
РЕГИСТЪР НА ДОГОВОРИТЕ, СКЛЮЧЕНИ ПО ПРОЕКТИ

Договори с физически лица, включени в управлението на проекта

Номер на договора
Физическо лице, с което е сключен 

договора
Стойност на договора Период за изпълнение Предмет на договора

Етап на изпълнение на 

договора

Договор № 45-06-040 от 18.05.2009 г., в изпълнение на 

Договор №КБ08-33-4-С/03.11.2008 г., финансиран от 

ОПАК чрез Европейския социален фонд, Протокол №4 

от заседание на ВСС проведено на 28 януари 2009 г. за 

определяне на управленски екипи по ОПАК и чл.18, ал.1, 

т.4 от ЗСВ

И.И.Д. (лични данни) 7 980 лв. 03.11.2008г.-02.11.2009 г. 

Отговаря за цялостното изпълнение на проекта;

Координира работата на управленския екип по проекта; 

Предлага привличането на външни експерти;

Приема изготвянето на техническите задания по дейност 1;

Обобщава междинните и окончателния доклади.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-016 от 23.02.2009 г., в изпълнение на 

Договор №КБ08-33-4-С/03.11.2008 г., финансиран от 

ОПАК чрез Европейския социален фонд, Протокол №4 

от заседание на ВСС проведено на 28 януари 2009 г. за 

определяне на управленски екипи по ОПАК

Л.С.М. (лични данни) 5 000 лв. 03.11.2008г.-02.11.2009 г. 

1. Отговаря за дейностите по публичност и информация на проекта;

2. Участва в дейностите по приемане на резултатите от проекта;

3. Извършва медийния мониторинг на публикациите и излъчванията в централните 

медии;

4. Участва в подготовката на междинния и окончателния доклади-външен експерт.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-014 от 23.02.2009 г., в изпълнение на 

Договор №КБ08-33-4-С/03.11.2008 г., финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ, Протокол №4 от заседание на ВСС 

проведено на 28 януари 2009 г. за определяне на 

управленски екипи по ОПАК

А.В.К. (лични данни) 12 200 лв. 03.11.2008г.-02.11.2009 г. 

Координира работата по проектна дейност 4,5, 6,7,8,9 и 10;

Участва в подготовката на междинния и окончателния доклади ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-018 от 23.02.2009 г., в изпълнение на 

Договор №КБ08-33-4-С/03.11.2008 г., финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ, Протокол №4 от заседание на ВСС 

проведено на 28 януари 2009 г. за определяне на 

управленски екипи по ОПАК

М.С.К. (лични данни) 2 670 лв. 04.02.2008г.-02.11.2009 г. 

Извършва осчетоводяване на операциите;

Изготвя междинните и окончателния финансов отчет;

Оформя исканията за плащане към Управляващия орган на ОПАК.
ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-017 от 23.02.2009 г., в изпълнение на 

Договор №КБ08-33-4-С/03.11.2008 г., финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ, Протокол №4 от заседание на ВСС 

проведено на 28 януари 2009 г. за определяне на 

управленски екипи по ОПАК

А.Д.Т. (лични данни) 3 110 лв. 04.02.2008г.-02.11.2009 г. ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-06-009/23.02.2009 г., в изпълнение на 

Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ и в изпълнение на Протокол № 4 от 

заседание на ВСС, проведено на 28 януари 2009 г. за 

определяне на управленски екипи по ОПАК.

С.Р.К. (лични данни)

14 560 лв., за период от 8 месеца, въз основа на 

приети от Възложителя периодични месечни 

констативни протоколи, представени от 

Изпълнителя за извършената работа, сумата се 

изплаща на равни части по 1 820 лв месечно в 5 

дневен срок след представяне и приемане на 

двустранно подписан от страните констативен 

протокол за извършената работа за периода януари-

октомври 2009 г.

Краен - 02.11.2009 г. ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-010/23.02.2009 г. в изпълнение на 

Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ и в изпълнение на Протокол № 4 от 

заседание на ВСС, проведено на 28 януари 2009 г. за 

определяне на управленски екипи по ОПАК

В.И.М. (лични данни) 

8 584.00 лв. за период от 8 месеца, въз основа на 

приети от Възложителя периодични месечни 

констативни протоколи, представени от 

Изпълнителя за извършената работа, сумата се 

изплаща на равни части по 1073 00 лв. месечно в 5 

дневен срок след представяне и приемане на 

двустранно подписан от страните констативен 

протокол за извършената работа за периода януари-

октомври 2009 г.

03.11.2008 г - 02.11.2009 г.

Координира работата по проектна дейност 6;

Участва в подготовката на междинния и окончателния доклади ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-013/23.02.2009 г. в изпълнение на 

Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ и в изпълнение на Протокол № 4 от 

заседание на ВСС, проведено на 28 януари 2009 г. за 

определяне на управленски екипи по ОПАК

Д.П.Р. (лични данни)

4 280.00 лв. за период от 10 месеца, въз основа на 

приети от Възложителя периодични месечни 

констативни протоколи, представени от 

Изпълнителя за извършената работа, сумата се 

изплаща на равни части по 428.00 лв., в 5 дневен 

срок след представяне и приемане на двустранно 

подписан от страните констативен протокол за 

извършената работа за периода януари-октомври 

2009 г. 

03.11.2008 г.- 02.11.2009 г.

Извършва осчетоводяване на операциите;

Изготвя междинните и окончателния финансов отчет;

Оформя исканията за плащане към Управляващия орган на ОПАК.
ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № КБ08-33-4-С/03.11.2008 г. - Проект „Обновени информационни системи за по-добро обслужване. Нормативна уредба на електронното правосъдие”, финансиран от ОПАК

Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г. - Проект "Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни изпълнители", финансиран от ОПАК



Договор № 45-06-039/18.05.2009 г. в изпълнение на 

Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ и в изпълнение на Протокол № 4 от 

заседание на ВСС, проведено на 28 януари 2009 г. за 

определяне на управленски екипи по ОПАК, чл.18, ал.1, 

т.4 от Закона за съдебната власт

И.И.Д. (лични данни)

7 980.00 лв., въз основа на приети от Възложителя 

периодични месечни констативни протоколи, 

представени от Изпълнителя за извършената работа, 

Възложителят заплаща на Изпълнителя сумата от 1 

140.00 лв. за периода май-ноември 2009 г., в 5 

дневен срок след представяне и приемане на 

двустранно подписан от страните констативен 

протокол за извършената работа.

03.11.2008 г. - 02.11.2009 г.

Отговаря за цялостното изпълнение на проекта;

Координира работата на управленския екип по проекта; 

Предлага привличането на външни експерти;

Приема изготвянето на техническите задания по дейност 1;

Обобщава междинните и окончателния доклади.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-011/23.02.2009 г. в изпълнение на 

Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ и в изпълнение на Протокол № 4 от 

заседание на ВСС, проведено на 28 януари 2009 г. за 

определяне на управленски екипи по ОПАК

Л. С. М. (лични данни)

3 125.00 лв за период от 5 месеца, въз основа на 

приети от Възложителя периодични месечни 

констативни протоколи, представени от 

Изпълнителя за извършената работа, сумата се 

изплаща на равни части по 625,00 лв. месечно в 5 

дневен срок след представяне и приемане на 

двустранно подписан от страните констативен 

протокол за извършената работа за периода януари-

октомври 2009 г.

04.02.2009 г. - 02.11.2009 г.

1. Отговаря за дейностите по публичност и информация на проекта;

2. Участва в дейностите по приемане на резултатите от проекта;

3. Извършва медийния мониторинг на публикациите и излъчванията в централните 

медии;

4. Участва в подготовката на междинния и окончателния доклади-външен експерт.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-012/23.02.2009 г. , в изпълнение на 

Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ и в изпълнение на Протокол № 4 от 

заседание на ВСС, проведено на 28 януари 2009 г. за 

определяне на управленски екипи по ОПАК

Х.Т.М (лични данни)

3 110 лв. за период от 10 месеца, въз основа на 

приети от Възложителя периодични месечни 

констативни протоколи, представени от 

Изпълнителя за извършената работа, сумата се 

изплаща на равни части по 311.00 лв., в 5 дневен 

срок след представяне и приемане на двустранно 

подписан от страните констативен протокол за 

извършената работа за периода януари-октомври 

2009 г.

03.11.2008 г.- 02.11.2009 г.

Класира техническите и финансови документи по проекта;

Изготвя месечните отчети, участва в подготовката на междинния и окончателния 

доклади;

При необходимост оказва съдействие на счетоводителя

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45/24.03.2009 г., в изпълнение на Протокол 

№ 4 от заседание на ВСС, проведено на 28 януари 2009 г. 

за определяне на управленски екипи по ОПАК

Доп.споразумение към договор 45/24.03.2009 г.,

А.Ц.Г. (лични данни)

3 852.00 лв. за период от 9 месеца, въз основа на 

приети от Възложителя периодични месечни 

констативни протоколи, представени от 

Изпълнителя за извършената работа, сумата се 

изплаща на равни части по 428.00 лв. в 5 дневен 

срок след представяне и приемане на двустранно 

подписан от страните констативен протокол за 

извършената работа за периода март-ноември 2009 

г., 

Удължава срока на договора с едни месец.

01.03.2009 г. - 02.11.2009 г.

Подпомага координаторите и експертите от ВАС в процеса на финансово управление 

на проекта;

Осъществява контрол за законосъобразността на разходите;

Съставя и/или обработва първични счетоводни документи;

Изготвя междинните и окончателния финансов отчет;

Оформя исканията за плащане към УО на ОПАК

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 44/24.03.2009 г.,

в изпълнение на Протокол № 4 от заседание на ВСС, 

проведено на 28 януари 2009 г. за определяне на 

управленски екипи по ОПАК

Доп.споразумение към Договор 44/24.03.2009 г.,

В.Д.Д. (лични данни)

8 400.00 лв. за период от 7 месеца, въз основа на 

приети от Възложителя периодични месечни 

констативни протоколи, представени от 

Изпълнителя за извършената работа, Възложителят 

заплаща сумата от 1200.00 лв. за периода март-

септември 2009 г., в 5 дневен срок след представяне 

и приемане на двустранно подписан от страните 

констативен протокол за извършената работа. 

Възнагражд.се променя от 8400 на 5530лв., а 

месечното възнагр.от 1200 на 790лв. като 

продълж.на раб.ден е не повече от 4 часа в 

извънработно време

01.03.2009 г. - 30.09.2009 г.

Да предложи и привлече експерти от ВАС, свързани с методологиите в областта на 

ИСУЧР;

Координира дейността им;

Участва в изготвянето на междинните и окончателния доклад.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 44/24.03.2009 г.,

в изпълнение на Протокол № 4 от заседание на ВСС, 

проведено на 28 януари 2009 г. за определяне на 

управленски екипи по ОПАК

А.К. (лични данни)

3 000.00 лв. за период от 5 месеца, въз основа на 

приети от Възложителя периодични месечни 

констативни протоколи, представени от 

Изпълнителя за извършената работа, Възложителят 

заплаща сумата от 1000.00 лв. за периода май-

септември 2009 г., в 5 дневен срок след представяне 

и приемане на двустранно подписан от страните 

констативен протокол за извършената работа.

01.05.2009г. - 30,09.2009г.

Да предложи и привлече експерти от ВАС свързани с обучението, да координира 

дейността им, да организира дейността по т.8 от проекта-Разрабтване и реализиране на 

обучителна програма за прилагане на ЗОП от съдии в системата на административното 

правораздаване, да участва в изготвянето на междинните и окончетелен доклад.

ПРИКЛЮЧИЛ



Договор № 62/20.05.2009 г.,

в изпълнение на договор №КБ-08-24-8-С/03.11.2008г. по 

ОПАК

Анекс към дог. 62/20.05.2009 от 21.05.2009г.

М.Ф. (лични данни) 

10 500.00 лв., въз основа на приети от Възложителя 

периодични месечни констативни протоколи, 

представени от Изпълнителя за извършената работа, 

Възложителят заплаща сумата от 1500.00 лв. за 

периода май-ноември 2009 г., в 5 дневен срок след 

представяне и приемане на двустранно подписан от 

страните констативен протокол за извършената 

работа.

Възнагр.се изменя в размер до 1500лв.

20.05.2009г. - 02.11.2009г.

Участие в работни срещи и съвещания във връзка с посочването и организирането на 

работата на експертите, излъчени от ВКС за участие в проекта, контрол върху работата 

на експертите, излъчени от ВКС, участие в изработването на отчетите по проекта.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-06-106/16.10.2009 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г., финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ и в изпълнение на Протокол № 39 от 

заседание на ВСС, проведено на 15.10.2009 г. за 

определяне на Контролен съвет по ОПАК

А.М. (лични данни) 9000,00 лева 16.10.2009 г. - 31.12.2010 г.

Проследява развитието на проекта и съответствието на изпълнените дейности с целите 

му и стратегията на ВСС, изслушва ръководителя на проекта и координаторите по 

отделните дейности, да дава своите препоръки на ръководителя на проекта и 

координаторите по отделните дейности при изпълнението на проекта

ПРИКЛЮЧИЛ

Споразумение №45-02-041/24.11.2009 за прекратяване на  

Договор №45-06-106/16.10.2009 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г., финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ във връзка с сключен анекс от 

24.11.2009 г. към Договор К09-15-4-С/23.07.2009 . 

А.М. (лични данни) начало - 24.11.2009 г. Прекратяване на договор №45-06-106/16.10.2009 по взаимно съгласие ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №11-00-019-2/25.11.2009 г., в изпълнение на 

Анекс от 24.11.2009 г. към Договор № К09-15-4-

С/23.07.2009 г., финансиран от ОПАК чрез ЕСФ и в 

изпълнение на Протокол № 39 от заседание на ВСС, 

проведено на 15.10.2009 г. за определяне на Контролен 

съвет по ОПАК

А.М. (лични данни) 9000,00 лева 

25.11.2009 г. - 31.12.2010

Проследява развитието на проекта и съответствието на изпълнените дейности 

–Дейност 5 и Дейност 6 с целите му и стратегията на ВСС, изслушва ръководителя на 

проекта и координаторите по отделните дейности - Дейност 5 и Дейност 6, да дава 

своите препоръки на ръководителя на проекта и координаторите по отделните 

дейности - Дейност 5 и Дейност 6 при изпълнението на проекта

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-06-107/16.10.2009 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г., финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ и в изпълнение на Протокол № 39 от 

заседание на ВСС, проведено на 15,10,2009 г. за 

определяне на Контролен съвет по ОПАК

М.К. (лични данни) 9000,00 лева 16.10.2009 г. - 31.12.2010 г.

Проследява развитието на проекта и съответствието на изпълнените дейности с целите 

му и стратегията на ВСС, изслушва ръководителя на проекта и координаторите по 

отделните дейности, да дава своите препоръки на ръководителя на проекта и 

координаторите по отделните дейности при изпълнението на проекта

ПРИКЛЮЧИЛ

Споразумение №45-02-043/24.11.2009 за прекратяване на  

Договор №45-06-107/16.10.2009 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г., финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ във връзка с сключен анекс от 

24.11.2009 г. към договор К 09-15-4-С/23.07.2009 . 

М.К. (лични данни) начало - 24.11.2009 г. Прекратяване на договор №45-06-107/16.10.2009 по взаимно съгласие. ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №11-00-026-2/25.11.2009 г., в изпълнение на 

Анекс от 24.11.2009 г. към Договор № К09-15-4-

С/23.07.2009 г., финансиран от ОПАК чрез ЕСФ и в 

изпълнение на Протокол № 39 от заседание на ВСС, 

проведено на 15,10,2009 г. за определяне на Контролен 

съвет по ОПАК 

М.К. (лични данни) 9000,00 лева 

25.11.2009 г.- 31.12.2010

Проследява развитието на проекта и съответствието на изпълнените дейности 

–Дейност 1 и Дейност 4 с целите му и стратегията на ВСС, изслушва ръководителя на 

проекта и координаторите по отделните дейности - Дейност 1 и Дейност 4, да дава 

своите препоръки на ръководителя на проекта и координаторите по отделните 

дейности - Дейност 1 и Дейност 4 при изпълнението на проекта

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-06-108/16.10.2009 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г., финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ и в изпълнение на Протокол № 39 от 

заседание на ВСС, проведено на 15,10,2009 г. за 

определяне на Контролен съвет по ОПАК

П.С. (лични данни) 9000,00 лева 16.10.2009 г. - 31.12.2010 г.

Проследява развитието на проекта и съответствието на изпълнените дейности с целите 

му и стратегията на ВСС, изслушва ръководителя на проекта и координаторите по 

отделните дейности, да дава своите препоръки на ръководителя на проекта и 

координаторите по отделните дейности при изпълнението на проекта

ПРИКЛЮЧИЛ

Споразумение №45-02-042/24.11.2009 за прекратяване на  

Договор №45-06-108/16.10.2009 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г., финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ във връзка с сключен анекс от 

24.11.2009 г. към договор К 09-15-4-С/23.07.2009 . 

П.С. (лични данни) 24.11.2009 г Прекратяване на договор №45-06-108/16.10.2009 По взаимно съгласие. ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №11-00-023-2/25.11.2009 г., в изпълнение на 

Анекс от 24.11.2009 г. към Договор № К09-15-4-

С/23.07.2009 г., финансиран от ОПАК чрез ЕСФ и в 

изпълнение на Протокол № 39 от заседание на ВСС, 

проведено на 15,10,2009 г. за определяне на Контролен 

съвет по ОПАК

П.С. (лични данни) 9000,00 лева 

25.11.2009 г. - 31.12.2010

Проследява развитието на проекта и съответствието на изпълнените дейности 

–Дейност 2 и Дейност 3 с целите му и стратегията на ВСС, изслушва ръководителя на 

проекта и координаторите по отделните дейности - Дейност 2 и Дейност 3, да дава 

своите препоръки на ръководителя на проекта и координаторите по отделните 

дейности - Дейност 2 и Дейност 3 при изпълнението на проекта

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № К09-15-4/23.07.2009 г. - Проект „Ефективност, отчетност и координация в съдебната система”, финансиран от ОПАК 



Договор №45-06-098/01.10.2009 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г., финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ и в изпълнение на Протокол № 37 от 

заседание на ВСС, проведено на 01.10.2009 г. за 

определяне на управленски екипи по ОПАК

И.И.Д. (лични данни)

15 000 лв., за периода, въз основа на приети от 

Възложителя периодични месечни констативни 

протоколи, представени от Изпълнителя за 

извършената работа, сумата се изплаща на равни 

части по 1000,00 лв месечно в 5 дневен срок след 

представяне и приемане на двустранно подписан от 

страните констативен протокол за извършената 

работа за периода на договора

01.10.2009 г. - 31.12.2010 г.

Ръководство на цялостното изпълнение на проекта, Координира работата на екипа, 

планира дейността на екипа, предлага привличането на външни експерти, обобщава 

междинните и окончателни доклади 

ПРИКЛЮЧИЛ

Споразумение от 24.11.2009 г. за прекратяване на  

Договор №45-06-98/01.10.2009 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г., финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ във връзка със сключен анекс от 

24.11.2009 г. към договор К 09-15-4-С/23.07.2009 .

И.И.Д. (лични данни) начало - 24.11.2009 г Прекратяване на договор №45-06-98/01.10.2009 По взаимно съгласие. ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-06-100/01.10.2009 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г., финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ и в изпълнение на Протокол № 37 от 

заседание на ВСС, проведено на 01.10.2009 г. за 

определяне на управленски екипи по ОПАК

Г.Т.Г. (лични данни)

14 300,00 лв., за периода, въз основа на приети от 

Възложителя периодични месечни констативни 

протоколи, представени от Изпълнителя за 

извършената работа, сумата се изплаща на равни 

части по 1000,00 лв. месечно в 5 дневен срок след 

представяне и приемане на двустранно подписан от 

страните констативен протокол за извършената 

работа за периода на договора

01.10.2009 г. - 31.12.2010 г. Координиране на работата по проектна дейност 5 ПРИКЛЮЧИЛ

Споразумение от 24.11.2009 г. за прекратяване на  

Договор №45-06-100/01.10.2009 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г., финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ във връзка със сключен анекс от 

24.11.2009 г. към договор К 09-15-4-С/23.07.2009 .

Г.Т.Г. (лични данни) Прекратяване на договор №45-06-100/01.10.2009 по взаимно съгласие. ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-01-061/25.11.2009 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г., финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ във връзка с сключен анекс от 

24.11.2009 г. към договор К 09-15-4-С/23.07.2009 и във 

връзка с изпълнение на Протокол № 43 от заседание на 

ВСС, проведено на 05.11.2009 г. за определяне на 

управленски екипи по ОПАК.

Г.Т.Г. (лични данни)

13 190,00

лева, за периода, въз основа на приети от 

Възложителя периодични месечни констативни 

протоколи, представени от Изпълнителя за 

извършената работа, сумата се изплаща на равни 

части по 1000,00 лв. месечно в 5 дневен срок след 

представяне и приемане на двустранно подписан от 

страните констативен протокол за извършената 

работа за периода на договора

25.11.2009 г.-31.12.2010 г.

Ръководство на цялостното изпълнение на проекта, Координира работата на екипа, 

планира дейността на екипа, предлага привличането на външни експерти, обобщава 

междинните и окончателни доклади

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-06-101/01.10.2009 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г., финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ и в изпълнение на Протокол № 37 от 

заседание на ВСС, проведено на 01.10.2009 г. за 

определяне на управленски екипи по ОПАК

М.Н.М. (лични данни) 

12 750,00

лева , за периода, въз основа на приети от 

Възложителя периодични месечни констативни 

протоколи, представени от Изпълнителя за 

извършената работа, сумата се изплаща на равни 

части по 850,00 лв. месечно в 5 дневен срок след 

представяне и приемане на двустранно подписан от 

страните констативен протокол за извършената 

работа за периода на договора

01.10.2009 г. - 31.12.2010 г. Координиране на работата по проектна дейност 1, 3, поддейност 5.4, 5.2 и 5.3 ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-06-102/01.10.2009 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г., финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ и в изпълнение на Протокол № 37 от 

заседание на ВСС, проведено на 01.10.2009 г. за 

определяне на управленски екипи по ОПАК

К.П.О. (лични данни) 

9 900,00

лева , за периода от 11 месеца, въз основа на приети 

от Възложителя периодични месечни констативни 

протоколи, представени от Изпълнителя за 

извършената работа, сумата се изплаща на равни 

части по 900,00 лв. месечно в 5 дневен срок след 

представяне и приемане на двустранно подписан от 

страните констативен протокол за извършената 

работа за периода на договора

01.10.2009 г. - 31.12.2010 г.
Координиране на работата по проектна дейност 4 и участва в подготовката на 

междинния и технически доклад
ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-06-104/01.10.2009 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г., финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ и в изпълнение на Протокол № 37 от 

заседание на ВСС, проведено на 01.10.2009 г. за 

определяне на управленски екипи по ОПАК

Е.В.К. (лични данни)

5340,00 лв. за период от 15 месеца, въз основа на 

приети от Възложителя периодични месечни 

констативни протоколи, представени от 

Изпълнителя за извършената работа, сумата се 

изплаща на равни части по 356.00 лв., в 5 дневен 

срок след представяне и приемане на двустранно 

подписан от страните констативен протокол за 

извършената работа за периода 

01.10.2009 г. - 31.12.2010 г.

