
                                                        

 

 

Проект“Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във 

фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично 

сътрудничество в правораздаването” 

 

Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г. 

Приоритетна ос: Прозрачна и ефективна съдебна система 

Наименование на процедурата: Стратегически проекти в изпълнение на 

Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и 

Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор 

„Правосъдие“ 2014- 2020 г. 

Бенефициент: Министерство на правосъдието  

Партньор: Висш съдебен съвет 

Бюджет на проекта: 2 600 000 лева  

Период за изпълнение: 18 месеца  

Кратко описание на проекта:  

Видеоконферентните връзки дават възможност за отдалечен разпит на свидетели, вещи 

лица и служители в реално време. България е една от малкото членки на ЕС, която не 

отговаря на препоръките за трансгранично сътрудничество чрез използване на средства 

за видеоконференции. С настоящия проект се предвижда да се изготви подробен план с 

предложени общо 26 зали, оборудвани за видеоконферентни връзки и една централна 

компонента в МП (дейност 1). В рамките на дейност 2 ще се изгради централизираната 

компонента за видеоконферентни връзки в МП. Ще се оборудват 26 зали за 

видеоконферентни връзки в сгради на сектор „Правосъдие“ на територията на цялата 

страна (20 от тях в съдилищата и 6 в местата за лишаване от свобода). В рамките на 

Дейност 3 ще се направи проучване на международния опит с цел изготвяне на 

вътрешни правила и/или предложения/препоръки за промени в нормативната уредба. 

Задължителните мерки за информация и публичност ще бъдат изпълнени в рамките на 

дейност 4.  

Обща цел на проекта:  

Общата цел на проекта е: „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и 

тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство“. Постигането на 

тази цел ще допринесе за постигането на следната цел на процедурата „Утвърждаване 

на принципите на върховенство на закона, защита на правата на човека, достъпа до 

правосъдие и хуманността на правосъдието. Усъвършенстване функционирането на 

органите от сектор „Правосъдие“, посредством прилагане на е-правосъдие.“  

Специфични цели:  



                                                        

1. Оборудване на централна компонента в МП и зали за видеоконферентни връзки в 

сгради на сектор „Правосъдие“ 

2. Изготвяне на правила за практическото използване на видеоконферентни връзки и 

описание на изградената мрежа за видеоконферентни връзки в сектор „Правосъдие“  

 

Общата и специфичните цели допринасят за изпълнението на Стратегията за въвеждане 

на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020 

г., и по-конкретно на Стратегическа цел № 4. „Опериране с електронно съдържание от 

страна на магистрати и служители чрез преминаване от използването и водене на 

документи и дела на хартиен носител към електронни такива и нормативно 

обезпечаване за тяхното използване в съответствие с приетите стратегически 

документи в сектора“. 

Дейности: 

Дейност 1. Планиране на изграждането на средства за видеоконферентни връзки  

Дейност 2. Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на основно и съпътстващо 

оборудване за видеоконферентни връзки  

Дейност 3. Изготвяне на наръчник с правила за практическото използване на 

видеоконферентни връзки и предложения за промени в нормативната уредба. 

Дейност 4. Мерки за информация и комуникация   

 

 


