 

правосъдието 

Бенефициент: Национален институт на правосъдието  

Бюджет на проекта: 2 938 133. 02 лева 

Период за изпълнение: 24 месеца 

Кратко описание на проекта:  

Проектното предложение е свързано с подготовка, провеждане, отчитане и оценка на 

присъствени, регионални и дистанционни обучения за магистрати, съдебни и 

прокурорски помощници, съдебни служители, държавните съдебни изпълнители, 

съдиите по вписванията, съдебни заседатели и други лица съгласно чл. 249 от ЗСВ. 

Постигането на качествено професионално обучение с цел повишаване ефективността 

на правосъдието ще е основен приоритет за екипа на Националния институт на 

правосъдието. За целта се предвижда изпълнението на дейности, които са ясно 

разграничени според спецификата на материята и на целевите групи. В тази връзка се 

обособява дейност за присъствени обучения; друга дейност за регионалните обучения, 

по която институтът има 55 партньорски декларации; дейност за дистанционни 

обучения и дейност, която включва издаването на тематично помагало по Европейско 

право. В рамките на 24 месеца дейностите ще бъдат изпълнявани от служителите на 

НИП със съдействието на външни експерти, което значително ще засили 

административния и професионален капацитет на института. Настоящето проектно 

предложение представлява надграждане над предишните общо седем проекта, 

изпълнявани в рамките на ОПАК и чрез него ще се засили натрупания опит и практика, 

за да се очертаят нови посоки на развитие. Новите акценти са свързани с развиването на 

тематични области, които да осигурят устойчиво повишаване на качеството на 

обучението, както и с разгръщането на регионални обучения, които по тематична 

насоченост отговарят на конкретни нужди на правораздаването по места. Същите са в 



                                                        
каталога на добри практики на страните членки на Европейската мрежа за съдебно 

обучение. Изготвянето на тематично помагало по Европейско право успешно допълва 

процеса на обучение по национално законодателство и съчетава знания за достигане на 

европейски стандарти за качествено правосъдие. 

 

Дейности: 

Дейност 1. Провеждане на присъствени обучения в различен формат съобразно 

конкретните потребности на целевите групи 

Дейност 2. Изпълнение на програмата за регионални обучения на съдилищата и 

прокуратурите 

Дейност 3. Провеждане на дистанционни обучения 

Дейност 4. Издаване на тематично помагало по Европейско право 

Дейност 5. Дейности по информация и комуникация 

 