Извършва осчетоводяване на операциите;

Изготвя междинните и окончателния финансов отчет;

Оформя исканията за плащане към Управляващия орган на ОПАК.
ПРИКЛЮЧИЛ



Споразумение от 08.03.2010 г. за прекратяване на  

Договор №45-06-104/01.10.2009 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г., финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ във връзка със сключен анекс от 

09.03.2010 г. към договор К 09-15-4-С/23.07.2009 .

Е.В.К. (лични данни) начало - 08.03.2010 г. Прекратяване на договор №45-06-104/01.10.2009 По взаимно съгласие ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към договор №45-06-102/01.10.2009 г. от 

01.04.2010 г. в изпълнение на Договор № К09-15-4-

С/23.07.2009 г., финансиран от ОПАК чрез ЕСФ 

К.П.О. (лични данни) 

7704,00

лева, за оставащия период от 09 месеца, въз основа 

на приети от Възложителя периодични месечни 

констативни протоколи, представени от 

Изпълнителя за извършената работа, сумата се 

изплаща на равни части по 900,00 лв. месечно в 5 

дневен срок след представяне и приемане на 

двустранно подписан от страните констативен 

протокол за извършената работа за периода на 

договора

01.04.2010 г. - 31.12.2010 г. Без промяна ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-004/04.02.2013г.

В изпълнение на договор №С-11-15-5/04.09.2012г. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

ОПАК и протокол № 44 от заседание на ВСС от 

18.10.2012г. за определяне на управленски екип по ОПАК
М.К. (лични данни) 14 400,00 04.02.2013 - 04.03.2014

Отговаря за цялостното управление на проекта, Организира и контролира 

управленския екип, Контролира сключените договори, Подписва технически  и 

финансови отчети искане за плащане, Подписва отчети за извършена работа и 

протоколи на изпълнители, Представлява бенефициента пред медии и организации

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-008/04.02.2013г.

В изпълнение на договор №С-11-15-5/04.09.2012г. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

ОПАК и протокол № 44 от заседание на ВСС от 

18.10.2012г. за определяне на управленски екип по ОПАК

М.Р. (лични данни) 11 520,00 04.02.2013 - 04.03.2014

Организира раб.срещи на управленския екип, Изготвя график на предаване на 

проектни резултати, Координира дейност 2, 3 ,4 и 6, Участва в изготвянето на 

технически  и финансов отчет, Оказва съдействие на р-л проект

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-010/04.02.2013г.

В изпълнение на договор №С-11-15-5/04.09.2012г. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

ОПАК и протокол № 44 от заседание на ВСС от 

18.10.2012г. за определяне на управленски екип по ОПАК
Д.Р. (лични данни) 10 080,00 04.02.2013 - 04.03.2014

Изпълнява финансово-счетоводната дейност, Извършва документална проверка на 

първичните счет. документи, Следи за стриктно изпълнение на бюджета, Води счет. 

отчетност, Проверява фин.документи от изпълнителите, Изплаща възнаграждения, 

командировъчни, Изготвя фин.отчет, Изготвя искане за плащане, Оказва съдействие на 

одитора, Изготвя регистър на оригиналните документи, Изготвя досие на проекта, 

Участва в раб.срещи на екипа.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-009/04.02.2013г.

В изпълнение на договор №С-11-15-5/04.09.2012г. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

ОПАК и протокол № 44 от заседание на ВСС от 

18.10.2012г. за определяне на управленски екип по ОПАК

И.И. (лични данни) 7 200,00 04.02.2013 - 04.03.2014

Следи за стриктното изпълнение на проекта както е описан във Формуляра, Класира 

техническите документи, Изготвя междинен, годишен и окончателен техн. доклад, 

Оказва съдействие на одиторската фирма, Изготвя регистър на оригиналните 

документи, Изготвя досие на проекта, Изготвя протоколи от раб.срещи на екипа.

ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс от 22.05.2013г.  към  Договор № 45-04-

010/04.02.2013г.
Д.Р. (лични данни) 04.02.2013 -  04.09.2014 Удължаване срока на договора до 04.09.2014г. ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс  от 22.05.2013г.  към  Договор № 45-04-

009/04.02.2013г.
И.И. (лични данни) 04.02.2013 - 04.09.2014 Удължаване срока на договора до 04.09.2014г. ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс  от 22.05.2013г.  към  Договор № 45-04-

008/04.02.2013г.
М.Р. (лични данни) 04.02.2013 - 04.09.2014 Удължаване срока на договора до 04.09.2014г. ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс  от 22.05.2013г.  към  Договор № 45-04-

004/04.02.2013г.
М.К. (лични данни) 04.02.2013 - 04.09.2014 Удължаване срока на договора до 04.09.2014г ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс от 08.07.2013г.  към  Договор № 45-04-

010/04.02.2013г.
Д.Р. (лични данни) 04.02.2013 - 04.09.2014 Промяна на часовата ставка ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс  от 08.07.2013г.  към  Договор № 45-04-

009/04.02.2013г.
И.И. (лични данни) 04.02.2013 - 04.09.2014 Промяна на часовата ставка ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс  от 08.07.2013г.  към  Договор № 45-04-

008/04.02.2013г.
М.Р. (лични данни) 04.02.2013 - 04.09.2014 Промяна на часовата ставка ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс  от 08.07.2013г.  към  Договор № 45-04-

004/04.02.2013г.
М.К. (лични данни) 04.02.2013 - 04.09.2014 Промяна на часовата ставка ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-024/27.09.2013г.

В изпълнение на договор №С-11-15-5/04.09.2012г. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

ОПАК и Заповед № 95-00-286/27.09.2013г. за назначаване 

на комисия за провеждане на процедура за възлагане на 

обществена поръчка 

М.Р. (лични данни) 550
27.09.2013 - До приключване на работата 

на комисията

Участие в работата на комисия по ЗОП  за разглеждане, оценка и класиране на оферти 

подадени в открита процедура за възлагане на общ.поръчка с предмет „Въвеждане на 

подхода за изготвяне на програмен и ориентиран към резултатите бюджет на ВСС и 

пилотно тестване в три органа на съдебната власт чрез анализ, прилагане и обучение

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №С-11-15-5/04.09.2012г. - Проект „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт” 



Договор № 45-04-026/27.09.2013г.

В изпълнение на договор №С-11-15-5/04.09.2012г. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

ОПАК и Заповед № 95-00-286/27.09.2013г. за назначаване 

на комисия за провеждане на процедура за възлагане на 

обществена поръчка 

Д.Р. (лични данни) 550
27.09.2013 - До приключване на работата 

на комисията

Участие в работата на комисия по ЗОП  за разглеждане, оценка и класиране на оферти 

подадени в открита процедура за възлагане на общ.поръчка с предмет „Въвеждане на 

подхода за изготвяне на програмен и ориентиран към резултатите бюджет на ВСС и 

пилотно тестване в три органа на съдебната власт чрез анализ, прилагане и обучение”

ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс  от 21.02.2014г.  към  Договор № 45-04-

004/04.02.2013г.
М.К. (лични данни) 04.02.2013 - 04.09.2014 Промяна на часовата ставка на база брутна заплата ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс  от 21.02.2014г.  към  Договор № 45-04-

008/04.02.2013г
М.Р. (лични данни) 04.02.2013 - 04.09.2014 Промяна на часовата ставка на база брутна заплата ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс  от 21.02.2014г.  към  Договор № 45-04-

009/04.02.2013г.
И.И. (лични данни) 04.02.2013 - 04.09.2014 Промяна на часовата ставка на база брутна заплата ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс  от 21.02.2014г.  към  Договор № 45-04-

010/04.02.2013г.
Д.Р. (лични данни) 04.02.2013 - 04.09.2014 Промяна на часовата ставка на база брутна заплата ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-033 от 30.05.2013 г. в изпълнение на 

Договор № КБ 12-24-1/10.05.2012 г., финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ и в изпълнение на Протокол № 53 от 

заседание на ВСС, проведено на 13.12.2012 г. за 

определяне на управленски екип по ОПАК

М.З.И. (лични данни)

14 400,00

за периода, въз основа на приети от Възложителя 

периодични месечни отчети за извършена работа, 

представени от Изпълнителя, Възложителя изплаща 

възнаграждение при определена часова ставка в 

размер на 10,00 лева на час, но не повече от 80 часа 

месечно;

Отчетите за възложителя  се подписват от 

Представляващия Висшия съдебен съвет 

30.05.2013 г. - 10.11.2014 г.

Контролира цялостното изпълнение на проекта; Представлява организацията пред УО 

на ОПАК; 

Осъществява оперативно управление на проекта, включително чрез организиране на 

месечни срещи;

Съблюдава спазването на сроко на изпълнение на всяка дейност и постигането на 

заложените индикатори; 

Осъществява контрол върху целесъобразността на разходите;

Провежда процедури за изпълнение на дейностите;

Извършва отчитане на проекта;

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-034 от 30.05.2013 г. в изпълнение на 

Договор № КБ 12-24-1/10.05.2013 г., финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ и в изпълнение на Протокол № 53 от 

заседание на ВСС, проведено на 13.12.2012 г. за 

определяне на управленски екип по ОПАК

М.Б.З. (лични данни) 

11 520,00 за периода, въз основа на приети от 

Възложителя периодични месечни отчети за 

извършена работа, представени от Изпълнителя, 

Възложителя изплаща възнаграждение при 

определена часова ставка в размер на 8,00 лева на 

час, но не повече от 80 часа месечно; Отчетите за 

възложителя  се подписват от Ръководителя на 

екипа;

30.05.2013 г. - 10.11.2014 г.

Подготвя информация за напредъка на проекта;

Осъществява контрол върху плащанията по проекта в съответствие с одобрения 

бюджет;

Координира разработването на документации за обществените поръчки и участва в 

оценителни комисии на проекта;

Осъществява контрол по законосъобразността на процедурите;

Осъществява оперативна комуниция с изпълнителите и останалите членове на екипа;

Осъществява координация със заинтересованите страни;

Осъществява логистично осигуряване на проекта;

Осъществява мерките по публичност и информираност по проекта съгласно 

изискванията на ОПАК;

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-035 от 30.05.2013 г. в изпълнение на 

Договор № КБ 12-24-1/10.05.2013 г., финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ и в изпълнение на Протокол № 53 от 

заседание на ВСС, проведено на 13.12.2012 г. за 

определяне на управленски екип по ОПАК

М.А.Л. (лични данни) 

11 520,00 за периода, въз основа на приети от 

Възложителя периодични месечни отчети за 

извършена работа, представени от Изпълнителя, 

Възложителя изплаща възнаграждение при 

определена часова ставка в размер на 8,00 лева на 

час, но не повече от 80 часа месечно; Отчетите за 

възложителя  се подписват от Ръководителя на 

екипа;

30.05.2013 г. - 10.11.2014 г.

Координира работата на останалите членове на екипа, като активно подпомага 

осъществяването на всички проектни дейности;

Съблюдава спазването на срока за изпълнение на всяка дейност и постигането на 

заложените индикатори;

Осигурява информация за Ръководителя на проекта;

Подпомага процеса по подготовка на обученията и материалите за тях;

Осъществява оперативна комуникация с изпълнителите по проекта и членовете на 

екипа;

Подготвя необходимата актуална информация за напредъка на проекта и я изпраща на 

длъжностното лице, отговорно за поддръжане на инренет страницата на ВСС;

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-036 от 30.05.2013 г. в изпълнение на 

Договор № КБ 12-24-1/10.05.2013 г., финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ и в изпълнение на Протокол № 53 от 

заседание на ВСС, проведено на 13.12.2012 г. за 

определяне на управленски екип по ОПАК

Е.В.К. (лични данни)

10 080,00 за периода, въз основа на приети от 

Възложителя периодични месечни отчети за 

извършена работа, представени от Изпълнителя, 

Възложителя изплаща възнаграждение при 

определена часова ставка в размер на 7,00 лева на 

час, но не повече от 80 часа месечно; Отчетите за 

възложителя  се подписват от Ръководителя на 

екипа

30.05.2013 г. - 10.11.2014 г.

Подпомага Ръководителя на проекта в процеса на финансово управление на проекта;

Осъществява контрол за законосъобразността на разходите;

Съставя и/или обработва първични счетоводни документи,

Подготвя финансовите отчети и исканията за плащане към Управляващия орган; 

Извършва разплащания по проекта.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-028 от 27.09.2013 г. в изпълнение на  в 

изпълнение на Анекс №1 към договор № КБ 12-24-

1/10.05.2013 г., финансиран от ОПАК чрез ЕСФ и 

Протокол № 24 от заседание на ВСС, проведено на 

20.06.2013 г. за определяне на управленски екип по 

ОПАК

А.В.М. (лични данни) 

5 380,00лв. Възложителят се задължава да изплати 

на Изпълнителя, за извършената от него почасова 

работа по този договор, възнаграждение при 

определена часова ставка в размер на  5,00 лв. на 

час, но не повече от 80 часа месечно, общо за целия 

договор 1076 часа за сумата. Възнаграждението се 

изплаща въз основа на периодични (месечни) 

отчети за извършена работа, които се приемат и 

подписват от Възложителя.

27.09.2013 г. - 10.11.2014 г.

Следи за стриктно изпълнение на проекта както е описан и планиран във Формуляра за 

кандидатстване; Извършва проверка и класира по дейности техническите документи 

представени от изпълнителите по договори в рамките на проекта;

Изготвя междинни, годишен и окончателен технически доклад по проекта; Оказва 

съдействие на одиторската фирма; Заедно със счетоводителя  изготвя, комплектова и 

поддържа актуален регистър съдържащ информация за местонахождението на 

оригиналните документи по проекта и отговорното лице за тяхното съхранение; 

Заедно със счетоводителя изготвя досие на проекта; Участва в работни срещи на 

управленския екип по проекта и изготвя протоколи.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № КБ 12-24-1/10.05.2013 г. - Проект „Повишаване на квалификацията на членовете на Висшия съдебен съвет и на служителите на администрацията на Висшия съдебен съвет”, финансиран от ОПАК



Анекс № 45-06-036/2013/06.01.2014 към договор № 45-06-

036 от 30.05.2013 г. в изпълнение на Договор № КБ 12-24-

1/10.05.2013 г., финансиран от ОПАК чрез ЕСФ 

Е.В.К. (лични данни)  начало - 06.01.2014 г. Участва в оценителни комисии по проекта ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс № 45-04-028/2013г./31.05.2014 А.В.М. (лични данни) Без промяна Без промяна 

В раздел I ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  чл. 1, ал. 1 се допълва с нова точка 8. Участва в 

оценителни комисии по проекта ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс № 2 към Договор КБ 12-24-1/10.05.2013 г. за 

предоставяне на безвъздмезна финансова помощ 

„Повишаване на квалификацията на членовете на Висшия 

съдебен съвет и на служителите на администрацията на 

Висшия съдебен съвет”, рег.вх.№ 04-14-082/21.08.2013 г.

Смяна на технически сътрудник на 

проекта на мястото на А.М да бъде 

определен К.К.,  смяна на 

координатор на проекта на мястото 

на М.Л. – да бъде определен А.М.; 

извършва се вътрешна релокация на 

по опис по т.13-Разходи за 

организация и 

управление;удължаване на срока на 

договора с 232 дни

Без промяна 21.08.2014 - 30.06.2015 г.

Смяна на технически сътрудник на проекта на мястото на А.М да бъде определен К.К.– 

директор дирекция ВСС, смяна на координатор на проекта на мястото на М.Л. – член 

на ВСС да бъде определен А.М.; извършва се вътрешна релокация на по опис по т.13-

Разходи за организация и управление; удължаване на срока на договора с 232 дни

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-032 от 01.09.2014 г. в изпълнение на  в 

изпълнение на Анекс №2 към договор № КБ 12-24-

1/10.05.2013 г., финансиран от ОПАК чрез ЕСФ и 

Протокол № 30 от заседание на ВСС, проведено на 

03.07.2014 г. за изменение на решение по протокол № 

24/20.06.2013 г.за определяне на управленски екип по 

ОПАК

К.М.К. (лични данни) 

4 515,00 лв. Възложителят се задължава да изплати 

на Изпълнителя, за извършената от него почасова 

работа по този договор, възнаграждение при 

определена часова ставка в размер на  14,20 лв. на 

час, но не повече от 80 часа месечно, общо за целия 

договор. Възнаграждението се изплаща въз основа 

на периодични (месечни) отчети за извършена 

работа, които се приемат и подписват от 

Възложителя.

01.09.2014 г. - 30.06.2015 г.

Следи за стриктно изпълнение на проекта както е описан и планиран във Формуляра за 

кандидатстване; Извършва проверка и класира по дейности техническите документи 

представени от изпълнителите по договори в рамките на проекта;

Изготвя междинни, годишен и окончателен технически доклад по проекта; Оказва 

съдействие на одиторската фирма; Заедно със счетоводителя  изготвя, комплектова и 

поддържа актуален регистър съдържащ информация за местонахождението на 

оригиналните документи по проекта и отговорното лице за тяхното съхранение; 

Заедно със счетоводителя  изготвя досие на проекта; Участва в работни срещи на 

управленския екип по проекта и изготвя протоколи.

ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс № 45-06-036/2013/09.01.2014 към договор № 45-06-

036 от 30.05.2013 г. в изпълнение на Анекс №2 към 

Договор № КБ 12-24-1/10.05.2013 г., финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ 

Е.В.К. (лични данни)

ІІ.  В раздел V ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ чл. 7(1) се 

изменя както следва:

 Чл.7.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за извършената от него 

почасова работа по този договор (Раздел І), 

възнаграждение при определена часова ставка в 

размер на  12,00 лв. на час, но не повече от 80 часа 

месечно, общо за целия договор не повече от 10 

080,00 лв. за целия проект.

01.09.2014 г. - 30.06.2015 г.

І.  В раздел IІ СРОК НА ДОГОВОРА чл. 2(1) се изменя както следва: 

Чл.2.(1)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще предостави услугите, предмет на договора, за периода 

от сключване на договора до 30.06.2015 г. ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс № 45-06-034/2013/09.01.2014 към договор № 45-06-

034 от 30.05.2013 г. в изпълнение на Анекс №2 към 

договор № КБ 12-24-1/10.05.2013 г., финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ 

М.Б.З. (лични данни) 

ІІ. В раздел V ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ чл. 7(1) се 

изменя както следва:

 Чл.7.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за извършената от него 

почасова работа по този договор (Раздел І), 

възнаграждение при определена часова ставка в 

размер на  15,50 лв. на час, но не повече от 80 часа 

месечно, общо за целия договор не повече от 11 

520,00 лв. за целия проект.

01.09.2014 г. 30.06.2015 г.

І.  В раздел IІ СРОК НА ДОГОВОРА чл. 2(1) се изменя както следва: 

Чл.2.(1)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще предостави услугите, предмет на договора, за периода 

от сключване на договора до 30.06.2015 г. 
ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс № 45-04-028/2013/01.09.2014 към договор № 45-04-

028 от 27.09.2013 г. в изпълнение на Анекс №2 към 

договор № КБ 12-24-1/10.05.2013 г., финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ 

А.В.М. (лични данни) 

ІV. В раздел V ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ чл. 7(1) се 

изменя както следва:

Чл.7.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за извършената от него 

почасова работа по този договор (Раздел І), 

възнаграждение при определена часова ставка в 

размер на  8,00 лв. на час, общо за целия договор 

1440 часа за сумата 11 520,00 лв. за целия проект.

01.09.2014 г. -30.06.2015 г.

Координира работата на останалите членове на екипа, като активно подпомага 

осъществяването на всички проектни дейности;

Съблюдава спазването на срока за изпълнение на всяка дейност и постигане на 

заложените индикатори;

Осигурява информация за Ръководителя на проекта;

Подпомага процеса по подготовка на обученията и метериалите за тях;

Осъществява оперативна комуникация с изпълнителите по проекта и членовете на 

екипа;

Подготвя необходимата актуална информация за напредъка по проекта и я изпраща на 

длъжностното лице, отговорно за поддържане на интернет страницата на ВСС;

Участва в оценителни комисии по проекта. 

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №13-24-1/15.11.2013г. - Проект “Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на 

обучения от ВСС”, финансиран по ОПАК



Договор № 45-04-035/20.11.2013г.

В изпълнение на договор №13-24-1/15.11.2013г. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

ОПАК и протокол № 23 от заседание на ВСС от 

13.06.2013г. за определяне на управленски екип по ОПАК

Е.Ж.А. (лични данни) 8 720,00 20.11.2013 - 15.11.2014 г.

Организира цялостното управление на проекта, Организира и контролира 

управленския екип, Контролира сключените договори, Осъществява контрол и 

подписва технически  и финансови отчети искане за плащане, Подписва отчети за 

извършена работа и протоколи на изпълнители, Представлява бенефициента пред 

институции, медии и организации

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-032/20.11.2013г.

В изпълнение на договор №13-24-1/15.11.2013гза 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

ОПАК и протокол № 23 от заседание на ВСС от 

13.06.2013г. за определяне на управленски екип по ОПАК

М.Ч. (лични данни) 7 680,00 20.11.2013 - 15.11.2014 г.

Координира работата по проектната дейност, свързана с всички дейности по проекта, 

Осъществява комуникация с изпълнителите на дейностите по проекта, Участва в 

изготвянето на техническите и финансови и финансови отчети, Осигурява мерките по 

публичност и информираност по проекта

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-034/20.11.2013г.

В изпълнение на договор №13-24-1/15.11.2013гза 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

ОПАК и протокол № 23 от заседание на ВСС от 

13.06.2013г. за определяне на управленски екип по ОПАК

М.Т. (лични данни) 6 400,00 20.11.2013 - 15.11.2014 г.

Координира разработването на документации за обществени     поръчки и участва в 

оценителни комисии по проекта, Участва в разработването на документации за избор 

на външни изпълнители,

Участва в изготвянето на техническите и финансови отчети по проекта,

Осъществява комуникация с изпълнителите на дейностите по проекта, Осигурява 

мерките по публичност и информираност по проекта

ПРИКЛЮЧИЛ

Споразумение №45-04-034/24.03.2014г. М.Т. (лични данни) За прекратяване на договора ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-033/20.11.2013г.

