
                                                        
 

Проект „Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и 

комуникационната инфраструктура (ИКИ), информационните системи, услуги и 

регистри в сектор "Правосъдие"“ 

 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-

1.001-0004-C01/21.03.2016 г.   

Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г. 

Приоритетна ос: Прозрачна и ефективна съдебна система 

Наименование на процедурата: Структуриране на данни и аналитични дейности в 

изпълнение на стратегическите документи за развитие на държавната администрация, 

развитие на електронното управление и въвеждане на електронното управление в 

сектор „Правосъдие“ 

Бенефициент: Министерство на правосъдието  

Партньор: Висш съдебен съвет 

Бюджет на проекта: 938 233.30 лева 

Период за изпълнение: 14 месеца 

Кратко описание на проекта:  

Към момента няма пълна картина на ресурсната обезпеченост и състоянието на ИКИ в 

сектор „Правосъдие“. Предприемани са спорадични и частични усилия, а проектът 

предвижда извършването на първия цялостен и изчерпателен преглед (инвентаризация) 

чрез експертно обследване на място в използвания сграден фонд на структурите в 

сектор „Правосъдие“. Обобщените данни от прегледа ще дадат пълна информация за 

статуса на ИКИ, информационните системи и услуги и свързаните с тях процеси и ще 

послужат за оценка на необходимия капацитет и ресурси за обслужване на наличните 

процеси, както и за сравнителна оценка относно желаното състояние в контекста на 

предвижданите реформи. По този начин ще се отговори и на потребността за 

осигуряване на допълнителна техника за дигитализация и централизация на 

информационните масиви с оглед въвеждане изискванията за е-правосъдие и е-

управление. Необходим е и анализ на състоянието на регистрите в сектор 

„Правосъдие“. Следва да се анализират видовете регистри, вида информация, която се 

съхранява в тях, консистентността на информацията, както и степента на семантична 

съвместимост и възможността за свързване с други регистри в контекста на КАО. 

Прегледът на регистъровата система ще даде систематизирана информация относно 

съществуващите регистри, необходимостта от създаване на нови и, евентуално, 



                                                        
необходимостта от свързване между отделни  регистри с оглед по-лесен достъп и обмен 

на информация. За изпълнение на дейностите по проекта ще бъде използвана 

методология, съобразена с разработената по проекти на ИА „ЕСМИС“ и на 

Администрацията на Министерския съвет. Това ще допринесе и за кохерентност на 

резултатите по отделните проекти и устойчивост в тяхното изпълнение чрез 

мултиплициран ефект. Прегледът и анализът на техническата обезпеченост в сектор 

„Правосъдие“ е предпоставка за изпълнението и на други мерки, предвидени в 

националните стратегически документи за въвеждане на е-правосъдие, като различни 

регистри, системи, портали. Тяхното разработване ще доведе до устойчивост на 

резултатите и изграждане на модерна система на е-правосъдие. 

Основна цел на проекта:  

• Осигуряване на пълна база данни за ресурсната обезпеченост на ИКИ, 

информационните системи и услуги и свързаните с тях процеси, както и на 

регистъровата система в сектор „Правосъдие“ като начало на процеса по изграждане на 

ефективна, сигурна и кохерентна електронна среда за въвеждане на е-правосъдие.  

Специфични цели:  

1. Извършване на пълен преглед и анализ на състоянието на ИКИ, информационните 

системи и услуги и свързаните с тях процеси в сектор "Правосъдие". 

2. Извършване на цялостен преглед на регистъровата система в сектор "Правосъдие" и 

изготвяне на препоръки за редизайн на съществуващи и създаване на нови регистри.  

Обобщените данни от прегледа ще дадат пълна информация за статуса на ИКИ, 

информационните системи и услуги и свързаните с тях процеси и ще послужат за 

оценка на необходимия капацитет и ресурси за обслужване на наличните процеси, 

както и за сравнителна оценка относно желаното състояние в контекста на 

предвижданите реформи. По този начин ще се отговори и на потребността от анализи 

за осигуряване на допълнителна техника за дигитализация и централизация на 

информационните масиви с оглед въвеждане изискванията за е-правосъдие и е-

управление. Препоръките за всяка една от структурите ще служат като отправна точка 

при кандидатстване с последващи проекти в тези области.  

Прегледът на регистъровата система ще даде систематизирана информация относно 

съществуващите регистри, необходимостта от създаване на нови и, евентуално, 

необходимостта от свързване между регистрите с оглед по-лесен достъп и обмен на 

информация. 

По този начин ще бъде налице актуална информация относно ресурсната обезпеченост 

на сектора с ИКТ и състоянието на регистъровата система, така че да се набележат 

бъдещите мерки за пълно въвеждане на електронното управление в сектор 

„Правосъдие“. 



                                                        
Проектът съответства на цели 1, 2 и 3 на процедура „Структуриране на данни и 

аналитични дейности в изпълнение на стратегическите документи за развитие на 

държавната администрация, развитие на електронното управление и въвеждане на 

електронното управление в сектор „Правосъдие“. Целите на проекта адресират и към 

специфична цел 2 на ПО 3 на ОПДУ „Подобряване на достъпността и отчетността на 

съдебната система чрез въвеждане на е-правосъдие“.  

Чрез проекта се изпълняват конкретни мерки от Пътната карта за изпълнение на 

Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в Сектор 

"Правосъдие" 2014 г – 2020 г. (мярка 2.1 от СЦ 2 и мярка "А" от СЦ 5), а успешното му 

изпълнение ще бъде основа и за реализиране на последващи действия за изграждане на 

достъпна, прозрачна и ефективна съдебна система чрез е-среда. 

Дейности: 

Дейност 1. Цялостен преглед (инвентаризация) и анализ на информационната и 

комуникационна инфраструктура (ИКИ), режими и услуги и свързаните с тях процеси, 

както и анализ на необходимостта от ресурсно обезпечаване и изготвяне на препоръки 

с оглед изпълнението на заложените стратегически цели за въвеждането на електронно 

управление и електронно правосъдие 

Дейност 2. Извършване на цялостен преглед на регистъровата система, 

автоматизираните информационни системи /АИС/ и бази данни /БД/ в сектор 

"Правосъдие", изготвяне на препоръки за редизайн на съществуващите и създаване на 

нови регистри 

 