В изпълнение на договор №13-24-1/15.11.2013гза 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

ОПАК и протокол № 23 от заседание на ВСС от 

13.06.2013г. за определяне на управленски екип по ОПАК

А.Б. (лични данни) 6 400,00 20.11.2013 - 15.11.2014 г.

Изпълнява финансово-счетоводната дейност, Съставя и/или обработва първични 

счетоводни документи, Води счет. отчетност,  Извършва разплащания по проекта, 

Изготвя междинни и окончателен фин.отчет по проекта, Изготвя искане за плащане, 

Оказва съдействие на одитора, Заедно с техническия сътрудник изготвя регистър на 

оригиналните документи, досие на проекта, Участва в раб.срещи на екипа.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-031/20.11.2013г.

В изпълнение на договор №13-24-1/15.11.2013гза 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

ОПАК и протокол № 23 от заседание на ВСС от 

13.06.2013г. за определяне на управленски екип по ОПАК

Е.П. (лични данни) 4 200. 00 20.11.2013 - 15.11.2014 г.

Следи за стриктно изпълнение на проекта както е описан във Формуляра за 

кандидатстване, Класира по дейности техническите документи, Изготвя междинен, 

годишен и окончателен техн. доклад, Оказва съдействие на одиторската фирма, 

Изготвя регистър на оригиналните документи, Изготвя досие на проекта, Изготвя 

протоколи от раб.срещи на екипа.

ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към договор №45-04-035/20.11.2013г.

От 21.03.2014г.
Е.Ж.А. (лични данни) 17 500.00 20.11.2013 - 15.11.2014 г.

Промяна на размера на часовата ставка, брой часове по проекта и срока за извършване 

на плащане по гражданския договор
ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към договор №45-04-032/20.11.2013г.

От 21.03.2014г.
М.Ч. (лични данни) 7 387,50 20.11.2013 - 15.11.2014 г.

Промяна на размера на часовата ставка, брой часове по проекта и срока за извършване 

на плащане по гражданския договор
ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към договор №45-04-033/20.11.2013г.

От 21.03.2014г.
А.Б. (лични данни) 5 224,00 20.11.2013 - 15.11.2014 г.

Промяна на размера на часовата ставка, брой часове по проекта и срока за извършване 

на плащане по гражданския договор
ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към договор №45-04-031/20.11.2013г.

от 21.03.2014г.
Е.П. (лични данни) 5 550,50 20.11.2013 - 15.11.2014 г.

Промяна на размера на часовата ставка, брой часове по проекта и срока за извършване 

на плащане по гражданския договор
ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-04-002/24.03.14г. Е.Р. (лични данни) 6000 20.03.2014г. - 15.11.2014г.

Координира работата по проектната дейност, участва в изготвянето на техническите 

отчети, координира разработването на документации за обществени поръчки, 

осъществява контрол по законосъобразността на процедурите

ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към договор №45-04-032/20.11.2013г.

От 09.07.2014г.
М.Ч. (лични данни) 20.11.2013г. - 15.11.2014г.

Добавена нова точка в предмета на договора – Участва в оценителни комисии по ЗОП 

за избор на изпълнители на дейностите по проекта
ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към договор №45-04-002/24.03.2014г.

От 09.07.2014г.
Е.Р. (лични данни) 24.03.2014г. - 15.11.2014г.

Добавена нова точка в предмета на договора – Участва в оценителни комисии по ЗОП 

за избор на изпълнители на дейностите по проекта
ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към договор №45-04-033/20.11.2013г.

От 09.07.2014г.
А.Б. (лични данни) 20.11.2013г. - 15.11.2014г.

Добавена нова точка в предмета на договора – Участва в оценителни комисии по ЗОП 

за избор на изпълнители на дейностите по проекта.
ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към договор №45-04-031/20.11.2013г.

От 09.07.2014г.
Е.П. (лични данни) 20.11.2013г. - 15.11.2014г.

Добавена нова точка в предмета на договора – Участва в оценителни комисии по ЗОП 

за избор на изпълнители на дейностите по проекта 
ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към договор №45-04-035/20.11.2013г.

От 14.11.2014г.
Е.Ж.А. (лични данни) 20.11.2013г. - 15.06.2015г. Удължаване на срока на договора до 15.06.2015г. ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към договор №45-04-032/20.11.2013г.

От 14.11.2014г.
М.Ч. (лични данни) 20.11.2013г. - 15.06.2015г. Удължаване на срока на договора до 15.06.2015г. ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към договор №45-04-002/24.03.2014г.

От 14.11.2014г.
Е.Р. (лични данни) 24.03.2014г. - 15.06.2015г. Удължаване на срока на договора до 15.06.2015г. ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към договор №45-04-033/20.11.2013г.

от 14.11.2014г.
А.Б. (лични данни) 20.11.2013г. - 15.06.2015г. Удължаване на срока на договора до 15.06.2015г. ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към договор №45-04-031/20.11.2013г.

от 14.11.2014г.
Е.П. (лични данни) 20.11.2013г. - 15.06.2015г. Удължаване на срока на договора до 15.06.2015г ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към договор №45-04-002/24.03.2014г. от 

23.02.2015г.
Е.Р. (лични данни) 24.03.2014г. - 15.06.2015г. Допълване на предмета на договора ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към договор №45-04-031/20.11.2013г. от 

23.02.2015г.
Е.П. (лични данни) 20.11.2013г. - 15.06.2015г. Допълване на предмета на договора ПРИКЛЮЧИЛ



Анекс към договор №45-04-033/20.11.2013г. от 

09.04.2015г.
А.Б. (лични данни) 20.11.2013г. - 15.06.2015г. Допълване на предмета на договора ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-058/16.12.2013г.

В изпълнение на договор №К-13-15-1/04.12.2013 г. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

ОПАК и протокол № 24 от заседание на ВСС от 

20.06.2013 г. за определяне на управленски екип по 

ОПАК

М.Л. (лични данни) 13 300,00 16.12.2013 - 04.12.2014 г.

Отговаря за цялостното управление на проекта, Организира и контролира 

управленския екип, Контролира сключените договори, Подписва технически  и 

финансови отчети искане за плащане, Подписва отчети за извършена работа и 

протоколи на изпълнители, Представлява бенефициента пред медии и организации

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-060/16.12.2013г.

В изпълнение на договор №К-13-15-1/04.12.2013 г. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

ОПАК и протокол № 24 от заседание на ВСС от 

20.06.2013 г. за определяне на управленски екип по 

ОПАК

С.М.А. (лични данни) 4 480,00 16.12.2013 - 04.12.2014 г.

Контролира работата с избраните изпълнители.Изготвя технически доклади по 

проекта.Съблюдава спазването  на срока за изпълнение на всяка дейност и постигането 

на заложените индикатори по проекта

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-061/16.12.2013г.

В изпълнение на договор №К-13-15-1/04.12.2013 г. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

ОПАК и протокол № 24 от заседание на ВСС от 

20.06.2013 г. за определяне на управленски екип по 

ОПАК

Ц.Т. (лични данни) 3 360,00 16.12.2013 - 04.12.2014 г.

Следи за стриктно изпълнение на проекта както е описан във Формуляра, Класира 

техническите документи, Изготвя междинен, годишен и окончателен техн. доклад, 

Оказва съдействие на одиторската фирма, Изготвя регистър на оригиналните 

документи, Изготвя досие на проекта, Изготвя протоколи от раб.срещи на екипа.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-062/16.12.2013г.

В изпълнение на договор №К-13-15-1/04.12.2013 г. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

ОПАК и протокол № 24 от заседание на ВСС от 

20.06.2013 г. за определяне на управленски екип по 

ОПАК

С.С.И. (лични данни) 5 400,00 16.12.2013 - 04.12.2014 г.
Координира работата с целевите групи по проекта.Следи за качественото изпълнение 

на дейностите по проекта.Организира провеждането на работните среци на екипа
ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-059/16.12.2013г.

В изпълнение на договор №К-13-15-1/04.12.2013 г. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

ОПАК и протокол № 24 от заседание на ВСС от 

20.06.2013 г. за определяне на управленски екип по 

ОПАК

А.Л. (лични данни) 4 760,00 16.12.2013 - 04.12.2015 г.

Изпълнява финансово-счетоводната дейност, Извършва документална проверка на 

първичните счет. документи, Следи за стриктно изпълнение на бюджета, Води счет. 

отчетност, Проверява фин.документи от изпълнителите, Изплаща възнаграждения, 

командировъчни, Изготвя фин.отчет, Изготвя искане за плащане, Оказва съдействие на 

одитора, 

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-053/18.12.2014 г. З.Р.З. (лични данни) 4 050,00 18.12.2014 - 04.09.2015
Координира работата с целевите групи по проекта.Следи за качественото изпълнение 

на дейностите по проекта.Организира провеждането на работните срещи на екипа
ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс от 26.02.2014 г. към  Договор № 45-06-

058/16.12.2013г
М.Л. (лични данни) 16.12.2013 - 04.12.2014 г. За промяна на часовата ставка ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс от 26.02.2014 г. към  Договор № 45-06-

061/16.12.2013г
Ц.Т. (лични данни) 16.12.2013 - 04.12.2014 г. За промяна на часовата ставка ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс от 26.02.2014 г. към  Договор № 45-06-

059/16.12.2013г.
А.Л. (лични данни) 16.12.2013 - 04.12.2014 г. За промяна на часовата ставка ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс от 26.02.2014 г. към  Договор № 45-06-

062/16.12.2013г
С.С.И. (лични данни) 16.12.2013 - 04.12.2014 г. За промяна на часовата ставка ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс  от 26.11.2014 г. към  Договор № 45-06-

058/16.12.2013 г.
М.Л. (лични данни) 16.12.2013  - 04.09.2015 г. Удължаване срока на договора ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс  от 26.11.2014 г. към  Договор № 45-06-

062/16.12.2013 г.
С.М.А. (лични данни) 16.12.2013  - 04.09.2015 г. Удължаване срока на договора ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс  от 26.11.2014 г. към  Договор № 45-06-

061/16.12.2013 г.
Ц.Т. (лични данни) 16.12.2013  - 04.09.2015 г. Удължаване срока на договора ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс  от 26.11.2014 г. към  Договор № 45-06-

059/16.12.2013 г.
А.Л. (лични данни) 16.12.2013  - 04.09.2015 г. Удължаване срока на договора ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс  от 21.03.2015 г. към  Договор № 45-04-

058/16.12.2013 
М.Л. (лични данни) 21.03.2015 - 04.09.2015 За изплащане на командировка ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс  от 21.03.2015 г. към  Договор № 45-04-

062/16.12.2013 г 
С.М.А. (лични данни) 21.03.2015 - 04.09.2014 За изплащане на командировка ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс от 26.02.2014 г. към  Договор № 45-06-

062/16.12.2013г
С.С.И. (лични данни) 16.12.2013  - 04.12.2014 За промяна на часовата ставка ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс  от 21.03.2015 г. към  Договор № 45-04-

053/18.12.2014 г 
З.Р.З. (лични данни) 21.03.2015 - 04.09.2015 За изплащане на командировка ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №К-13-15-1/04.12.2013 г. - Проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система” , финансиран от ОПАК



Договор № 45-06-009 от 31.01.2014 г. в изпълнение на  

Договор № 13-33-2/ 27.12.2013 г., финансиран от ОПАК 

чрез ЕСФ и в изпълнение на Протокол № 24 от заседание 

на ВСС, проведено на 20.06.2013 г. за определяне на 

управленски екип по ОПАК 

Р.Г.Г. (лични данни)

39 190,00 лв.   Възложителят се задължава да 

изплати на Изпълнителя, за извършената от него 

почасова работа по този договор, възнаграждение 

при определена часова ставка в размер на 32,01 лв. 

на час, но не повече от 80 часа месечно, 

Възнаграждението се изплаща въз основа на 

периодични (месечни) отчети за извършена работа, 

които се приемат и подписват от Представляващия 

Висшия съдебен съвет

31.01.2014 г. -  До приключването на 

проекта

Ръководи, координира  и отговаря за цялостната работа по изпълнение на дейностите 

по проекта. Осъществява методологическо ръководство, координация и контрол при 

изпълнение на ангажиментите, Контролира процеса на подготовката и провежданена 

процедурите за избор на изпълнител/и, съгласно ЗОП, договаря и  контролира 

изпълнението на договорите. Представлява организацията пред Управляващия орган и 

всички избрани  изпълнители по  проекта. Одобрява  техническите отчети и 

финансовите отчети.Свиква работни срещи на управленския екип.Осъществява 

мониторинг и контрол на изпълнението на сключените договори по проекта и 

подписва:приемо-предавателните протоколи с изпълнителите по съответните 

дейности. техническите доклади,  финансови отчети и искания за плащане. отчетите за 

извършена работа на управленския екип и експертите по проекта.Сформира 

оценителни комисии за избор на изпълнители.. Представлява бенефициента на срещи с 

институции, медии, организации и обществеността за отчитане напредъка на 

проекта.Поддържа връзки с обществеността. Извършва други дейности по 

организация, контрол и ръководство на изпълнението на проекта и екипа за 

управление. Участва в оценителни комисии за избор на изпълнители. 

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-005 от 31.01.2014 г. в изпълнение на 

Договор № 13-33-2/ 27.12.2013 г., финансиран от ОПАК 

чрез ЕСФ и в изпълнение на Протокол № 24 от заседание 

на ВСС, проведено на 20.06.2013 г. за определяне на 

управленски екип по ОПАК

Ю.Е.К. (лични данни)

11 520,00

за периода, въз основа на приети от Възложителя 

периодични месечни отчети за извършена работа, 

представени от Изпълнителя, Възложителя изплаща 

възнаграждение при определена часова ставка в 

размер на 8,00 лева на час. 

Отчетите за възложителя  се подписват от 

ръководителя  на екипа 

31.01.2014 г.  - До приключването на 

проекта

Отговаря за координацията,  наблюдението и контрола на дейностите по 

проекта;Възлага задачи, съгласувано с Ръководителя на проекта, на експертите и 

техническия сътрудник по отделните компоненти и следи за тяхното 

изпълнение;Следи изпълнението на графиците и сроковете и своевременно уведомява 

Ръководителя на проекта за тях;Отговаря за осигуряване на мерките за информация и 

публичност по проекта, съгласуване изготвянето на рекламните материали,подпомага 

работата на Ръководителя на проекта по мониторинг, оценка и вътрешен контрол на 

дейностите и процесите;Отговаря за изготвяне на междинните технически доклади, 

годишните и окончателен технически доклад;Контролира изготвянето и представянето 

на детайлните доклади за напредъка по проекта и всички останали доклади и 

отчети,участва в оценителни комисии за избор на изпълнители на дейностите по 

проекта.

ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор № 45-06-006 от 31.01.2014 г. в изпълнение на 

Договор № 13-33-2/ 27.12.2013 г., финансиран от ОПАК 

чрез ЕСФ и в изпълнение на Протокол № 24 от заседание 

на ВСС, проведено на 20.06.2013 г. за определяне на 

управленски екип по ОПАК 

И.Г.Ш. (лични данни)

6 986,00 за периода, въз основа на приети от 

Възложителя периодични месечни отчети за 

извършена работа, представени от Изпълнителя, 

Възложителя изплаща възнаграждение при 

определена часова ставка в размер на 28,53 лева на 

час, но не повече от 80 часа месечно; Отчетите за 

възложителя  се подписват от Ръководителя на 

екипа;

31.01.2014 г. -  До приключването на 

проекта

Следи за спазването на всички законови процедури във връзка с изпълнението на 

проекта; Подпомага дейността на Ръководителя на проекта във връзка със спазването 

на Договора по проекта; Контролира изготвянето на договорите;Отговаря за 

съгласуване на тръжните документации, провеждането на тръжните процедури и 

сключването на договори с под-доставчици и експерти; Следи за надлежността на 

документите и сключените договори;Докладва пряко на Ръководителя на проекта за 

изпълнението на задачите и дейности, свързани с изпълнението на договорите и 

поетите ангажименти;Съгласува и подписва заедно с Ръководителя по проекта 

договори, доклади и други документи в неговата компетенция; Следи за стриктно 

изпълнение на проекта; Участва при извършването на проверки и приемането на 

разработените документации/договори за избор на външни изпълнители на дейностите 

по проекта;Участва в работни срещи  на управленския екип по проекта, Участва в 

оценителни комисии за избор на изпълнители. 

ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор № 45-06-007 от 31.01.2014 г. в изпълнение на 

Договор № 13-33-2/ 27.12.2013 г., финансиран от ОПАК 

чрез ЕСФ и в изпълнение на Протокол № 24 от заседание 

на ВСС, проведено на 20.06.2013 г. за определяне на 

управленски екип по ОПАК 

Е.И.И. (лични данни) 

6 149,50 за периода, въз основа на приети от 

Възложителя периодични месечни отчети за 

извършена работа, представени от Изпълнителя, 

Възложителя изплаща възнаграждение при 

определена часова ставка в размер на 17,57 лева на 

час, но не повече от 80 часа месечно; Отчетите за 

възложителя  се подписват от Ръководителя на 

екипа;

31.01.2014 г. - До приключването на 

проекта

Отговаря за счетоводната отчетност на проекта; Подпомага работата на ръководителя;  

Обработва счетоводнте документи за изразходваните от бюджета на проекта средства; 

Следи за законосъобразността и целесъборзаността на изразходваните по проекта 

средства, съгласно одобрения бюджет; Отговаря за финансовото изпълнение на 

договора за безвъзмездна помощ и договорите с изпълнителите; Поддържа 

финансовата документация по проекта;  Осъществява оперативен финансов контрол; 

Извършва плащанията по проекта, изплаща възнаграждения и командировъчни 

разходи,Следи за стриктно изпълнение на бюджета по разходни пера и оказва 

съдействие на одиторската фирма, Участва в изготвянето на междинни и окончателния 

финансов отчет по проекта,. Изготвя искания за плащане към Управляващия орган на 

ОПАК, Извършва 100% документална проверка на първични счетоводни документи. 

Следи за стриктно изпълнение на проекта, Участва при извършването на проверки и 

приемането на разработените документации/договори за избор на външни 

изпълнители на дейностите по проекта. Участва в работни срещи на управленския 

екип по проекта, Участва в подготовката, комуникацията и изпращането на всички 

необходими документи и доклади до УО на ОПАК.  Участва в оценителни комисии за 

избор на изпълнители.  

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 13-33-2/ 27.12.2013 г. - Проект "Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен  портал на съдебната власт”, финансиран от ОПАК



Договор № 45-06-008 от 31.01.2014 г. в изпълнение на 

Договор № 13-33-2/ 27.12.2013 г., финансиран от ОПАК 

чрез ЕСФ и в изпълнение на Протокол № 24 от заседание 

на ВСС, проведено на 20.06.2013 г. за определяне на 

управленски екип по ОПАК

С.Л.Н. (лични данни)

1 907,31за периода, въз основа на приети от 

Възложителя периодични месечни отчети за 

извършена работа, представени от Изпълнителя, 

Възложителя изплаща възнаграждение при 

определена часова ставка в размер на 9,54 лева на 

час, но не повече от 80 часа месечно; Отчетите за 

възложителя  се подписват от Ръководителя на 

екипа;

31.01.2014 г. - До приключването на 

проекта

Участва при определяне на обхвата на техническите задания по отношение на ИТ 

решенията;. Участва при верифицирането на техническите предложения и 

документация, изготвени от външни изпълнители; Участва при поетапния контрол на 

изпълнението на ИТ системите, в обхват, качество и количество, заложени в 

техническите задания;.     Участва в работни срещи /редовни и извънредни/ на 

управленския екип по проекта.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-010 от 31.01.2014 г. в изпълнение на  

Договор № 13-33-2/ 27.12.2013 г., финансиран от ОПАК 

чрез ЕСФ и в изпълнение на Протокол № 24 от заседание 

на ВСС, проведено на 20.06.2013 г. за определяне на 

управленски екип по ОПАК

М.Н.Г. (лични данни)

11 403, 00 лв. Възложителят се задължава да 

изплати на Изпълнителя, за извършената от него 

почасова работа по този договор, възнаграждение 

при определена часова ставка в размер на  12,67 лв. 

на час, но не повече от 80 часа месечно, 

Възнаграждението се изплаща въз основа на 

периодични (месечни) отчети за извършена работа, 

които се приемат и подписват от Ръководителя на 

екипа;

31.01.2014 г. - До приключването на 

проекта

Отговаря за надлежното водене на входящата и изходяща кореспонденция, 

документооборота и съхранението на документите; Участва в подготовката на всички 

официални документи, доклади и отчети и следи за тяхното надлежно предоставяне на 

съответните адресати;Поддържа връзка с експертите и всички заинтересовани страни 

на експертно равнище;Поддържа контактите с под-доставчиците и външните 

експерти;Подпомага работата на счетодовителя и координаторите по проекта; Участва 

в изготвянето на междинни и окончателния финансов отчет по проекта, Участва при 

извършването на проверки и приемането на разработените документации/договори за 

избор на външни изпълнители на дейностите по проекта. участва в работни срещи на 

управленския екип по проекта, Участва в подготовката, комуникацията и изпращането 

на всички необходими документи и доклади до УО на ОПАК. Участва в оценителни 

комисии  за избор на изпълнители.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-011 от 31.01.2014 г. в изпълнение на  

Договор № 13-33-2/ 27.12.2013 г., финансиран от ОПАК 

чрез ЕСФ и в изпълнение на Протокол № 24 от заседание 

на ВСС, проведено на 20.06.2013 г. за определяне на 

управленски екип по ОПАК

В.И.М. (лични данни)

15 904, 00 лв. Възложителят се задължава да 

изплати на Изпълнителя, за извършената от него 

почасова работа по този договор, възнаграждение 

при определена часова ставка в размер на  22,72 лв. 

на час, но не повече от 80 часа месечно, 

Възнаграждението се изплаща въз основа на 

периодични (месечни) отчети за извършена работа, 

които се приемат и подписват от Ръководителя на 

екипа;

31.01.2014 г. - До приключването на 

проекта
ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор № 45-06-012 от 31.01.2014 г. в изпълнение на  

Договор № 13-33-2/ 27.12.2013 г., финансиран от ОПАК 

чрез ЕСФ и в изпълнение на Протокол № 24 от заседание 

на ВСС, проведено на 20.06.2013 г. за определяне на 

управленски екип по ОПАК

Н.П.М. (лични данни) 

4 125, 00 лв. Възложителят се задължава да изплати 

на Изпълнителя, за извършената от него почасова 

работа по този договор, възнаграждение при 

определена часова ставка в размер на  13,75 лв. на 

час, но не повече от 80 часа месечно, 

Възнаграждението се изплаща въз основа на 

периодични (месечни) отчети за извършена работа, 

които се приемат и подписват от Ръководителя на 

екипа;

31.01.2014 г.- До приключването на  

работата по  проекта

Участие в съгласуване на етапи и крайни варианти на техническата документация, 

както и  на тръжните документации и процедури по проекта.  Участва при 

звършването на необходимите съгласувателни действия, необходими за въвеждането 

на портала в експлоатация.   Участва в работни срещи на управленския екип по 

проекта.

ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор № 45-06-016 от 11.02.2014 г. в изпълнение на  

Договор № 13-33-2/ 27.12.2013 г., финансиран от ОПАК 

чрез ЕСФ и в изпълнение на Протокол № 24 от заседание 

на ВСС, проведено на 20.06.2013 г. за определяне на 

управленски екип по ОПАК

Д.В.В. (лични данни)

4 125, 00 лв. Възложителят се задължава да изплати 

на Изпълнителя, за извършената от него почасова 

работа по този договор, възнаграждение при 

определена часова ставка в размер на  13,75 лв. на 

час, но не повече от 80 часа месечно, 

Възнаграждението се изплаща въз основа на 

периодични (месечни) отчети за извършена работа, 

които се приемат и подписват от Ръководителя на 

екипа;

11.02.2014 г. - До приключването на 

работата по проекта

Насочва изпълнителя на анализите по проекта за спецификите и нормативната уредба 

на различните съдебни процеси, общи и особени искови и наказателни производства, 

както и за статута и правомощията на различните групи магистрати /съдии, прокурори 

и следователи/ и административните ръководители.  Следи за отразяването на тези 

различия и специфики в различните модули на единния портал на електронното 

правосъдие;   Участва в обсъждания и предлага възможности за създаване на различни 

модули в системата, които да гарантират: установения в чл.9 от ЗСВ принцип за 

случайно разпределение на делата при изключване на субективния фактор и 

осигуряване на публичност при разпределението; обективно и своевременно 

атестиране на всеки магистрат и административен ръководител; проследяване 

срочността на всяко дело и отнасяне на сигнали за необоснована забава в ИВСС; 

управление на човешките ресурси в съдебната система, включително и за съдебната 

администрация.

ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор № 45-04-009 от 10.04.2014 г. в изпълнение на  

Договор № 13-33-2/ 27.12.2013 г., финансиран от ОПАК 

чрез ЕСФ и в изпълнение на Протокол № 24 от заседание 

на ВСС, проведено на 20.06.2013 г. за определяне на 

управленски екип по ОПАК

П.Г.А. (лични данни)

2 802, 00 лв. Възложителят се задължава да изплати 

на Изпълнителя, за извършената от него почасова 

работа по този договор, възнаграждение при 

определена часова ставка в размер на  14,01 лв. на 

час, но не повече от 80 часа месечно, 

Възнаграждението се изплаща въз основа на 

периодични (месечни) отчети за извършена работа, 

които се приемат и подписват от Ръководителя на 

екипа;

10.04.2014 г. - До приключването на 

работата по проекта

Участва в определяне на обхвата и съдържанието на техническата документация по 

отношение на общите съдилища; ще осъществява :Консултации на изпълнителя на 

анализите по проекта и експертни заключения по отношение трансфера на 

информация от съществуващите системи за управление на съдебните дела в единния 

портал;  Консултации на  изпълнителя по проекта с експертни заключения по 

отношение на предоставяните електронни услуги, в съответствие със спецификата на 

отделните съдилища – върховни, апелативни, окръжни, административни и т.н.; Ще 

консултира изпълнителя по проекта с експертни заключения по отношение на 

стандартите и правилата за оперативно съвместим обмен на информация между 

органите на съдебната власт, изисквания за информационна сигурност и т. н.; Ще дава 

експертни заключения по отношение на анализите относно изграждането на единна 

централизирана система за управление на съдебните дела;. Участва в работни срещи  

на управленския екип по проекта. 

ПРИКЛЮЧИЛ 

Анекс от 24.03.2015 към договор № 45-04-009 от 

10.04.2014 г. в изпълнение на Договор  № 13-33-

2/27.12.2013 г., финансиран от ОПАК чрез ЕСФ

П.Г.А. (лични данни)
Допълване на чл. 1 от Предмета на договора с: 7 Участва в оценителни комисии по 

проекта
ПРИКЛЮЧИЛ 



Анекс от 24.03.2015 към договор № 45-06-012 от 

31.01.2014 г. в изпълнение на Договор  № 13-33-

2/27.12.2013 г., финансиран от ОПАК чрез ЕСФ

Н.П.М. (лични данни) 
Допълване на чл. 1 от Предмета на договора с: 4. Участва в оценителни комисии по 

проекта.
ПРИКЛЮЧИЛ 

Анекс от 24.03.2015 към договор № 45-06-008 от 

31.01.2014 г. в изпълнение на Договор  № 13-33-

2/27.12.2013 г., финансиран от ОПАК чрез ЕСФ

С.Л.Н. (лични данни)
Допълване на чл. 1 от Предмета на договора с: 5. Участва в оценителни комисии по 

проекта
ПРИКЛЮЧИЛ 

Анекс от 09.06.2015 към договор № 45-06-009 от 

31.01.2014 г. в изпълнение на Договор  № 13-33-

2/27.12.2013 г., финансиран от ОПАК чрез ЕСФ

Р.Г.Г. (лични данни) край  - 31.10.2015 г. Удължаване срока на договора до 31.10.2015 г. ПРИКЛЮЧИЛ 

Анекс от 09.06.2015 към договор № 45-06-010 от 

31.01.2014 г. в изпълнение на Договор № 13-33-

2/27.12.2013 г., финансиран от ОПАК чрез ЕСФ

М.Н.Г. (лични данни) край - 31.10.2015 г. Удължаване срока на договора до 31.10.2015 г. ПРИКЛЮЧИЛ 

Анекс от 09.06.2015 към договор № 45-06-016 от 

11.02.2014 г. в изпълнение на Договор  № 13-33-

2/27.12.2013 г., финансиран от ОПАК чрез ЕСФ
Д.В.В. (лични данни) край - 31.10.2015 г. Удължаване срока на договора до 31.10.2015 г. ПРИКЛЮЧИЛ 

Анекс от 09.06.2015 към договор № 45-06-008 от 

31.01.2014 г. в изпълнение на Договор  № 13-33-

2/27.12.2013 г., финансиран от ОПАК чрез ЕСФ

С.Л.Н. (лични данни) край - 31.10.2015 г. Удължаване срока на договора до 31.10.2015 г. ПРИКЛЮЧИЛ 

Анекс от 09.06.2015 към договор № 45-04-009 от 

10.04.2014 г. в изпълнение на Договор  № 13-33-

2/27.12.2013 г., финансиран от ОПАК чрез ЕСФ

П.Г.А. (лични данни) край -  31.10.2015 г. Удължаване срока на договора до 31.10.2015 г. ПРИКЛЮЧИЛ 

Анекс от 09.06.2015 към договор № 45-06-012 от 

31.01.2014 г. в изпълнение на Договор  № 13-33-

2/27.12.2013 г., финансиран от ОПАК чрез ЕСФ
Н.П.М. (лични данни) край - 31.10.2015 г. Удължаване срока на договора до 31.10.2015 г. ПРИКЛЮЧИЛ 

Споразумение от 09.06.2015 г. към договор № 45-06-005 

от 31.01.201 г. в изпълнение на Договор  № 13-33-

2/27.12.2013 г., финансиран от ОПАК чрез ЕСФ

И.Г.Ш. (лични данни) край - 21.05.2015 г. Прекратяване на договора от 21.05.2015 г. ПРИКЛЮЧИЛ 

Анекс от 17.06.2015 г. към договор № 45-06-006 от 

31.01.2014 г. в изпълнение на Договор № 13-33-2/ 

27.12.2013 г., финансиран от ОПАК чрез ЕСФ 
Ю.Е.К. (лични данни) 12 225,85 лв 31.01.2014 г. - 31.10.2015 г.

Допълва. В раздел І: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

В Чл.1. се добавя както следва:  

13. Отговаря за координацията,  наблюдението и контрола на дейностите по проекта и осигурява 

административна подкрепа;

14. Координира, наблюдава и контролира подготовката и изпълнението на мероприятия, задачи и 

поети ангажименти и следи за тяхното съответствие с одобрените по проекта критерии, 

количествени и качествени индикатори, времеви и финансови рамки;

15. Възлага задачи, съгласувано с Ръководителя на проекта, на експертите и техническия 

сътрудник по отделните компоненти и следи за тяхното изпълнение;

16. Следи изпълнението на графиците и сроковете и своевременно уведомява Ръководителя на 

проекта за тях;

17. Отговаря за осигуряване на мерките за информация и публичност по проекта, в това число 

комуникация с избрания изпълнител на дейностите по публичност, съгласуване изготвянето на 

рекламните материали.

18. Подпомага работата на Ръководителя на проекта по мониторинг, оценка и вътрешен контрол 

на дейностите и процесите;

19. Контролира изготвянето и представянето на детайлните доклади за напредъка по проекта и 

всички останали доклади и отчети, предвидени в Договора по проекта в съответствие с приетите 

индикатори;

Дейностите по чл. 1, т. 13 – 19 се изпълняват считано от подписването на настоящия анекс.

; удължава срока на договора до 31.10.2015 г. и променя чл. 7 – общата сума за целия проект е 12 

225,85 лв.

ПРИКЛЮЧИЛ 

Анекс от 17.06.2015 г. към договор № 45-06-007 от 

31.01.2014 г. в изпълнение на Договор № 13-33-2/ 

27.12.2013 г., финансиран от ОПАК чрез ЕСФ 
Е.И.И. (лични данни) 7 906,95 лв. 31.01.2014 г. - 31.10.2015 г

Допълва. В раздел І: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

В Чл.1. се добавя както следва:  

20. Следи изпълнението на графиците и сроковете и своевременно уведомява ръководителя на 

проекта за тях;

21. Отговаря за изготвяне на междинните техническите доклади, годишните и окончателния 

технически доклад;

22. Контролира изготвянето и представянето на детайлните доклади за напредъка по проекта и 

всички останали доклади и отчети, предвидени в договора по проекта в съответствие с приетите 

индикатори 

Дейностите по чл. 1, т. 20 – 22 се изпълняват считано от подписването на настоящия анекс.

; удължава срока на договора до 31.10.2015 г. и променя чл. 7 – общата сума за целия проект е 7 

906,95 лв.

ПРИКЛЮЧИЛ 



Анекс от 17.06.2015 г. към договор № 45-06-011 от 

31.01.2014 г. в изпълнение на Договор № 13-33-2/ 

27.12.2013 г., финансиран от ОПАК чрез ЕСФ 
В.И.М. (лични данни) 19 312,50 лв 31.01.2014 г. - 31.10.2015 г.

Допълва. В раздел І: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

В Чл.1. се добавя както следва:  

9. Следи изпълнението на графиците и сроковете и своевременно уведомява Ръководителя на 

проекта за тях

10. Отговаря за осигуряване на мерките за информация и публичност по проекта, в това число 

комуникация с избрания изпълнител на дейностите по публичност, съгласуване изготвянето на 

рекламните материали.

11. Подпомага работата на Ръководителя на проекта по мониторинг, оценка и вътрешен контрол 

на дейностите и процесите;

12. Отговаря за изготвяне на междинните технически доклади, годишните и окончателен 

технически доклад;

13. Контролира изготвянето и представянето на детайлните доклади за напредъка по проекта и 

всички останали доклади и отчети, предвидени в Договора по проекта в съответствие с приетите 

индикатори;

Дейностите на чл. 1, т. 9 – 13 се изпълняват считано от подписването на настоящия анекс;  

удължава срока на договора до 31.10.2015 г. и променя чл. 7 – общата сума за целия проект е 19 

312,5 лв.

ПРИКЛЮЧИЛ 

Анекс от 11.11.2015 към договор № 45-04-009 от 

10.04.2014 г. в изпълнение на Договор  № 13-33-

2/27.12.2013 г., финансиран от ОПАК чрез ЕСФ

П.Г.А. (лични данни) 01.11.2015 - 31.12.2015 г. Удължаване срока на договора до 31.12.2015 г. ПРИКЛЮЧИЛ 

Анекс от 11.11.2015 към договор № 45-06-008 от 

31.01.2014 г. в изпълнение на Договор  № 13-33-

2/27.12.2013 г., финансиран от ОПАК чрез ЕСФ

С.Л.Н. (лични данни) 01.11.2015 - 31.12.2015 г. Удължаване срока на договора до 31.12.2015 г. ПРИКЛЮЧИЛ 

Анекс от 11.11.2015 към договор № 45-06-009 от 

31.01.2014 г. в изпълнение на Договор № 13-33-

2/27.12.2013 г., финансиран от ОПАК чрез ЕСФ

Р.Г.Г. (лични данни) 01.11.2015 - 31.12.2015 г. Удължаване срока на договора до 31.12.2015 г. ПРИКЛЮЧИЛ 

Анекс от 11.11.2015 към договор № 45-06-011 от 

31.01.2014 г. в изпълнение на Договор  № 13-33-

2/27.12.2013 г., финансиран от ОПАК чрез ЕСФ

В.И.М. (лични данни) 01.11.2015 - 31.12.2015 г. Удължаване срока на договора до 31.12.2015 г. ПРИКЛЮЧИЛ 

Анекс от 11.11.2015 към договор № 45-06-012 от 

31.01.2014 г. в изпълнение на Договор  № 13-33-

2/27.12.2013 г., финансиран от ОПАК чрез ЕСФ
Н.П.М. (лични данни) 01.11.2015 - 31.12.2015 г. Удължаване срока на договора до 31.12.2015 г. ПРИКЛЮЧИЛ 

Анекс от 11.11.2015 към договор № 45-06-016 от 

11.02.2014 г. в изпълнение на Договор  № 13-33-

2/27.12.2013 г., финансиран от ОПАК чрез ЕСФ

Д.В.В. (лични данни)

Възнаграждение при определена часова ставка в 

размер на  23,68 лв. на час, считано от 10.08.2015 г., 

но не повече от 80 часа месечно работа общо по 

всички проекти, в които участва, за сумата 3 324,00 

лв. за целия проект.

Анексът влиза в сила от 10.08.2015 г. 

10.08.2015 - 31.12.2015 г. Удължаване срока на договора до 31.12.2015 г. ПРИКЛЮЧИЛ 

Анекс от 02.12.2015 към договор № 45-06-006 от 

31.01.2014 г. в изпълнение на Договор  № 13-33-2 

/27.12.2013 г., финансиран от ОПАК чрез ЕСФ

Ю.Е.К. (лични данни)

Възнаграждение при определена часова ставка в 

размер на  28,53 лв. на час, но не повече от 80 часа 

месечно работа общо по всички проекти, в които 

участва, за сумата 12 267,90 лв. за целия проект.

01.11.2015 - 31.12.2015 г. Удължаване срока на договора до 31.12.2015 г. ПРИКЛЮЧИЛ 

Анекс от 02.12.2015 към договор № 45-06-007 от 

31.01.2014 г. в изпълнение на Договор  № 13-33-2 

/27.12.2013 г., финансиран от ОПАК чрез ЕСФ

Е.И.И. (лични данни) 

Възнаграждение при определена часова ставка в 

размер на 17,57 лв. на час, но не повече от 80 часа 

месечно работа общо по всички проекти, в които 

участва за сумата 10 718,31 лв. за целия проект

01.11.2015 - 31.12.2015 г. Удължаване срока на договора до 31.12.2015 г. ПРИКЛЮЧИЛ 

Анекс от 02.12.2015 към договор № 45-06-010 от 

31.01.2014 г. в изпълнение на Договор  № 13-33-

2/27.12.2013 г., финансиран от ОПАК чрез ЕСФ

М.Н.Г. (лични данни)

Възнаграждение при определена часова ставка в 

размер на  12,67 лв. на час, но не повече от 80 часа 

месечно работа общо по всички проекти, за сумата 

13 431,26 лв. за целия проект 

01.11.2015 - 31.12.2015 г. Удължаване срока на договора до 31.12.2015 г. ПРИКЛЮЧИЛ 



Договор № 45-04-007 от 09.04.2014 г. в изпълнение на 

Договор № С13-24-1 /13.03.2014г., финансиран от ОПАК 

чрез ЕСФ и в изпълнение на Протокол № 45 от заседание 

на ВСС, проведено на 14.11.2013 г. за определяне на 

ръководител на проект „Повишаване на компетентността 

на съд. Служители – статистици в ОСВ и на членовете на 

КПКИС и КАОСНОСВ” по ОПАК

М.В.К. (лични данни) 

10 170,00

за периода, въз основа на приети от Възложителя 

периодични месечни отчети за извършена работа, 

представени от Изпълнителя, Възложителя изплаща 

възнаграждение при определена часова ставка в 

размер на 16,95 лева на час, но не повече от 80 часа 

месечно, общо за целия договор 600 часа за сумата.

Отчетите за възложителя  се подписват от 

Представляващия Висшия съдебен съвет 

09.04.2014 г. - 13.03.2015 г.,  с  анекс № 1 

от 12.03.15 г. е удължен до 13.09.15 г

Организира цялата ръководна дейност по проекта до приключването му, като 

извършва координация и мониторинг на проектните дейности  при максимално 

качество, навреме и в срок и съгласно изискванията на проекта и договора, които да 

познава в детайли.

Ръководителя организира и контролира цялостната дейност на екипа за управление на 

проекта през всички етапи на изпълнението му.

Отговаря за техническото, административното и финансовото управление на проекта.

Свиква работни срещи на управленския екип.

Отговаря за наблюдението и контролира изпълнението на сключените договори по 

проекта.

Осъществява контрол и подписва  техническите доклади,  финансови отчети и искания 

за плащане.

Осъществява контрол и подписва  приемо-предавателните протоколи на 

изпълнителите по съответните дейности.

Осъществява контрол и подписва  отчетите за извършена работа на управленския екип 

и експертите по проекта.

Сформира оценителни комисии за избор на изпълнители.

Представлява бенефициента на срещи с институции, медии, организации и 

обществеността за отчитане напредъка на проекта.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-005 от 09.04.2014 г. в изпълнение на 

Договор № С13-24-1 /13.03.2014 г., финансиран от ОПАК 

чрез ЕСФ и в изпълнение на Протокол № 48 от заседание 

на ВСС, проведено на 05.12.2013 г. за определяне на 

управленски екип по ОПАК

Л.Н.К. (лични данни)

3840,00 за периода, въз основа на приети от 

Възложителя периодични месечни отчети за 

извършена работа, представени от Изпълнителя, 

Възложителя изплаща възнаграждение при 

определена часова ставка в размер на 8,00 лева на 

час, но не повече от 80 часа месечно; общо за целия 

договор 480 часа за сумата.  Отчетите за 

възложителя  се подписват от Ръководителя на 

екипа;

09.04.2014 г. - 13.03.2015 г., с анекс №1 

от 12.03.2015 год. срока е удължен до 

13.09.2015 г.

Организира периодични работни срещи на управленския екип.

Координира работата по проектна във връзка с реализирането на дейностите по него;

Осъществява контрол върху плащанията по проекта в съответствие с одобрения 

бюджет.

Осъществява комуникацията с изпълнителите на дейностите по проекта и останалите 

членове на екипа.

Участва в изготвянето на техническите  и финансови отчети по проекта.

Оказва съдействие на ръководителя на проекта.

Осигурява мерките по публичност и информираност по проекта съгласно изискванията 

на ОПАК.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-008 от 09.04.2014 г. в изпълнение на 

Договор № С13-24-1 /13.03.2014 г., финансиран от ОПАК 

чрез ЕСФ и в изпълнение на Протокол № 48 от заседание 

на ВСС, проведено на 05.12.2013 г. за определяне на 

управленски екип по ОПАК

И.Г.Д. (лични данни)

3 705,60 за периода, въз основа на приети от 

Възложителя периодични месечни отчети за 

извършена работа, представени от Изпълнителя, 

Възложителя изплаща възнаграждение при 

определена часова ставка в размер на 7,72 лева на 

час, но не повече от 80 часа месечно; общо за целия 

договор 480 часа за сумата. Отчетите за 

възложителя  се подписват от Ръководителя на 

екипа;

09.04.2014 г. - 13.03.2015 г., с анекс № 1 

от 12.03.2015 г. срока е удължен до 

13.09.2015 г.

Подпомага Ръководителя на проекта в процеса на финансово управление на проекта;

Осъществява контрол за законосъобразността на разходите;

Съставя и/или обработва първични счетоводни документи;

Подготвя финансовите отчети и исканията за плащане към Управляващия орган;

Извършва разплащания по проекта;

Изготвя и изплаща сметки за изплащане на възнаграждения по проекта;

Изготвя междинни и окончателен финансов отчет по проекта;

Оказва съдействие на одиторската фирма;

Заедно с техническия сътрудник изготвя, комплектова и поддържа актуален регистър, 

съдържащ информация за местонахождението на оригиналните документи по проекта 

и отговорното лице за тяхното съхранение;

Заедно с техническия сътрудник изготвя и подържа досие на проекта;

Участва в работни срещи на управленския екип по проекта;

Участва в разработването на документации за избор на външни изпълнители;

Участва в оценителни комисии за избор на изпълнители по проекта.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-006 от 09.04.2014 г. в изпълнение на 

Договор № С13-24-1 /13.03.2014 г., финансиран от ОПАК 

чрез ЕСФ и в изпълнение на Протокол № 48 от заседание 

на ВСС, проведено на 05.12.2013 г. за определяне на 

управленски екип по ОПАК 

Д.М.М. (лични данни)

2 490,60 лв. Възложителят се задължава да изплати 

на Изпълнителя, за извършената от него почасова 

работа по този договор, възнаграждение при 

определена часова ставка в размер на  5,93 лв. на 

час, но не повече от 80 часа месечно, общо за целия 

договор 420 часа за сумата. Възнаграждението се 

изплаща въз основа на периодични (месечни) 

отчети за извършена работа, които се приемат и 

подписват от Възложителя.

09.04.2014 г. - 13.03.2015 г., с анекс № 1 

от 12.03.2015 г. срока е удължен до 

13.09.2015 год.

Следи за стриктно изпълнение на проекта, както е описан и планиран във Формуляра 

за кандидатстване

Извършва проверка и класира по дейности техническите документи представени от 

изпълнителите по договори в рамките на проекта;

Изготвя междинни, годишен и окончателен технически доклад по проекта;

Оказва съдействие на одиторската фирма;

Участва в разработването на документации за избор на външни изпълнители;

Заедно със счетоводителя изготвя, комплектува и поддържа актуален регистър, 

съдържащ информация за местонахождението на оригиналните документи по проекта 

и отговорното лице за тяхното съхранение;

Изготвя и подържа регистър на документите по проекта;

Заедно със счетоводителя  изготвя досие на проекта;

Участва в работни срещи на управленския екип по проекта и изготвя протоколи;

Участва в оценителни комисии за избор на външни изпълнители по проекта.

Договор № 45-04-037/21.10.2014 г. в изпълнение на 

Договор № С13-24-1/13.03.2014 г. финансиран от ОПАК 

чрез ЕСФ и в изпълнение на заповед № 95-00-

366/21.10.2014 год.

И.Г.Д. (лични данни)

480,00 лв. за цялостно участие в работата на 

оценителната комисия на обществена поръчка с 

предмет: Повишаване компетентността на 

съдебните служители – статистици и на членовете 

на КПКИТС и КАОСНОСВ: обучение, оценка и 

въвеждане на методика и програма”

21.10.2014 г. - 21.11.14 г. и удължен до 

03.12.14 г. със заповед № 95-00-

412/21.11.14 г.

Да участва в работата на комисия, назначена по реда на ЗОП за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите, подадени в открита процедура по възлагане на обществена 

поръчка с предмет: Повишаване компетентността на съдебните служители – 

статистици и на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ: обучение, оценка и въвеждане 

на методика и програма”

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № С13-24-1 /13.03.2014г. - Проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ”, финансиран от ОПАК



Договор № 45-04-046/28.10.2014 г. в изпълнение на 

Договор № С13-24-1/13.03.2014 г. финансиран от ОПАК 

чрез ЕСФ и в изпълнение на заповед № 95-00-

382/28.10.2014 год.

И.Г.Д. (лични данни)

250,00 лв. за цялостно участие в работата на 

оценителната комисия на обществена поръчка с 

предмет:”Осигуряване на информация и 

публичност” по проекта

28.10.2014 г.- 28.11.14 г. 

Да участва в работата на комисия, назначена по реда на ЗОП за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите, подадени в открита процедура по възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Осигуряване на информация и публичност” по проект с рег. № 

С13-24-1/13.03.2014 г.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-020/01.04.2013 г. Г.П.К. (лични данни) 8,4 евро на отработен час, но не повече от 2400 часа  
 20.02.13-30.04.16- До приключване на 

работата по изпълнение на проекта 

Извършва дейност като Ръководител  на проект "Подкрепа за ВСС, свързана с 

изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система"
ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-022/01.04.2013 Г. Анекс № 45-06-

022/16.12.2013 г. Анекс № 45-06-022/13/17.09.2015 г. 
Р.Х.В. (лични данни)

6,45 евро на отработен час, но не повече от 2779 

часа 
 20.02.13-30.04.16 г.

Изпълнява задълженията на координатор на проект "Подкрепа за ВСС, свързана с 

изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система"
ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-024/01.04.2013 г. Анекс № 45-06-

024/16.12.2013 г . Анекс № 45-06-024/13/17.09.2015 г.  
Г.Г.Г. (лични данни)

4,60 евро на отработен час, но не повече от 2250 

часа  
 20.02.13-30.04.16 г.

Изпълнява задълженията на счетоводител на проект "Подкрепа за ВСС, свързана с 

изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система"
ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-021/01.04.2013 г. Анекс № 45-06-

021/15.12.2013 г.  Анекс № 45-06-021/13/17.09.2015 г.
М.Д.В. (лични данни)

4,60 евро на отработен час, но не повече от 2150 

часа  
 20.02.13-30.04.16 г.

Изпълнява задълженията на правен експерт в рамките на проект "Подкрепа за ВСС, 

свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната 

система"

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-023/01.04.2013 г.  Анекс № 45-06-

023/16.12.2013 г.
А.А.Б. (лични данни)

4,60 евро на отработен час, но не повече от 2150 

часа  
  20.02.13-19.11.2014 г.

Изпълнява задълженията на технически сътрудник в рамките на проект "Подкрепа за 

ВСС, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на 

съдебната система"

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-062/19.11.2014 г. Анекс № 45-06-

062/14/17.09.2015 г. 
Д.П.З. (лични данни) 4,60 евро на отработен час, но не повече от 990 часа  20.02.13-30.04.16 г.

Изпълнява задълженията на технически сътрудник в рамките на проект "Подкрепа за 

ВСС, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на 

съдебната система"

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № ВСС-1220/16.12.2016 г. А.В.М. (лични данни)
18 лева на реално отработен час, но не повече от 10 

800 лева за общо 600 часа  
 16.12.2016 г. - 30.09.2017 г.

Изпълнява задълженията на технически експерт в екипа за управление на проект 

"Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната 

система"

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № ВСС-460/06.12.2016 г. Б.К.И. (лични данни)
37, 50 лева на реално отработен час, но не повече от 

65 625 лева за общо 1750 часа  
 06.12.16 г. - 13.12.17 г.

Изпълнява задълженията на юрист и член на екипа за управление напроект "Създаване 

на модел за оптимизация на съдебната карта на съдилищата и прокуратурите и 

разработване на Единна информационна система за съдилищата"

ПРЕКРАТЕН

Договор № ВСС-461/06.12.2016 г. А.В.Ц. (лични данни) 
37, 50 лева на реално отработен час, но не повече от 

64 687, 50 лева за общо 1725 часа  
 06.12.16 г. - 13.12.17 г.

Изпълнява задълженията на координатор на проекта и член на екипа за управление 

напроект "Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на съдилищата и 

прокуратурите и разработване на Единна информационна система за съдилищата"

ПРЕКРАТЕН

  Договор № ВСС 10771/27.08.2018 г. Г.П.Б. (лични данни) 
15,18 лв. на час, но не повече от 350 часа за срока на 

договора
27.08.18 - 31.12.18 г. „Координатор IT внедряване и функционалности на ЕИСС и СИСМА“ ПРИКЛЮЧИЛ

  Договор № ВСС 10777/27.08.2018 г. Г.И.Ч. (лични данни) 
15,18 лв. на час, но не повече от 350 часа за срока на 

договора
27.08.18 - 31.12.18 г. Експерт „Процедури и договори за СИСМА и Информация и комуникация“ ПРИКЛЮЧИЛ

  Договор № ВСС 10778/27.08.2018 г. Н.Д.И. (лични данни) 
18 лв. на час, но не повече от 350 часа за срока на 

договора 
27.08.18 - 31.12.18 г. Юрист по проекта ПРИКЛЮЧИЛ

  Договор № ВСС 10773/27.08.2018 г. Е.В.К. (лични данни)
15,18 лв. на час, но не повече от 350 часа за срока на 

договора 
27.08.18 - 31.12.18 г. Експерт „Процедури и договори за ЕИСС и техника“ ПРЕКРАТЕН

Договор № ВСС 9589/23.07.2018 г. Н.К.К.  (лични данни) 1 200 лв. 23.07.18 - 23.08.2018 г. Технически сътрудник по проекта ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор № ВСС 10747/27.08.2018 г. Н.К.К.  (лични данни) 1 200 лв. 27.08.-27.09.2018 г. Технически сътрудник по проекта ПРЕКРАТЕН

Договор BG05SFOP001-3.001-0011-C01/14.09.17 г., „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на 

ефективността на работата им“, финансиран от ОПДУ

Договор BG05SFOP001-3.001-0002-C01/08.09.2016 г. „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система”, финансиран от ОПДУ

Договор BG05SFOP001-3.001-0001-C01/26.08.2016 г. „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на съдилищата и прокуратурите и разработване на Единна информационна система за съдилищата”, финансиран от ОПДУ

Предефиниран проект No 2 „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система”, НФМ



Номер на договора
Физическо лице, с което е 

сключен договора
Стойност на договора Период за изпълнение Предмет на договора

Етап на изпълнение на 

договора

Договор № 45-06-043 от 18.05.2009 г., в 

изпълнение на договор №КБ08-33-4-С/03.11.2008 

г., финансиран от ОПАК чрез Европейския 

социален фонд

П. К. С. (лични данни) 9 000 лв. 19.05.2009 - 02.11.2009 г.

Периодично да проследява развитието на проекта и съответствието на 

изпълняваните дейности с целите му и стратегията на ВСС;

Да изслушва ръководителя на проекта и координаторите по отделните дейности;

Да дава своите препоръки на ръководителя на проекта и координаторите по 

отделните дейности при изпълнението на проекта

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-041 от 18/05/2009 г., в 

изпълнение на договор №КБ08-33-4-С/03.11.2008 

г., финансиран от ОПАК чрез Европейския 

социален фонд

И. В. К. (лични данни) 9 000 лв. 19.05.2009 - 02.11.2009 г.

Периодично да проследява развитието на проекта и съответствието на 

изпълняваните дейности с целите му и стратегията на ВСС;

Да изслушва ръководителя на проекта и координаторите по отделните дейности;

Да дава своите препоръки на ръководителя на проекта и координаторите по 

отделните дейности при изпълнението на проекта

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-042 от 18/05/2009 г. в изпълнение 

на договор №КБ08-33-4-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд

Ц. С. Ц. (лични данни) 9 000 лв. 19.05.2009 - 02.11.2009 г.

Периодично да проследява развитието на проекта и съответствието на 

изпълняваните дейности с целите му и стратегията на ВСС;

Да изслушва ръководителя на проекта и координаторите по отделните дейности;

Да дава своите препоръки на ръководителя на проекта и координаторите по 

отделните дейности при изпълнението на проекта

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-035 от 18/05/2009 г. в изпълнение 

на договор №КБ08-33-4-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд

Г. Д. К. (лични данни) 19.05.2009 - 02.11.2009 г.

Дава указания за еднаквото тълкуване на разпоредбите на процесуалните закони и 

някои специфични изисквания на другите закони при промени на системите за 

управление на съдебните дела, в съответствие с изискванията на законодателството;

Подпомага анализа и специфицирането на изискванията към обновяване на 

системите за управление на съдебните дела по Дейност 4 по проекта;

Подпомага анализа и специфицирането на изискванията към създаване на централен 

уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове по Дейност 5 по проекта;

Подпомага анализа и специфицирането на изискванията към създаване на 

специализиран софтуер за мониторинг и контрол на дейността на вещите лица по 

дейност 7 по проекта;

Участие в работни срещи през периода на проекта за подпомагане на Дейности 

4,5,6,7 и 8

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-033 от 18/05/2009 г. в изпълнение 

на договор №КБ08-33-4-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд

С. Н. К. (лични данни) 19.05.2009 - 02.11.2009 г.

Дава указания за еднаквото тълкуване на разпоредбите на процесуалните закони и 

някои специфични изисквания на другите закони при промени на системите за 

управление на съдебните дела, в съответствие с изискванията на законодателството;

Подпомага анализа и специфицирането на изискванията към обновяване на 

системите за управление на съдебните дела по Дейност 4 по проекта;

Подпомага анализа и специфицирането на изискванията към създаване на централен 

уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове по Дейност 5 по проекта;

Подпомага анализа и специфицирането на изискванията към създаване на 

специализиран софтуер за мониторинг и контрол на дейността на вещите лица по 

дейност 7 по проекта;

Участие в работни срещи през периода на проекта за подпомагане на Дейности 

4,5,6,7 и 8

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-034 от 18/05/2009 г. в изпълнение 

на договор №КБ08-33-4-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд

Д. Д. М. (лични данни) 19.05.2009 - 02.11.2009 г. Същия като предходния ПРИКЛЮЧИЛ

Договори с физически лица, различни от екипа за управление на проекта

„Обновени информационни системи за по-добро обслужване. Нормативна уредба на електронното правосъдие”, финансиран от ОПАК



Договор № 45-06-036 от 18/05/2009 г. в изпълнение 

на договор №КБ08-33-4-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд

И. Ц. К. (лични данни) 19.05.2009 - 02.11.2009 г. Същия като предходния ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-037 от 18/05/2009 г. в изпълнение 

на договор №КБ08-33-4-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд

К. Г. М. (лични данни) 19.05.2009 - 02.11.2009 г. Същия като предходния ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 78/25.05.2009 г.,

в изпълнение на договор №КБ-08-24-8-

С/03.11.2008г. по ОПАК
С. С. (лични данни)

9 000.00 лв., Възложителят заплаща 

сумата от 9000.00 лв. за периода май-

ноември 2009 г., в 5 дневен срок след 

представяне и приемане на двустранно 

подписан от страните констативен 

протокол за извършената работа.

15.05.2009 - 02.11.2009 г.

Периодично проследява развитието на проекта и съответствието на изпълняваните 

дейности с целите му, да изслушва ръководителя на проекта и координаторите по 

отделните дейности, да дава своите препоръки на ръководителя на проекта и 

координаторите по отделните дейности при изпълнението на проекта.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 70/20.05.2009 г.,

в изпълнение на договор №КБ-08-24-8-

С/03.11.2008г. по ОПАК
Е. М. (лични данни)

9 000.00 лв., Възложителят заплаща 

сумата от 9000.00 лв. за периода май-

ноември 2009 г., в 5 дневен срок след 

представяне и приемане на двустранно 

подписан от страните констативен 

протокол за извършената работа.

20.05.2009 г. - 02.11.2009 г.

Контрол върху цялостната дейност по проекта за ВКС, контрол върху работата на 

координатора на експертите от ВКС, контрол върху качеството на работата на 

експертите на ВКС.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-044/18.05.2009 г.,

в изпълнение на договор №КБ-08-24-8-

С/03.11.2008г. по ОПАК
А. М. (лични данни)

9 000.00 лв., Възложителят заплаща 

сумата от 9000.00 лв. за периода май-

ноември 2009 г., в 5 дневен срок след 

представяне и приемане на двустранно 

подписан от страните констативен 

протокол за извършената работа

20.05.2009 г. - 02.11.2009 г.

Периодично да проследява развитието на проекта и съответствието на 

изпълняваните дейностите с целите му и стратегията на Висшия съдебен съвет; Да 

изслушва ръководителя на проекта и координаторите по отделните дейности;

Да дава своите препоръки на ръководителя на проекта и координаторите по 

отделните дейности при изпълнението на проекта.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-051 от 18.05.2009 г., в 

изпълнение на Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 

г., финансиран от ОПАК чрез Европейския 

социален фонд

В. Б. В. (лични данни)

Възложителят се задължава  да изплати 

на Изпълнителя възнаграждение в 

размер на 200.00 лв. на ден, но не повече 

от 6000,00 лв.

20.05.2009 г. - 02.11.2009 г.

1. Участие в работна група за анализ на досега използваните подходи за оценка на 

натовареността на магистратите и съдебните служители и на опита на държавите 

–членки на Европейския съюз и за създаване на единна система за оценка на 

натовареността на магистратите и съдебните съвети.

2. Предоставяне на становища по предадените от изпълнителя на обществена 

поръчка “ Консултантски услуги, свързани с управлението на човешките ресурси, 

създаване и внедряване на Информационна система за управление на човешките 

ресурси в съдебната власт” етапи във връзка с тяхното приемане от ръководителя на 

проекта.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-050/18.05.2009 г. , в изпълнение 

на Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд. 

Г.В.З. (лични данни) 

Възложителят се задължава  да изплати 

на Изпълнителя възнаграждение в 

размер на 200.00 лв. на ден, но не повече 

от 4000,00 лв.

20.05.2009 г. - 02.11.2009 г.

1. Участие в работна група по разработване на методология за мотивиране на 

магистратите и съдебните служители и съответстващите насоки за изготвяне на 

вътрешни правила.

2. Предоставяне на становища по предадените от изпълнителя на обществена 

поръчка “ Консултантски услуги, свързани с управлението на човешките ресурси, 

създаване и внедряване на Информационна система за управление на човешките 

ресурси в съдебната власт” етапи във връзка с тяхното приемане от ръководителя на 

проекта.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-049/18.05.2009 г., в изпълнение 

на Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд

Г.А.Ш. (лични данни) 

Възложителят се задължава  да изплати 

на Изпълнителя възнаграждение в 

размер на 200.00 лв. на ден, но не повече 

от 8 000,00 лв. 

20.05.2009 г. - 02.11.2009 г.

1. Участие в работна група за повишаване капацитета на помощните атестационни 

комисии.

2. Предоставяне на становища по предадените от изпълнителя на обществена 

поръчка “ Консултантски услуги, свързани с управлението на човешките ресурси, 

създаване и внедряване на Информационна система за управление на човешките 

ресурси в съдебната власт” етапи във връзка с тяхното приемане от ръководителя на 

проекта.

ПРИКЛЮЧИЛ

Проект "Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни изпълнители", финансиран от ОПАК



Договор № 45-06-048/18.05.2009 г., в изпълнение 

на Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд.

Р.В.П. (лични данни) 

Възложителят се задължава  да изплати 

на Изпълнителя възнаграждение в 

размер на 200.00 лв. на ден, но не повече 

от 5000, 00 лв.

20.05.2009 г. - 02.11.2009 г.

1. Участие в работна група по спецификацията на софтуерните изисквания на 

интегрирана информационна система за управление на човешките ресурси в 

съдебната власт.

2.  Предоставяне на становища по предадените от изпълнителя на обществена 

поръчка “ Консултантски услуги, свързани с управлението на човешките ресурси, 

създаване и внедряване на Информационна система за управление на човешките 

ресурси в съдебната власт” етапи във връзка с тяхното приемане от ръководителя на 

проекта.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-045/18.05.2009 г., в изпълнение 

на Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд

К.П.О. (лични данни)

Възложителят се задължава  да изплати 

на Изпълнителя възнаграждение в 

размер на 200.00 лв. на ден, но не повече 

от 6000,00 лв.

20.05.2009 г. - 02.11.2009 г.

1. Участие в работна група за анализ на досега използваните подходи за оценка на 

натовареността на магистратите и съдебните служители и на опита на държавите 

–членки на Европейския съюз и за създаване на единна система за оценка на 

натовареността на магистратите и съдебните съвети.

2. Предоставяне на становища по предадените от изпълнителя на обществена 

поръчка “Консултантски услуги, свързани с управлението на човешките ресурси, 

създаване и внедряване на Информационна система за управление на човешките 

ресурси в съдебната власт” етапи във връзка с тяхното приемане от ръководителя на 

проекта.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-046/18.05.2009 г., в изпълнение 

на Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд.

Д.И.П. (лични данни)

Възложителят се задължава  да изплати 

на Изпълнителя възнаграждение в 

размер на 200.00 лв. на ден, но не повече 

от 4000,00 лв.

20.05.2009 г. - 02.11.2009 г.

1. Участие в работна група по разработване на методология за мотивиране на 

магистратите и съдебните служители и съответстващите насоки за изготвяне на 

вътрешни правила.

2. Предоставяне на становища по предадените от изпълнителя на обществена 

поръчка “ Консултантски услуги, свързани с управлението на човешките ресурси, 

създаване и внедряване на Информационна система за управление на човешките 

ресурси в съдебната власт” етапи във връзка с тяхното приемане от ръководителя на 

проекта.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-047/18.05.2009 г., в изпълнение 

на Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд

С.Ц.Х. (лични данни) 

Възложителят се задължава  да изплати 

на Изпълнителя възнаграждение в 

размер на 200.00 лв. на ден, но не повече 

от 8000,00 лв.

20.05.2009 г. - 02.11.2009 г.

1. Участие в работна група по разработване на методология за мотивиране на 

магистратите и съдебните служители и съответстващите насоки за изготвяне на 

вътрешни правила.

2. Предоставяне на становища по предадените от изпълнителя на обществена 

поръчка “ Консултантски услуги, свързани с управлението на човешките ресурси, 

създаване и внедряване на Информационна система за управление на човешките 

ресурси в съдебната власт” етапи във връзка с тяхното приемане от ръководителя на 

проекта.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-052/18.05.2009 г., в изпълнение 

на Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд

Ю.С.М. (лични данни) Краен срок 02.11.2009 г.

1. Участие в работна група по спецификацията на софтуерните изисквания на 

интегрирана информационна система за управление на човешките ресурси в 

съдебната власт.

2.  Предоставяне на становища по предадените от изпълнителя на обществена 

поръчка “ Консултантски услуги, свързани с управлението на човешките ресурси, 

създаване и внедряване на Информационна система за управление на човешките 

ресурси в съдебната власт” етапи във връзка с тяхното приемане от ръководителя на 

проекта.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-01-037/13.07.2009 г., в изпълнение 

на Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд                                                                               

К.К.А. (лични данни) Краен срок 31.07.2009 г.
Извършване на продължаващо обучение по Международно частно право и 

международен граждански процес в областта на семейното и наследственото право
ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към Договор № 45-01-037/13.07.2009 г. К.К.А. (лични данни)

Обучението е по следните теми: Обучение по семейно и наследствено право с акцент 

върху признаването и допускането на изпълнението на чуждестранни съдебни 

решения и други актове, съгласно КМЧП, Регламент (ЕО) № 2201/2003 и съгласно 

други международни договори.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-01-050/15.09.2009 г., в изпълнение 

на Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд.

Д.И..И. (лични данни) 

Възложителят се задължава да изплати 

възнаграждение в размер на не повече от  

900,00 лв. на ден за всеки ефективен ден 

за обучение

16.09.2009 г. - 18.09.2009 г.
Извършване на продължаващо обучение по компютърни престъпления за магистрати 

и съдебни служители.
ПРИКЛЮЧИЛ



Анекс към Договор № 45-01-050/15.09.2009 г Д.И..И. (лични данни) 

Обучението е по следните теми: Обучение по компютърни престъпления с 

практическа насоченост към работата на прокурори с акцент върху техническите 

аспекти и основните понятия, свързани с компютърните престъпления както и 

тяхната материално правна уредба.

Договор № 45-06-086/18.09.2009 г., в изпълнение 

на Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд.

Р.Г.Б. (лични данни)

Възложителят се задължава да изплати 

възнаграждение в размер на не повече от  

900,00 лв. на ден за всеки ефективен ден 

за обучение

28.09.2009 г.-30.09.2009 г.

05.10.2009 г. – 07.10.2009 г.

12.10.2009 г.-14.10.2009 г.

Извършване на продължаващо обучение по компютърни престъпления за магистрати 

и съдебни служители.
ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към Договор № 45-06-086/18.09.2009 г. Р.Г.Б. (лични данни)

Обучението е по следните теми: Обучение по компютърни престъпления с 

практическа насоченост към работата на прокурори с акцент върху основните 

технологични понятия, Интернет страници, домейни, комп’търна система, 

компютърни данни и принципите на работа в Интернет.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-085/18.09.2009 г., в изпълнение 

на Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд.

П.Б.Е. (лични данни)

Възложителят се задължава да изплати 

възнаграждение в размер на не повече от  

900,00 лв. на ден за всеки ефективен ден 

за обучение

23.09.2009 г.- 25.09.2009 г. и 

14.10.2009 г.-16.10.2009 г.

Извършване на продължаващо обучение по компютърни престъпления за магистрати 

и съдебни служители.
ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към Договор № 45-06-085/18.09.2009 г. П.Б.Е. (лични данни)

Обучението е по следните теми: Обучение по компютърни престъпления с 

практическа насоченост към работата на прокурори с акцент върху правните аспекти 

на електронната търговия – пране на пари по електронен път.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-084/18.09.2009 г., в изпълнение 

на Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд.

Л.М.Г. (лични данни)

Възложителят се задължава да изплати 

възнаграждение в размер на не повече от  

900,00 лв. на ден за всеки ефективен ден 

за обучение

21.09.2009 г. – 23.09.2009 г. и 

14.10.2009 г. – 16.10.2009 г.

Извършване на продължаващо обучение по компютърни престъпления за магистрати 

и съдебни служители.
ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към Договор № 45-06-084/18.09.2009 г. Л.М.Г. (лични данни)

Обучението е по следните теми: Обучение по компютърни престъпления с 

практическа насоченост към работата на прокурори с акцент върху авторското право 

в Интернет и онлайн нарушения на авторски права, престъпления срещу 

интелектуалната собственост, технологии за обмен на файлове.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-083/18.09.2009 г., в изпълнение 

на Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд.

К.И.Х. (лични данни)

Възложителят се задължава да изплати 

възнаграждение в размер на не повече от  

900,00 лв. на ден за всеки ефективен ден 

за обучение

21.09.2009 г. - 23.09.2009 г.
Извършване на продължаващо обучение по компютърни престъпления за магистрати 

и съдебни служители.
ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към Договор № 45-06-083/18.09.2009 г. К.И.Х. (лични данни)

Обучението е по следните теми: Обучение по компютърни престъпления с 

практическа насоченост към работата на съдии с акцент върху Закона за електронния 

документ и електронния подпис, електронно изявление, електронен документ, 

видове е- подписи, усъвършенстван е-подпис, механизъм на УЕП.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-082/18.09.2009 г., в изпълнение 

на Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд.

Ц.Н.П. (лични данни) 

Възложителят се задължава да изплати 

възнаграждение в размер на не повече от  

900,00 лв. на ден за всеки ефективен ден 

за обучение

21.09.2009 г. - 23.09.2009 г.
Извършване на продължаващо обучение по компютърни престъпления за магистрати 

и съдебни служители.
ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към Договор № 45-06-082/18.09.2009 г. Ц.Н.П. (лични данни) 

Обучението е по следните теми: Обучение по компютърни престъпления с 

практическа насоченост към работата на съдии с акцент върху правните аспекти на 

електронната търговия – пране на пари по електронен път.

Договор № 45-01-049/15.09.2009 г., в изпълнение 

на Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд.

В.Д.Х. (лични данни) 

Възложителят се задължава да изплати 

възнаграждение в размер на не повече от  

900,00 лв. на ден за всеки ефективен ден 

за обучение

начален период - 16.09.2009 г.-

18.09.2009 г. и

12.10.2009 г. – 14.10.2009 г.

Извършване на продължаващо обучение по компютърни престъпления за магистрати 

и съдебни служители.
ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към Договор № 45-01-049/15.09.2009 г. В.Д.Х. (лични данни) 

Обучението е по следните теми: Обучение по компютърни престъпления с 

практическа насоченост към работата на съдии с акцент върху разследването на 

компютърни престъпления, събирането на електронни доказателства, електронно 

четене на имейли, намиране и съхраняване на информация

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-01-048/15.09.2009 г., в изпълнение 

на Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд.

И.Г.К. (лични данни) 

Възложителят се задължава да изплати 

възнаграждение в размер на не повече от  

900,00 лв. на ден за всеки ефективен ден 

за обучение

начален период - 16.09.2009 г.-

18.09.2009 г. и

12.10.2009 г. – 14.10.2009 г.

Извършване на продължаващо обучение по компютърни престъпления за магистрати 

и съдебни служители.
ПРИКЛЮЧИЛ



Анекс към Договор № 45-01-048/15.09.2009 г. И.Г.К. (лични данни) 

Обучението е по следните теми: Обучение по компютърни престъпления с 

практическа насоченост към работата на съдии с акцент върху престъпленията по чл. 

159, ал.1, т.1-7 порнография, както и други традиционни престъпления, свързани с 

използването на информационни технологии.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-088/ 18.09.2009 г.  в изпълнение 

на Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд.

Р.Д.Б. (лични данни)

Възложителят се задължава да изплати 

възнаграждение в размер на не повече от  

900,00 лв. на ден за всеки ефективен ден 

за обучение

начален период -05.10.2009 г. – 

07.10.2009 г.

Извършване на продължаващо обучение по компютърни престъпления за магистрати 

и съдебни служители.
ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към Договор № 45-06-088/ 18.09.2009 г.  Р.Д.Б. (лични данни)

Обучението е по следните теми: Обучение по компютърни престъпления с 

практическа насоченост към работата на прокурори с акцент върху Интернет 

пиратството, технология на обмен на файлове, торенти, организация на торент 

тракер, приходи от торент тракери.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-087/18.09.2009 г., в изпълнение 

на Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд

М.Г.Д. (лични данни)

Възложителят се задължава да изплати 

възнаграждение в размер на не повече от  

900,00 лв. на ден за всеки ефективен ден 

за обучение

начален период - 30.09.2009 г. – 

02.10.2009 г.

Извършване на продължаващо обучение по компютърни престъпления за магистрати 

и съдебни служители
ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към Договор № 45-06-087/18.09.2009 г. М.Г.Д. (лични данни)

Обучението е по следните теми: Обучение по компютърни престъпления с 

практическа насоченост към работата на прокурори с акцент върху нормативната 

уредба в България до приемането на Закона за електронния докумнет и електронния 

подпис, приложно поле на ЗЕДЕП и Наредби по прилагане на ЗЕДЕП.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-01-034/13.07.2009 г., в изпълнение 

на Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд

Д.Л.П. (лични данни)

Възложителят се задължава да изплати 

възнаграждение в размер на не повече от  

900,00 лв. на ден за всеки ефективен ден 

за обучение

20.07.2009 г.- 24.07.2009 г
Извършване на продължаващо обучение по Международно частно право и 

международен граждански процес в областта на семейното и наследственото право.
ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към Договор № 45-01-034/13.07.2009 г. Д.Л.П. (лични данни)

Обучението е по следните теми: Обучение по семейно и наследствено право с акцент 

върху определянето на международната компетентност и приложимото право при 

наследяването по закон и при наследяването по завещание.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-01-039/13.07.2009 г., в изпълнение 

на Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд.

И.Н.П. (лични данни)

Възложителят се задължава да изплати 

възнаграждение в размер на не повече от  

900,00 лв. на ден за всеки ефективен ден 

за обучение

27.07.2009 г. – 31.07.2009 г.
Извършване на продължаващо обучение по Международно частно право и 

международен граждански процес в областта на семейното и наследственото право.
ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към Договор № 45-01-039/13.07.2009 г. И.Н.П. (лични данни)

Обучение по следните теми: Определяне на международната компетентност и 

приложимото право към отношения по повод настойничество и 

попечителство.Определяне на международната компетентност и приложимото право 

към издръжката.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-089/18.09.2009 г., в изпълнение 

на Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд.

Д.А.А. (лични данни)

Възложителят се задължава да изплати 

възнаграждение в размер на не повече от  

900,00 лв. на ден за всеки ефективен ден 

за обучение

07.10.2009 г. – 09.10.2009 г.
Извършване на продължаващо обучение по компютърни престъпления за магистрати 

и съдебни служители.
ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към Договор № 45-06-089/18.09.2009 г. Д.А.А. (лични данни)

Обучението е по следните теми: Обучение по компютърни престъпления с 

практическа насоченост към работата на съдии с акцент върху авторското право в 

Интернет и онлайн нарушения на авторски права, Интернет пиратство

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-091/18.09.2009 г., в изпълнение 

на Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд.

Я.П.Д. (лични данни) 

Възложителят се задължава да изплати 

възнаграждение в размер на не повече от  

900,00 лв. на ден за всеки ефективен ден 

за обучение

07.10.2009 г.- 09.10.2009 г. и 

12.10.2009 г. – 14.10.2009 г.

Извършване на продължаващо обучение по компютърни престъпления за магистрати 

и съдебни служители.
ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към Договор № 45-06-091/18.09.2009 г. Я.П.Д. (лични данни) 

Обучение по следните теми: Обучение по компютърни престъпления с практическа 

насоченост към работата на съдии с акцент върху престъпленията във връзка със 

Закона за електронния документ и електронния подпис, компютърна измама.

ПРИКЛЮЧИЛ



Договор № 45-06-090/18.09.2009 г., в изпълнение 

на Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд.

С.К.П. (лични данни)

Възложителят се задължава да изплати 

възнаграждение в размер на не повече от  

900,00 лв. на ден за всеки ефективен ден 

за обучение

07.10.2009 г.- 09.10.2009 г.
Извършване на продължаващо обучение по компютърни престъпления за магистрати 

и съдебни служители.
ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към Договор № 45-06-090/18.09.2009 г. С.К.П. (лични данни)

Обучението е по следните теми: Обучение по компютърни престъпления с 

практическа насоченост към работата на съдии с акцент върху същността и 

проблемите на електронната търговия, електронен подпис, електронно банкиране, 

стадии и принципи при изпирането на пари.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-01-040/13.07.2009 г., в изпълнение 

на Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд.

М.Й.К. (лични данни) 

Възложителят се задължава да изплати 

възнаграждение в размер на не повече от  

900,00 лв. на ден за всеки ефективен ден 

за обучение

27.07.2009 г. – 31.07.2009 г.
Извършване на продължаващо обучение по Международно частно право и 

международен граждански процес в областта на семейното и наследственото право.
ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към Договор № 45-01-040/13.07.2009 г. М.Й.К. (лични данни) 

Обучението е по следните теми: Обучение по семейно и наследствено право с акцент 

върху установяване съдържанието на чуждото право. Връчване на документи. 

Събиране на доказателства.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-01-038/13.07.2009 г., в изпълнение 

на Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд.

К.К.Б. (лични данни)

Възложителят се задължава да изплати 

възнаграждение в размер на не повече от  

900,00 лв. на ден за всеки ефективен ден 

за обучение.

27.07.2009 г.-31.07.2009 г.
Извършване на продължаващо обучение по Международно частно право и 

международен граждански процес в областта на семейното и наследственото право.
ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към Договор № 45-01-038 от 13.07.2009 г. К.К.Б. (лични данни)

Обучението е по следните теми: Обучение по семейно и наследствено право с акцент 

върху определянето на международната компетентност и приложимото право към 

личните и имуществените отношения между съпрузи; развод и унищожаване на 

брака.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-01-036/13.07.2009 г., в изпълнение 

на Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд.

Г.П.К. (лични данни) 

Възложителят се задължава да изплати 

възнаграждение в размер на не повече от  

900,00 лв. на ден за всеки ефективен ден 

за обучение

20.07.2009 г.-24.07.2009 г.
Извършване на продължаващо обучение по Международно частно право и 

международен граждански процес в областта на семейното и наследственото право.
ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към Договор № 45-01-036 от 13.07.2009 г. Г.П.К. (лични данни) 

Обучение по следните теми: Обучение по семейно и наследствено право с акцент 

върху определянето на международната компетентност и приложимото право към 

личните и имуществените отношения между родители и деца. Родителска 

отговорност.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-01-033/13.07.2009 г., в изпълнение 

на Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд.

В.С.Г. (лични данни)

Възложителят се задължава да изплати 

възнаграждение в размер на не повече от  

900,00 лв. на ден за всеки ефективен ден 

за обучение

20.07.2009 г.-24.07.2009 г.
Извършване на продължаващо обучение по Международно частно право и 

международен граждански процес в областта на семейното и наследственото право.
ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към Договор № 45-01-033/13.07.2009 г. В.С.Г. (лични данни)

Изпълнителят да извърши обучение по конкретна тема : Обучение по семейно и 

наследствено право в областта на семейните и наследствени правоотношения с 

международен елемент.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-01-035/13.07.2009 г., в изпълнение 

на Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд.

Ц.С.Т. (лични данни)

Възложителят се задължава да изплати 

възнаграждение в размер на не повече от  

900,00 лв. на ден за всеки ефективен ден 

за обучение

20.07.2009 г. – 24.07.2009 г.
Извършване на продължаващо обучение по Международно частно право и 

международен граждански процес в областта на семейното и наследственото право.
ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към Договор № 45-01-035/13.07.2009 г. Ц.С.Т. (лични данни)

Обучението по следните теми: Обучение по семейно и наследствено право с акцент 

върху отношенията между родители и деца и по-специално към международното 

отвличане на деца по смисъла на Хагската конвенция за гражданските аспекти на 

международното отвличане на деца.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-070/02.09.2009 г., в изпълнение 

на Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд.

Д.А.А. (лични данни)

Възложителят се задължава да изплати 

възнаграждение в размер на не повече от  

900,00 лв. на ден за всеки ефективен ден 

за обучение

02.09.2009 г.-04.09.2009 г., 

09.09.2009 г.-11.09.2009 г., 

14.09.2009 г.-16.09.2009 г.

Извършване на продължаващо обучение по компютърни престъпления за магистрати 

и съдебни служители.
ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към Договор № 45-06-070/02.09.2009 г. Д.А.А. (лични данни)

Обучение по следните теми: Обучение по компютърни престъпления с практическа 

насоченост към работата на съдии с акцент върху техническите аспекти и основните 

понятия, свързани с компютърните престъпления, както и тяхната материално 

правна уредба.

ПРИКЛЮЧИЛ



Договор № 45-06-071/02.09.2009 г., в изпълнение 

на Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд

С.К.П. (лични данни)

Възложителят се задължава да изплати 

възнаграждение в размер на не повече от  

900,00 лв. на ден за всеки ефективен ден 

за обучение

02.09.2009 г.-04.09.2009 г., 

07.09.2009 г.-09.09.2009 г. и 

14.09.2009 г.-16.09.2009 г.

Извършване на продължаващо обучение по компютърни престъпления за магистрати 

и съдебни служители
ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към Договор № 45-06-071/02.09.2009 г. С.К.П. (лични данни)

Обучението е по следните теми: Обучение по компютърни престъпления с 

практическа насоченост към работата на съдии с акцент върху правната закрила на 

личните данни, обработването на лични данни, предоставяне на лични данни на 

трети лица ЕС или ЕИП.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-069/02.09.2009 г., в изпълнение 

на Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд.

Я.П.Д. (лични данни) 

Възложителят се задължава да изплати 

възнаграждение в размер на не повече от  

900,00 лв. на ден за всеки ефективен ден 

за обучение

02.09.2009 г.-04.09.2009 г., 

07.09.2009 г.-09.09.2009 г.
Извършване на продължаващо обучение по компютърни престъпления за магистрати 

и съдебни служители.
ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към Договор № 45-06-069/02.09.2009 г. Я.П.Д. (лични данни) 

Обучението по следните теми: Обучение по компютърни престъпления с 

практическа насоченост към работата на съдии с акцент върху същността и 

проблемите на електронната търговия, електронен подпис, електронно банкиране, 

стадии и принципи при изпирането на пари.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-063/01.09.2009 г., в изпълнение 

на Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд.

Й.И.К. (лични данни)

Възложителят се задължава да изплати 

възнаграждение в размер на не повече от  

900,00 лв. на ден за всеки ефективен ден 

за обучение

16.09.2009 г.-18.09.2009 г., 

23.09.2009 г.-25.09.2009 г.,

28.09.2009 г.-30.09.2009 г., 

30.09.2009 г.-02.10.2009 г.

Извършване на продължаващо обучение по „Управление на времето за ефективно 

справяне с делата или с преписките”
ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към Договор № 45-06-063/01.09.2009 г. Й.И.К. (лични данни)

Обучение по следните теми: Обучение по управление на времето за ефективно 

справяне с делата и преписките.Делегиране. Нива на делегиране. Опорни точки за 

ефективно делегиране.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-064/01.09.2009 г., в изпълнение 

на Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд.

Ч.П.Г. (лични данни)

Възложителят се задължава да изплати 

възнаграждение в размер на не повече от  

900,00 лв. на ден за всеки ефективен ден 

за обучение

07.09.2009 г.-11.09.2009 г.
Извършване на продължаващо обучение по „Управление на времето за ефективно 

справяне с делата или с преписките”
ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към Договор № 45-06-064/01.09.2009 г Ч.П.Г. (лични данни)

Обучение по следните теми: Обучение по управление на времето за ефективно 

справяне с делата и преписките. Стресът и управление на времето. Стъпки и техники 

за справяне със стреса. Взаимоотношения с колеги, служители и институции.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-067/01.09.2009 г., в изпълнение 

на Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд.

Р.К.Б. (лични данни)

Възложителят се задължава да изплати 

възнаграждение в размер на не повече от  

900,00 лв. на ден за всеки ефективен ден 

за обучение.

05.10.2009 г.-07.10.2009 г.
Извършване на продължаващо обучение по „Управление на времето за ефективно 

справяне с делата или с преписките”
ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към Договор № 45-06-067/01.09.2009 г. Р.К.Б. (лични данни)

Обучението е по следните теми: Обучение по управление на времето за ефективно  

делата и преписките. Добрите практики и техники за управление на времето. Моите 

техники за управление на времето.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-065/01.09.2009 г., в изпълнение 

на Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд.

К.А.К. (лични данни) 

Възложителят се задължава да изплати 

възнаграждение в размер на не повече от  

900,00 лв. на ден за всеки ефективен ден 

за обучение

07.09.2009 г.-09.09.2009 г., 

14.09.2009 г.-16.09.2009 г.

Извършване на продължаващо обучение по „Управление на времето за ефективно 

справяне с делата или с преписките
ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към Договор № 45-06-065/01.09.2009 г. К.А.К. (лични данни) 

Обучението е по следните теми: Обучение по управление на времето за ефективно 

справяне с делата и преписките. Комуникацията и управление на времето. Стратегии 

за управление на ефективността й във времето.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-066/01.09.2009 г., в изпълнение 

на Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд.

Е.К.Т. (лични данни)

Възложителят се задължава да изплати 

възнаграждение в размер на не повече от  

900,00 лв. на ден за всеки ефективен ден 

за обучение

07.10.2009 г.-09.10.2009 г.
Извършване на продължаващо обучение по „Управление на времето за ефективно 

справяне с делата или с преписките
ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс към Договор № 45-06-066/01.09.2009 г. Е.К.Т. (лични данни)

Обучението е по следните теми: Управление на времето за ефективно справяне с 

делата и преписките. Времето като ресурс. Ефективност и ефикасност. Приоритети. 

Прахосници на време. Справяне с прахосниците на време.

ПРИКЛЮЧИЛ



Договор № 45-06-068/01.09.2009 г., в изпълнение 

на Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд

И.Б.А. (лични данни) 

Възложителят се задължава да изплати 

възнаграждение в размер на не повече от  

900,00 лв. на ден за всеки ефективен ден 

за обучение

12.10.2009 г.-14.10.2009 г.,

19.10.2009 г.-21.10.2009 г.
Извършване на продължаващо обучение по „Обучение за наставляване на работното 

място”
ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-068/01.09.2009 г., в изпълнение 

на Договор № КБ08-24-8-С/03.11.2008 г., 

финансиран от ОПАК чрез Европейския социален 

фонд.

Я.Г.Г. (лични данни)

Възложителят се задължава да изплати 

възнаграждение в размер на не повече от  

900,00 лв. на ден за всеки ефективен ден 

за обучение

28.09.2009 г.-30.09.2009 г.,

05.10.2009 г.-07.10.2009 г.
Извършване на продължаващо обучение по „Обучение за наставляване на работното 

място”
ПРИКЛЮЧИЛ



Договор №45-01-062/25.11.2009 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г., финансиран 

от ОПАК чрез ЕСФ във връзка с сключен анекс от 

24.11.2009 г. към договор К 09-15-4-С/23.07.2009 и 

във връзка с изпълнение на Протокол № 44 от 

заседание на ВСС, проведено на 12.11.2009 г. за 

определяне на управленски екипи по ОПАК.

С.И.П. (лични данни)

12 100,00

лева , за периода, въз основа на приети 

от Възложителя периодични месечни 

констативни протоколи, представени от 

Изпълнителя за извършената работа, 

сумата се изплаща на равни части по 1 

100,00 лв. месечно в 5 дневен срок след 

представяне и приемане на двустранно 

подписан от страните констативен 

протокол за извършената работа за 

периода на договора

25.11.2009 г. - 31.12.2010 г. Координиране на работата по проектна дейност 5 ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-01-053/16.10.2009 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г., финансиран 

от ОПАК чрез ЕСФ и в изпълнение на Протокол № 

37 от заседание на ВСС, проведено на 01.10.2009 г. 

за определяне на управленски екипи по ОПАК

И.Д.К. (лични данни)

5 162 лв. за период от 14  месеца и 

половина, въз основа на приети от 

Възложителя периодични месечни 

констативни протоколи, представени от 

Изпълнителя за извършената работа, 

сумата се изплаща на равни части по 

356.00 лв., в 5 дневен срок след 

представяне и приемане на двустранно 

подписан от страните констативен 

протокол за извършената работа за 

периода 

16.10.2009 г. - 31.12.2010 г.

Класира техническите и финансови документи по проекта;

Изготвя месечните отчети, участва в подготовката на междинния и окончателния 

доклади;

При необходимост оказва съдействие на счетоводителя

ПРИКЛЮЧИЛ

Споразумение 45-02-002от 28.01.2010 г. за 

прекратяване на  Договор №45-01-053/16.10.2009 

г., в изпълнение на Договор № К09-15-4-

С/23.07.2009 г., финансиран от ОПАК чрез ЕСФ  и 

във връзка със сключен анекс от 27.01.2010 г. към 

договор К 09-15-4-С/23.07.2009 .

И.Д.К. (лични данни) Прекратяване на договор №45-01-053/16.10.2009 По взаимно съгласие. ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-01-005/28.01.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г., финансиран 

от ОПАК чрез ЕСФ, във връзка със сключен анекс 

от 27.01.2010 г. към договор К 09-15-4-

С/23.07.2009 и 

в изпълнение на Протокол № 3 от заседание на 

ВСС, проведено на 19.01.2010 г. за определяне на 

управленски екипи по ОПАК

Ц.К.Т. (лични данни)

3 950,00 лв. за периода, въз основа на 

приети от Възложителя периодични 

месечни констативни протоколи, 

представени от Изпълнителя за 

извършената работа, сумата се изплаща 

на равни части по 356.00 лв., в 5 дневен 

срок след представяне и приемане на 

двустранно подписан от страните 

констативен протокол за извършената 

работа за периода 

28.01.2010 г. - 31.12.2010 г.

Класира техническите и финансови документи по проекта;

Изготвя месечните отчети, участва в подготовката на междинния и окончателния 

доклади;

При необходимост оказва съдействие на счетоводителя

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-01-021/01.04.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г., финансиран 

от ОПАК чрез ЕСФ, във връзка със сключен анекс 

от 09.03.2010 г. към договора К 09-15-4-

С/23.07.2009и в изпълнение на Протокол № 7 от 

заседание на ВСС, проведено на 18.02.2010 г. за 

определяне на управленски екипи по ОПАК

Д.П.Р. (лични данни)

3204,00 лв. за период от 09 месеца, въз 

основа на приети от Възложителя 

периодични месечни констативни 

протоколи, представени от Изпълнителя 

за извършената работа, сумата се 

изплаща на равни части по 356.00 лв., в 

5 дневен срок след представяне и 

приемане на двустранно подписан от 

страните констативен протокол за 

извършената работа за периода 

01.04.2010 г. - 31.12.2010 г.

Извършва осчетоводяване на операциите;

Изготвя междинните и окончателния финансов отчет;

Оформя исканията за плащане към Управляващия орган на ОПАК.
ПРИКЛЮЧИЛ

Проект „Ефективност, отчетност и координация в съдебната система”, финансиран от ОПАК 



Договор №04-14-054-2/02.07.2010 г., в изпълнение 

на уведомително писмо от МФ – Дирекция 

„ОПАК” от 01.07.2010 към Договор № К09-15-4-

С/23.07.2009 г., финансиран от ОПАК чрез ЕСФ и 

в изпълнение на Протокол № 21 от заседание на 

ВСС, проведено на 03.06.2010 г. за определяне на 

Контролен съвет по ОПАК

Г.Ш. (лични данни) 9000,00 лева 02.07.2010 г. - 31.12.2010

Проследява развитието на проекта и съответствието на изпълнените дейности 

–Дейност 6, Дейност 7 и Дейност 8 с целите му и стратегията на ВСС, изслушва 

ръководителя на проекта и координаторите по отделните дейности - Дейност 6, 

Дейност 7 и Дейност 8, да дава своите препоръки на ръководителя на проекта и 

координаторите по отделните дейности - Дейност 6, Дейност 7 и Дейност 8 при 

изпълнението на проекта

ПРИКЛЮЧИЛ

Споразумение 45-01-081 от 18.08.2010 г. за 

прекратяване на  Договор №45-01-005/28.01.2010 

г., в изпълнение на Договор № К09-15-4-

С/23.07.2009 г., финансиран от ОПАК чрез ЕСФ  и 

във връзка със сключен анекс от 17.08.2010 г. към 

договор К 09-15-4-С/23.07.2009 .

Ц.К.Т. (лични данни) Прекратяване на договор №45-01-005/28.01.2010 г. По взаимно съгласие. ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-01-082/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г., финансиран 

от ОПАК чрез ЕСФ, във връзка със сключен анекс 

от 17.08.2010 г. към договор К 09-15-4-

С/23.07.2009 и в изпълнение на Протокол № 30 от 

заседание на ВСС, проведено на 28.07.2010 г. за 

определяне на управленски екипи по ОПАК

Х.Т.М. (лични данни)

1 586,00 лв. за периода, въз основа на 

приети от Възложителя периодични 

месечни констативни протоколи, 

представени от Изпълнителя за 

извършената работа, сумата се изплаща 

на равни части по 356.00 лв., в 5 дневен 

срок след представяне и приемане на 

двустранно подписан от страните 

констативен протокол за извършената 

работа за периода 

18.08.2010 г - 31.12.2010 г.

Класира техническите и финансови документи по проекта;

Изготвя месечните отчети, участва в подготовката на междинния и окончателния 

доклади;

При необходимост оказва съдействие на счетоводителя

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-01-049/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 1 

„Обновяване на Информационна стратегия на 

правораздавателните органи на РБ”, финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ  

С.П.А. (лични данни)

Възнаграждението в размер на 4,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г. - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 1, поддейност 1.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюирана от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 1.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 1.5 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

1.7 

да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

и 1.8 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

ПРИКЛЮЧИЛ



Договор №45-01-051/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 1 

„Обновяване на Информационна стратегия на 

правораздавателните органи на РБ”, финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ  

Н.Б.Б. (лични данни)

Възнаграждението в размер на 7,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г. - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 1, поддейност 1.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюиран от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 1.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 1.5 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

1.7 

да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

и 1.8 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-01-056/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 1 

„Обновяване на Информационна стратегия на 

правораздавателните органи на РБ”, финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ  

Е.К.В. (лични данни)

Възнаграждението в размер на 20,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г. - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 1, поддейност 1.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюиран от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 1.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 1.5 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

1.7 

да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

и 1.8 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

ПРИКЛЮЧИЛ



Договор №45-01-031/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 1 

„Обновяване на Информационна стратегия на 

правораздавателните органи на РБ”, финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ  

Р.В.П. (лични данни) 

Възнаграждението в размер на 20,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 1, поддейност 1.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюирана от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 1.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 1.5 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

1.7 

да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

и 1.8 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-01-052/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 1 

„Обновяване на Информационна стратегия на 

правораздавателните органи на РБ”, финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ  

П.Г.А. (лични данни) 

Възнаграждението в размер на 12,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г. - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 1, поддейност 1.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюиран от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 1.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 1.5 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

1.7 

да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

и 1.8 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

ПРИКЛЮЧИЛ



Договор №45-01-066/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 1 

„Обновяване на Информационна стратегия на 

правораздавателните органи на РБ”, финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ  

К.И.Г. (лични данни) 

Възнаграждението в размер на 12,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г. - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 1, поддейност 1.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюиран от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 1.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 1.5 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

1.7 

да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

и 1.8 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-01-057/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 1 

„Обновяване на Информационна стратегия на 

правораздавателните органи на РБ”, финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ  

Г.П.Б. (лични данни) 

Възнаграждението в размер на 14,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г. - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 1, поддейност 1.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюиран от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 1.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 1.5 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

1.7 

да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

и 1.8 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

ПРИКЛЮЧИЛ



Договор №45-01-030/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 1 

„Обновяване на Информационна стратегия на 

правораздавателните органи на РБ”, финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ  

И.В.К. (лични данни) 

Възнаграждението в размер на 20,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г.  - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 1, поддейност 1.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюиран от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 1.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 1.5 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

1.7 

да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

и 1.8 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-01-088/06.10.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 1 

„Обновяване на Информационна стратегия на 

правораздавателните органи на РБ”, финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ  

Б.К.Д. (лични данни)

Възнаграждението в размер на 12,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

06.10.2010 г. - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 1, поддейност 1.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюиран от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 1.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 1.5 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

1.7 

да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

и 1.8 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

ПРИКЛЮЧИЛ



Договор №45-01-048/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 1 

„Обновяване на Информационна стратегия на 

правораздавателните органи на РБ”, финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ  

А.Д.Х. (лични данни)

Възнаграждението в размер на 6,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г. - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 1, поддейност 1.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюиран от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 1.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 1.5 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

1.7 

да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

и 1.8 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-01-032/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 1 

„Обновяване на Информационна стратегия на 

правораздавателните органи на РБ”, финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ  

А.В.К. (лични данни)

Възнаграждението в размер на 16,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г. - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 1, поддейност 1.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюирана от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 1.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 1.5 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

1.7 

да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

и 1.8 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

ПРИКЛЮЧИЛ



Договор №45-01-033/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 1 

„Обновяване на Информационна стратегия на 

правораздавателните органи на РБ”, финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ  

В.И.М. (лични данни) 

Възнаграждението в размер на 12,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г. - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 1, поддейност 1.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюиран от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

-1.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 1.5 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

1.7 

да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

и 1.8 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-01-034/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 2 

„Въвеждане на механизми за координация и 

взаимодействие в и между органите на съдебната 

власт във връзка с делата от особен обществен 

интерес”,

– Дейност 3

„Анализ на възможностите за използване на видео-

конферентни връзки в наказателното 

производство(за разпити, експертизи, 

свидетелстване и представяне на веществени 

доказателства и др.)

 финансиран от ОПАК чрез ЕСФ  

С.С.И. (лични данни) 

Възнаграждението в размер на 13,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г. - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 2 и 3, поддейност 2.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюирана от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 2.2 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 2.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

3.7 

да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

ПРИКЛЮЧИЛ



Договор №45-01-035/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 2 

„Въвеждане на механизми за координация и 

взаимодействие в и между органите на съдебната 

власт във връзка с делата от особен обществен 

интерес”, 

– Дейност 3

„Анализ на възможностите за използване на видео-

конферентни връзки в наказателното 

производство(за разпити, експертизи, 

свидетелстване и представяне на веществени 

доказателства и др.)

 финансиран от ОПАК чрез ЕСФ  

К.А.Н. (лични данни)

Възнаграждението в размер на 20,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г. - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 2 и 3, поддейност 2.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюирана от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 2.2 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 2.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

3.7 

да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-01-037/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 2 

„Въвеждане на механизми за координация и 

взаимодействие в и между органите на съдебната 

власт във връзка с делата от особен обществен 

интерес”, 

– Дейност 3

„Анализ на възможностите за използване на видео-

конферентни връзки в наказателното 

производство(за разпити, експертизи, 

свидетелстване и представяне на веществени 

доказателства и др.)

 финансиран от ОПАК чрез ЕСФ  

Г.В.З. (лични данни) 

Възнаграждението в размер на 20,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г. - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 2 и 3, поддейност 2.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюирана от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 2.2 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 2.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

3.7 

да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

ПРИКЛЮЧИЛ



Договор №45-01-038/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 2 

„Въвеждане на механизми за координация и 

взаимодействие в и между органите на съдебната 

власт във връзка с делата от особен обществен 

интерес”, 

– Дейност 3

„Анализ на възможностите за използване на видео-

конферентни връзки в наказателното 

производство(за разпити, експертизи, 

свидетелстване и представяне на веществени 

доказателства и др.)

 финансиран от ОПАК чрез ЕСФ  

К.Т.В. (лични данни)

Възнаграждението в размер на 12,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г. - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 2 и 3, поддейност 2.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюирана от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 2.2 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 2.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

3.7 

да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-01-053/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 2 

„Въвеждане на механизми за координация и 

взаимодействие в и между органите на съдебната 

власт във връзка с делата от особен обществен 

интерес”, 

– Дейност 3

„Анализ на възможностите за използване на видео-

конферентни връзки в наказателното 

производство(за разпити, експертизи, 

свидетелстване и представяне на веществени 

доказателства и др.)

 финансиран от ОПАК чрез ЕСФ  

П.К.П. (лични данни)

Възнаграждението в размер на 11,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 2 и 3, поддейност 2.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюиран от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 2.2 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 2.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

3.7 

да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

ПРИКЛЮЧИЛ



Договор №45-01-078/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 2 

„Въвеждане на механизми за координация и 

взаимодействие в и между органите на съдебната 

власт във връзка с делата от особен обществен 

интерес”, 

– Дейност 3

„Анализ на възможностите за използване на видео-

конферентни връзки в наказателното 

производство(за разпити, експертизи, 

свидетелстване и представяне на веществени 

доказателства и др.)

 финансиран от ОПАК чрез ЕСФ  

В.О.А. (лични данни)

Възнаграждението в размер на 16,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г. - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 2 и 3, поддейност 2.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюиран от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 2.2 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 2.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

3.7 

да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-01-059/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 2 

„Въвеждане на механизми за координация и 

взаимодействие в и между органите на съдебната 

власт във връзка с делата от особен обществен 

интерес”, 

– Дейност 3

„Анализ на възможностите за използване на видео-

конферентни връзки в наказателното 

производство(за разпити, експертизи, 

свидетелстване и представяне на веществени 

доказателства и др.)

 финансиран от ОПАК чрез ЕСФ  

Е.Д.Д. (лични данни)

Възнаграждението в размер на 20,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г. - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 2 и 3, поддейност 2.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюиран от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 2.2 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 2.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

3.7 

да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

ПРИКЛЮЧИЛ



Договор №45-01-071/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 2 

„Въвеждане на механизми за координация и 

взаимодействие в и между органите на съдебната 

власт във връзка с делата от особен обществен 

интерес”, 

– Дейност 3

„Анализ на възможностите за използване на видео-

конферентни връзки в наказателното 

производство(за разпити, експертизи, 

свидетелстване и представяне на веществени 

доказателства и др.)

 финансиран от ОПАК чрез ЕСФ  

К.Л.Г. (лични данни)

Възнаграждението в размер на 9,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г. - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 2 и  3, поддейност 2.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюиран от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 2.2 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 2.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

3.7 

да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-01-070/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 2 

„Въвеждане на механизми за координация и 

взаимодействие в и между органите на съдебната 

власт във връзка с делата от особен обществен 

интерес”, 

– Дейност 3

„Анализ на възможностите за използване на видео-

конферентни връзки в наказателното 

производство(за разпити, експертизи, 

свидетелстване и представяне на веществени 

доказателства и др.)

 финансиран от ОПАК чрез ЕСФ  

М.Г.Б. (лични данни)

Възнаграждението в размер на 14,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г. - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 2 и  3, поддейност 2.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюирана от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 2.2 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 2.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

3.7 

да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-01-039/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 4 

„Разработване на критерии за статистически анализ 

на натовареността и отчитане на дейността на 

съдебната власт”, финансиран от ОПАК чрез ЕСФ  

Р.С.М. (лични данни)

Възнаграждението в размер на 7,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 4, поддейност 4.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюиран от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 4.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

ПРИКЛЮЧИЛ



Договор №45-01-042/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 4 

„Разработване на критерии за статистически анализ 

на натовареността и отчитане на дейността на 

съдебната власт”, финансиран от ОПАК чрез ЕСФ  

С.С.Д. (лични данни)

Възнаграждението в размер на 20,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г. - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 4, поддейност 4.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюирана от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 4.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-01-041/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 4 

„Разработване на критерии за статистически анализ 

на натовареността и отчитане на дейността на 

съдебната власт”, финансиран от ОПАК чрез ЕСФ  

В.Б.В. (лични данни)

Възнаграждението в размер на 20,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 4, поддейност 4.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюиран от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 4.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-01-040/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 4 

„Разработване на критерии за статистически анализ 

на натовареността и отчитане на дейността на 

съдебната власт”, финансиран от ОПАК чрез ЕСФ  

Ц.К.Т. (лични данни)

Възнаграждението в размер на 20,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 4, поддейност 4.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюирана от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 4.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-01-043/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 4 

„Разработване на критерии за статистически анализ 

на натовареността и отчитане на дейността на 

съдебната власт”, финансиран от ОПАК чрез ЕСФ  

Л.С.М. (лични данни)

Възнаграждението в размер на 15,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г - 10.12.2010 г

Проектна дейност 4, поддейност 4.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюирана от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 4.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта

ПРИКЛЮЧИЛ



Договор №45-01-060/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 4 

„Разработване на критерии за статистически анализ 

на натовареността и отчитане на дейността на 

съдебната власт”, финансиран от ОПАК чрез ЕСФ  

М.Г.Б. (лични данни)

Възнаграждението в размер на 20,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г. - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 4, поддейност 4.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюирана от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 4.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-01-072/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 4 

„Разработване на критерии за статистически анализ 

на натовареността и отчитане на дейността на 

съдебната власт”, финансиран от ОПАК чрез ЕСФ  

И.Ц.Ц. (лични данни)

Възнаграждението в размер на 12,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г. - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 4, поддейност 4.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюирана от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 4.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-01-073/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 4 

„Разработване на критерии за статистически анализ 

на натовареността и отчитане на дейността на 

съдебната власт”, финансиран от ОПАК чрез ЕСФ  

Р.Т.П. (лични данни)

Възнаграждението в размер на 10,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г -  10.12.2010 г.

Проектна дейност 4, поддейност 4.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюирана от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 4.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-01-062/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 4 

„Разработване на критерии за статистически анализ 

на натовареността и отчитане на дейността на 

съдебната власт”, финансиран от ОПАК чрез ЕСФ  

А.И.Н. (лични данни)

Възнаграждението в размер на 12,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г. - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 4, поддейност 4.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюирана от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 4.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта

ПРИКЛЮЧИЛ



Договор №45-01-054/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 4 

„Разработване на критерии за статистически анализ 

на натовареността и отчитане на дейността на 

съдебната власт”, финансиран от ОПАК чрез ЕСФ  

Ю.Г.Т. (лични данни)

Възнаграждението в размер на 12,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 4, поддейност 4.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюирана от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 4.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-01-061/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 4 

„Разработване на критерии за статистически анализ 

на натовареността и отчитане на дейността на 

съдебната власт”, финансиран от ОПАК чрез ЕСФ  

П.И.Н. (лични данни)

Възнаграждението в размер на 20,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г. - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 4, поддейност 4.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюирана от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 4.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-01-068/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 4 

„Разработване на критерии за статистически анализ 

на натовареността и отчитане на дейността на 

съдебната власт”, финансиран от ОПАК чрез ЕСФ  

К.И.Г. (лични данни) 

Възнаграждението в размер на 12,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г. - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 4, поддейност 4.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюиран от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 4.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-01-077/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 4 

„Разработване на критерии за статистически анализ 

на натовареността и отчитане на дейността на 

съдебната власт”, финансиран от ОПАК чрез ЕСФ  

Ф.К.Д. (лични данни) 

Възнаграждението в размер на 7,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г. - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 4, поддейност 4.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюирана от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 4.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта

ПРИКЛЮЧИЛ



Договор №45-01-044/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 5 

„Създаване на унифицирана система за приемане и 

обработване на жалби и други дейности за 

превенция на корупцията”, финансиран от ОПАК 

чрез ЕСФ  

С.Р.И. (лични данни)

Възнаграждението в размер на 12,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г. - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 5, поддейност 5.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюирана от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 5.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-01-045/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 5 

„Създаване на унифицирана система за приемане и 

обработване на жалби и други дейности за 

превенция на корупцията”, финансиран от ОПАК 

чрез ЕСФ  

Ц.С.Ц. (лични данни) 

Възнаграждението в размер на 20,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г. - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 5, поддейност 5.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюиран от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 5.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-01-046/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 5 

„Създаване на унифицирана система за приемане и 

обработване на жалби и други дейности за 

превенция на корупцията”, финансиран от ОПАК 

чрез ЕСФ  

Е.Л.М. (лични данни) 

Възнаграждението в размер на 20,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г. - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 5, поддейност 5.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюирана от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 5.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-01-055/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 5 

„Създаване на унифицирана система за приемане и 

обработване на жалби и други дейности за 

превенция на корупцията”, финансиран от ОПАК 

чрез ЕСФ  

М.Г.Х. (лични данни)

Възнаграждението в размер на 11,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г. - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 5, поддейност 5.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюирана от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 5.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

ПРИКЛЮЧИЛ



Договор №45-01-063/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 5 

„Създаване на унифицирана система за приемане и 

обработване на жалби и други дейности за 

превенция на корупцията”, финансиран от ОПАК 

чрез ЕСФ  

К.П.А. (лични данни) 

Възнаграждението в размер на 20,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г.- 10.12.2010 г.

Проектна дейност 5, поддейност 5.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюирана от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 5.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-01-064/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 5 

„Създаване на унифицирана система за приемане и 

обработване на жалби и други дейности за 

превенция на корупцията”, финансиран от ОПАК 

чрез ЕСФ  

М.Г.М. (лични данни) 

Възнаграждението в размер на 20,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г. - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 5, поддейност 5.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюирана от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 5.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-01-065/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 5 

„Създаване на унифицирана система за приемане и 

обработване на жалби и други дейности за 

превенция на корупцията”, финансиран от ОПАК 

чрез ЕСФ  

Е.И.К. (лични данни)

Възнаграждението в размер на 9,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г. - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 5, поддейност 5.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюирана от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 5.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-01-069/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 5 

„Създаване на унифицирана система за приемане и 

обработване на жалби и други дейности за 

превенция на корупцията”, финансиран от ОПАК 

чрез ЕСФ  

С.К.Т. (лични данни)

Възнаграждението в размер на 7,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г. - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 5, поддейност 5.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюирана от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 5.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

ПРИКЛЮЧИЛ



Договор №45-01-074/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 5 

„Създаване на унифицирана система за приемане и 

обработване на жалби и други дейности за 

превенция на корупцията”, финансиран от ОПАК 

чрез ЕСФ  

Н.И.И. (лични данни) 

Възнаграждението в размер на 11,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г. - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 5, поддейност 5.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюиран от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 5.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-01-075/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 5 

„Създаване на унифицирана система за приемане и 

обработване на жалби и други дейности за 

превенция на корупцията”, финансиран от ОПАК 

чрез ЕСФ  

А.Х.П. (лични данни) 

Възнаграждението в размер на 13,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г. - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 5, поддейност 5.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюиран от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 5.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-01-076/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 5 

„Създаване на унифицирана система за приемане и 

обработване на жалби и други дейности за 

превенция на корупцията”, финансиран от ОПАК 

чрез ЕСФ  

Е.Т.Г. (лични данни) 

Възнаграждението в размер на 11,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г. - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 5, поддейност 5.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюиран от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 5.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-01-079/18.08.2010 г., в изпълнение на 

Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 5 

„Създаване на унифицирана система за приемане и 

обработване на жалби и други дейности за 

превенция на корупцията”, финансиран от ОПАК 

чрез ЕСФ  

А.И.А. (лични данни) 

Възнаграждението в размер на 6,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г. - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 5, поддейност 5.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюирана от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 5.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта

ПРИКЛЮЧИЛ



Договор №45-01-082-Б/18.08.2010 г., в изпълнение 

на Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 5 

„Създаване на унифицирана система за приемане и 

обработване на жалби и други дейности за 

превенция на корупцията”, финансиран от ОПАК 

чрез ЕСФ  

Г.А.Й. (лични данни) 

Възнаграждението в размер на 8,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г. - 10.12.2010 г.

Проектна дейност 5, поддейност 5.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюирана от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 5.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-01-082-А/18.08.2010 г., в изпълнение 

на Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 г. – Дейност 5 

„Създаване на унифицирана система за приемане и 

обработване на жалби и други дейности за 

превенция на корупцията”, финансиран от ОПАК 

чрез ЕСФ  

М.Х.Ж. (лични данни)

Възнаграждението в размер на 12,00

лева на изработен час, за периода, се 

изплаща въз основа на двустранно 

подписани и приети  периодични 

констативни протоколи за извършена 

работа

18.08.2010 г. 10.12.2010 г.

Проектна дейност 5, поддейност 5.1

– да попълва анкетни карти с цел да установи текущото състояние по отношение на 

конкретните дейности и нуждите на ВСС във връзка с тях;

- да бъде интервюирана от изпълнителите по обществените поръчки със същата цел; 

- да участва в текущо съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

 5.3 

- да участва в текущото съгласуване на проектните резултати;

- да дава становище по проектните резултати преди приемането им от ръководителя 

на проекта;

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-005/04.02.2013г.

В изпълнение на договор №С-11-15-5/04.09.2012г. 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по ОПАК и протокол № 44 от заседание на ВСС от 

18.10.2012г. за определяне на управленски екип по 

ОПАК

К.М. (лични данни) 1 320,00 04.02.2013 - 04.03.2014

Контролира дейност 2 „Анализ на съществуващата бюджетна практика в органите на 

съдебната власт”

Контролира дейност 4 „Въвеждане на подхода за изготвянето на програмен и 

ориентиран към резултатите бюджет на ВСС и пилотно тестване в три органа на 

съдебната власт”

ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор № 45-04-006/04.02.2013г.

В изпълнение на договор №С-11-15-5/04.09.2012г. 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по ОПАК и протокол № 44 от заседание на ВСС от 

18.10.2012г. за определяне на управленски екип по 

ОПАК

Д.У. (лични данни) 1 320,00 04.02.2013 - 04.03.2014

Контролира дейност 1 „Организация и управление на проекта”

Контролира дейност 6 „Одит” ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-007/04.02.2013г.

В изпълнение на договор №С-11-15-5/04.09.2012г. 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по ОПАК и протокол № 44 от заседание на ВСС от 

18.10.2012г. за определяне на управленски екип по 

ОПАК

К.И. (лични данни) 1 320,00 04.02.2013 - 04.03.2014

Контролира дейност 4 „Провеждане на съпътстващо обучение на представители от 

оперативните звена по планиране, разработка и управление на бюджета в съдебната 

власт”

Контролира дейност 5 „Дейности по информация и публичност”

ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс  от 22.05.2013г.  към  Договор № 45-04-

007/04.02.2013г.

К.И. (лични данни) 04.02.2013 - 04.09.2014 Удължаване срока на договора до 04.09.2014г. ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс  от 22.05.2013г.  към  Договор № 45-04-

006/04.02.2013г.
Д.У. (лични данни) 04.02.2013 - 04.09.2014 Удължаване срока на договора до 04.09.2014г. ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс  от 22.05.2013г.  към  Договор № 45-04-

005/04.02.2013г.
К.М. (лични данни) 04.02.2013 - 04.09.2014 Удължаване срока на договора до 04.09.2014г ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс  от 08.07.2013г.  към  Договор № 45-04-

007/04.02.2013г.
К.И. (лични данни) 04.02.2013 - 04.09.2014 Промяна на часовата ставка ПРИКЛЮЧИЛ

Проект „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт” 



Анекс  от 08.07.2013г.  към  Договор № 45-04-

006/04.02.2013г.
Д.У. (лични данни) 04.02.2013 - 04.09.2014 Промяна на часовата ставка ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс  от 08.07.2013г.  към  Договор № 45-04-

005/04.02.2013г.
К.М. (лични данни) 04.02.2013 - 04.09.2014 Промяна на часовата ставка ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-022/27.09.2013г.

В изпълнение на договор №С-11-15-5/04.09.2012г. 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по ОПАК и Заповед № 95-00-286/27.09.2013г. за 

назначаване на комисия за провеждане на 

процедура за възлагане на обществена поръчка 

Г.К. (лични данни) 550
27.09.2013 - До приключване на 

работата на комисията

Участие в работата на комисия по ЗОП  за разглеждане, оценка и класиране на 

оферти подадени в открита процедура за възлагане на общ.поръчка с предмет 

„Въвеждане на подхода за изготвяне на програмен и ориентиран към резултатите 

бюджет на ВСС и пилотно тестване в три органа на съдебната власт чрез анализ, 

прилагане и обучение”

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-023/27.09.2013г.

В изпълнение на договор №С-11-15-5/04.09.2012г. 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по ОПАК и Заповед № 95-00-286/27.09.2013г. за 

назначаване на комисия за провеждане на 

процедура за възлагане на обществена поръчка 

К.В. (лични данни) 550
27.09.2013 - До приключване на 

работата на комисията

Участие в работата на комисия по ЗОП  за разглеждане, оценка и класиране на 

оферти подадени в открита процедура за възлагане на общ.поръчка с предмет 

„Въвеждане на подхода за изготвяне на програмен и ориентиран към резултатите 

бюджет на ВСС и пилотно тестване в три органа на съдебната власт чрез анализ, 

прилагане и обучение”

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-025/27.09.2013г.

В изпълнение на договор №С-11-15-5/04.09.2012г. 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по ОПАК и Заповед № 95-00-286/27.09.2013г. за 

назначаване на комисия за провеждане на 

процедура за възлагане на обществена поръчка 

Д.С. (лични данни) 550
27.09.2013 - До приключване на 

работата на комисията

Участие в работата на комисия по ЗОП  за разглеждане, оценка и класиране на 

оферти подадени в открита процедура за възлагане на общ.поръчка с предмет 

„Въвеждане на подхода за изготвяне на програмен и ориентиран към резултатите 

бюджет на ВСС и пилотно тестване в три органа на съдебната власт чрез анализ, 

прилагане и обучение”

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-001/07.01.2014г.

В изпълнение на договор №С-11-15-5/04.09.2012г. 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по ОПАК

К.В. (лични данни) 1 200,00 07.01.2014 - 04.09.2014
Експерт по дейност 2 - Анализ на съществуващата бюджетна практика в органите  на 

съдебната власт. 
ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-002/07.01.2014г.

В изпълнение на договор №С-11-15-5/04.09.2012г. 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по ОПАК 

И.Д. (лични данни) 3 000,00 07.01.2014 - 04.09.2014
Експерт по дейност 2 - Анализ на съществуващата бюджетна практика в органите  на 

съдебната власт. 
ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-003/07.01.2014г.

В изпълнение на договор №С-11-15-5/04.09.2012г. 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по ОПАК 
В.С. (лични данни) 4 752,00 07.01.2014 - 04.09.2014

Експерт по дейност 3 - Въвеждане на подхода за изготвянето на  програмен и 

ориентиран към резултатите бюджет на ВСС и пилотно тестване в три органа на 

съдебната власт съответно по Етап 1: Идентифициране и формулиране на 

структурата на програмен и ориентиран към резултатите бюджет и по Етап 2: 

Разработване и представяне на програмния и ориентиран към резултатите бюджет на 

ВСС.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-004/07.01.2014г.

В изпълнение на договор №С-11-15-5/04.09.2012г. 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по ОПАК 

Р.В. (лични данни) 5 488,00 07.01.2014 04.09.2014

Експерт по дейност 3 - Въвеждане на подхода за изготвянето на  програмен и 

ориентиран към резултатите бюджет на ВСС и пилотно тестване в три органа на 

съдебната власт съответно по Етап 1: Идентифициране и формулиране на 

структурата на програмен и ориентиран към резултатите бюджет и по Етап 2: 

Разработване и представяне на програмния и ориентиран към резултатите бюджет на 

ВСС.

ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс  от 21.02.2014г.  към  Договор № 45-04-

006/04.02.2013г.
Д.У. (лични данни) 04.02.2013 - 04.09.2014 Промяна на часовата ставка на база брутна заплата ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс  от 21.02.2014г.  към  Договор № 45-04-

005/04.02.2013г.
К.М. (лични данни) 04.02.2013- 04.09.2014 Промяна на часовата ставка на база брутна заплата ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс  от 21.02.2014г.  към  Договор № 45-04-

007/04.02.2013г.
К.И. (лични данни) 04.02.2013 - 04.09.2014 Промяна на часовата ставка на база брутна заплата ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс  от 21.02.2014г.  към  Договор № 45-06-

002/07.01.2014г
И.Д. (лични данни) 07.01.2013 - 04.09.2014 Промяна на часовата ставка на база брутна заплата ПРИКЛЮЧИЛ



Анекс  от 21.02.2014г.  към  Договор № 45-06-

004/07.01.2014г.
Р.М. (лични данни) 07.01.2013 - 04.09.2014 Промяна на часовата ставка на база брутна заплата ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс  от 21.02.2014г.  към  Договор № 45-06-

003/07.01.2014г
В.С. (лични данни) 07.01.2013 - 04.09.2014 Промяна на часовата ставка на база брутна заплата ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс  от 21.02.2014г.  към  Договор № 45-06-

001/07.01.2014г
К.В. (лични данни) 07.01.2013 - 04.09.2014 Промяна на часовата ставка на база брутна заплата ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-011/05.06.2014г. З.Р.З. (лични данни) 320
05.06.2014  - До приключване 

работата на комисията
Участие в комисия по ЗОП „Дейности по информация и публичност” дейност 5 ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-012/05.06.2014г. С.Д.П. (лични данни) 320
05.06.2014 - До приключване 

работата на комисията
Участие в комисия по ЗОП „Дейности по информация и публичност” дейност 6 ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-013/05.06.2014г. К.Т.В. (лични данни) 320
05.06.2014 - До приключване 

работата на комисията
Участие в комисия по ЗОП „Дейности по информация и публичност” дейност 5 ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-014/08.07.2014г.

В изпълнение на договор №С-11-15-5/04.09.2012г. 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по ОПАК 

З.Р.З. (лични данни) 3200 08.07.2014 - 04.09.2014 Експерт по дейност 5 „Дейности по информация и публичност” ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-027 от 27.09.2013 г. в изпълнение 

на Договор № КБ 12-24-1/10.05.2013 г., 

финансиран от ОПАК чрез ЕСФ

Т.Д.Т. (лични данни)

За изпълнение на посочените услуги 

Възложителят ще изплати на 

Изпълнителя възнаграждение общо в 

размер на 4 800 лв. /четири хиляди и 

осемстотин/ лева, като се начислят 

отгоре дължимите осигуровки.

27.09.2013 г. Договорът влиза в 

сила от датата на подписването 

му, включва два етапа на 

изпълнение – изготвяне на 

документация за открита 

процедура и документация за 

възлагане чрез публична покана  

и приключване на работата на 

Комисиите за разглеждане, 

оценка и класиране на офертите  

-  краен срок до приключване на 

работата на комисията по чл. 34 

от ЗОП 

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изработи цялата необходима 

документация за участие в открита процедура по реда на Закона за обществените 

поръчки /ЗОП/ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и 

провеждане на специализирани обучения” и документация за възлагане на публична 

покана по реда на глава 8А от ЗОП с предмет „Изготвяне на подробен анализ за 

оценка на нуждите от обучение на членовете на ВСС и администрацията му“

ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс № 45-04-027/10.10.2013към договор № 45-04-

027 от 27.09.2013 г. в изпълнение на Договор № КБ 

12-24-1/10.05.2013 г., финансиран от ОПАК чрез 

ЕСФ 

Т.Д.Т. (лични данни) начало - 10.10.2013 г.

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изработи цялата необходима 

документация съгласно чл. чл. 28, ал. 1 от ЗОП за участие в открита процедура по 

реда на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Организиране и провеждане на специализирани обучения и изпълнение на мерките 

за информация и публичност” и документация за възлагане чрез публична покана по 

реда на глава 8А от ЗОП с предмет: „Изготвяне на анализ за оценка на нуждите от 

обучение на ВСС и администрацията му”

ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс № 45-04-010/28.05.2014 към договор № 45-

04-027/27.09.2013г. 
Т.Д.Т. (лични данни)

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да 

изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за 

извършената от него почасова работа по 

този договор, възнаграждение при 

определена часова ставка в размер на  

7,11 лв. на час, но не повече от 80 часа 

месечно, общо за целия договор за 

сумата в размер не повече от 4 800,00  

лв. Задължителните осигурителни 

вноски по КСО, дължими от 

осигурителя са за сметка на проекта

непроменен Без промяна ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-04-002/06.01.2015г. П.К.П. (лични данни) 3 750,00 06.01.2015г. - 15.06.2015г.
Изготвяне на експертна оценка на резултатите и документите, представени в 

изпълнение на Дейност 3 на проекта
ПРИКЛЮЧИЛ

Проект „Повишаване на квалификацията на членовете на Висшия съдебен съвет и на служителите на администрацията на Висшия съдебен съвет”, финансиран от ОПАК

Проект “Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на 

обучения от ВСС”, финансиран от ОПАК



Договор №45-04-001/06.01.2015г. Й.С.Б. (лични данни) 4 250,00 06.01.2015г. - 15.06.2015г.
Изготвяне на експертна оценка на резултатите и документите, представени в 

изпълнение на Дейност 4 на проекта
ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-04-003/07.01.2015г Ц.М.Б. (лични данни) 4 250,00 07.01.2015г. - 15.06.2015г.
Изготвяне на експертна оценка на резултатите и документите, представени в 

изпълнение на Дейност 4 на проекта
ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-022/08.08.2014г.

С.Л.Н. (лични данни) 310
08.08.2014  - До приключване 

на работата на комисията

Участие в работата на комисия по ЗОП  за разглеждане, оценка и класиране на 

оферти подадени в открита процедура за възлагане на общ.поръчка с предмет 

„Обновяване на интернет сайта на ВСС”

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-021/08.08.2014г. М.Х.С. (лични данни) 310
08.08.2014 - До приключване на 

работата на комисията

Участие в работата на комисия по ЗОП  за разглеждане, оценка и класиране на 

оферти подадени в открита процедура за възлагане на общ.поръчка с предмет 

„Обновяване на интернет сайта на ВСС”

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-017/08.08.2014г. М.А.А. (лични данни) 310

08.08.2014  - До приключване 

на работата на комисията 

04.09.2014

Участие в работата на комисия по ЗОП  за разглеждане, оценка и класиране на 

оферти подадени в открита процедура за възлагане на общ.поръчка с предмет 

„Информация и публичност и информационни м-ли”

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-00-018/08.08.2014г. А.А.А. (лични данни) 310

08.08.2014  - До приключване 

на работата на комисията 

04.09.2014

Участие в работата на комисия по ЗОП  за разглеждане, оценка и класиране на 

оферти подадени в открита процедура за възлагане на общ.поръчка с предмет 

„Информация и публичност и информационни м-ли”

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-020/08.08.2014г. Г.П.К. (лични данни) 620

08.08.2014  - До приключване 

на работата на комисията 

04.09.2014

Участие в работата на комисия по ЗОП  за разглеждане, оценка и класиране на 

оферти подадени в открита процедура за възлагане на общ.поръчка с предмет 

„Информация и публичност и информ м-ли „Обновяване на интернет сайта на ВСС”

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-019/08.08.2014г. В.А. (лични данни) 310

08.08.2014  - До приключване 

на работата на комисията 

04.09.2014

Участие в работата на комисия по ЗОП  за разглеждане, оценка и класиране на 

оферти подадени в открита процедура за възлагане на общ.поръчка с предмет 

„Информация и публичност и информ м-ли „

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-027/11.08.2014г. Е.Ж.А. (лични данни) 620
11.08.2013 - До приключване на 

работата на комисията 

Участие в работата на комисия по ЗОП  за разглеждане, оценка и класиране на 

оферти подадени в открита процедура за възлагане на общ.поръчка с предмет 

„Разработване и тел.излъчване на видео клипове” и „Информационна кампания”

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-023/11.08.2014г. С.Ч. (лични данни) 310
11.08.2014 - До приключване на 

работата на комисията 

Участие в работата на комисия по ЗОП  за разглеждане, оценка и класиране на 

оферти подадени в открита процедура за възлагане на общ.поръчка с предмет 

„Разработване и тел.излъчване на видео клипове” 

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-024/11.08.2014г.

М.С. (лични данни) 310
11.08.2014 - До приключване на 

работата на комисията

Участие в работата на комисия по ЗОП  за разглеждане, оценка и класиране на 

оферти подадени в открита процедура за възлагане на общ.поръчка с предмет 

„Разработване и тел.излъчване на видео клипове” 

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-025/11.08.2014г. И.О. (лични данни) 310
11.08.2014 - До приключване на 

работата на комисията

Участие в работата на комисия по ЗОП  за разглеждане, оценка и класиране на 

оферти подадени в открита процедура за възлагане на общ.поръчка с предмет 

„Информационна кампания”

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-026/11.08.2014г. А.П. (лични данни) 620
11.08.2014 - До приключване на 

работата на комисията

Участие в работата на комисия по ЗОП  за разглеждане, оценка и класиране на 

оферти подадени в открита процедура за възлагане на общ.поръчка с предмет 

„Разработване и тел.излъчване на видео клипове” и „Информационна кампания”

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-031/22.08.2014 г.
Е.Б. (лични данни) 310

22.08.2014 - До приключване на 

работата на комисията

Участие в работата на комисия по ЗОП  за разглеждане, оценка и класиране на 

оферти подадени в открита процедура за възлагане на общ.поръчка с предмет 

„Разработване на комуникационна стратегия на съдебната власт”

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-028/22.08.2014 г.
М.П. (лични данни) 310

22.08.2014 - До приключване на 

работата на комисията

Участие в работата на комисия по ЗОП  за разглеждане, оценка и класиране на 

оферти подадени в открита процедура за възлагане на общ.поръчка с предмет 

„Разработване на комуникационна стратегия на съдебната власт”

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-029/22.08.2014 г. М.А.А. (лични данни) 310

22.08.2014 - До приключване на 

работата на комисията 

04.09.2014

Участие в работата на комисия по ЗОП  за разглеждане, оценка и класиране на 

оферти подадени в открита процедура за възлагане на общ.поръчка с предмет 

„Разработване на комуникационна стратегия на съдебната власт”

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-030/22.08.2014 г.

И.О. (лични данни) 310
22.08.2014 - До приключване на 

работата на комисията 

Участие в работата на комисия по ЗОП  за разглеждане, оценка и класиране на 

оферти подадени в открита процедура за възлагане на общ.поръчка с предмет 

„Разработване на комуникационна стратегия на съдебната власт”

ПРИКЛЮЧИЛ

Проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, финансиран от ОПАК



Договор № 45-04-054/29.12.2014 г. Е.Б. (лични данни) 3 000
29.12.2014 - До окончателно 

приключване на дейностите

Експерта участва в мероприятия, които ще бъдат организирани от външен 

изпълнител в рамките на разработването на комуникационната стратегия на 

съдебната власт.Изготвяне на детайлен анализ на обобщените резултати от целевите 

групи

ПРИКЛЮЧИЛ



Договор № 45-06-038/31.07.2015 г.

в изпълнение на Договор № 13-33-2/ 27.12.2013 г., 

финансиран от ОПАК чрез ЕСФ
Д.К.У. (лични данни) 

Възнаграждение при определена часова 

ставка в размер на 24,81 лв. не повече 80 

часа месечно за цялостно участие в 

работата на оценителна комисия на 

обществена поръчка с предмет: 

„Закупуване на хардуер, необходим за 

функционирането на изградения единен 

портал на електронното правосъдие”

             (2) Възнаграждението на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се изплаща след 

представен и приет от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

протокол за приключване на работата на 

комисията  и отчет за отработеното 

време и извършената работа за участие в 

комисията ( timesheet).

начало - считано от  

назначаването от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със заповед 

по реда на чл. 34 от ЗОП, до 

приключване на работата на 

комисията.

Да участва в работата на комисия, назначена по реда на Закона за обществените 

поръчки /ЗОП/ за разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на хардуер, 

необходим за функционирането на изградения единен портал на електронното 

правосъдие” – Дейност 4 по проекта.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-039/31.07.2015 г.

в изпълнение на Договор № 13-33-2/ 27.12.2013 г., 

финансиран от ОПАК чрез ЕСФ
Е.И.М. (лични данни)

Възнаграждение при определена часова 

ставка в размер на 10,41 лв. не повече 80 

часа месечно за цялостно участие в 

работата на оценителна комисия на 

обществена поръчка с предмет: 

„Закупуване на хардуер, необходим за 

функционирането на изградения единен 

портал на електронното правосъдие”

             (2) Възнаграждението на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се изплаща след 

представен и приет от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

протокол за приключване на работата на 

комисията  и отчет за отработеното 

време и извършената работа за участие в 

комисията ( timesheet).

начало - считано от  

назначаването от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със заповед 

по реда на чл. 34 от ЗОП, до 

приключване на работата на 

комисията.

  

Да участва в работата на комисия, назначена по реда на Закона за обществените 

поръчки /ЗОП/ за разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на хардуер, 

необходим за функционирането на изградения единен портал на електронното 

правосъдие” – Дейност 4 по проекта.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-040/31.07.2015 г.

в изпълнение на Договор № 13-33-2/ 27.12.2013 г., 

финансиран от ОПАК чрез ЕСФ
И.Т.К. (лични данни) 

Възнаграждение при определена часова 

ставка в размер на 6,00 лв. за цялостно 

участие в работата на оценителна 

комисия на обществена поръчка с 

предмет: „Закупуване на хардуер, 

необходим за функционирането на 

изградения единен портал на 

електронното правосъдие”

             Възнаграждението на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се изплаща след 

представен и приет от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

протокол за приключване на работата на 

комисията  и отчет за отработеното 

време и извършената работа за участие в 

комисията ( timesheet).

начало - считано от  

назначаването от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със заповед 

по реда на чл. 34 от ЗОП, до 

приключване на работата на 

комисията.

Да участва в работата на комисия, назначена по реда на Закона за обществените 

поръчки /ЗОП/ за разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на хардуер, 

необходим за функционирането на изградения единен портал на електронното 

правосъдие” – Дейност 4 по проекта.

ПРИКЛЮЧИЛ

Проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен  портал на съдебната власт”, финансиран от ОПАК



Договор № 45-04-035/21.10.2014 г. в изпълнение на 

Договор № С13-24-1/13.03.2014 г. финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ и в изпълнение на заповед № 95-

00-366/21.10.2014 год.

К.Н.М. (лични данни)

480,00 лв. за цялостно участие в 

работата на оценителната комисия на 

обществена поръчка с предмет: 

Повишаване компетентността на 

съдебните служители – статистици и на 

членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ: 

обучение, оценка и въвеждане на 

методика и програма”

21.10.2014 г. - 21.11.14 г. и 

удължен до 03.12.14 г. със 

заповед № 95-00-412/21.11.14 г.

Да участва в работата на комисия, назначена по реда на ЗОП за разглеждане, оценка 

и класиране на офертите, подадени в открита процедура по възлагане на обществена 

поръчка с предмет: Повишаване компетентността на съдебните служители – 

статистици и на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ: обучение, оценка и 

въвеждане на методика и програма”

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-033/21.10.2014 г. в изпълнение на 

Договор № С13-24-1/13.03.2014 г. финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ и в изпълнение на заповед № 95-

00-366/21.10.2014 год.

Е.Ф.Р. (лични данни) 

480,00 лв. за цялостно участие в 

работата на оценителната комисия на 

обществена поръчка с предмет: 

Повишаване компетентността на 

съдебните служители – статистици и на 

членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ: 

обучение, оценка и въвеждане на 

методика и програма”

21.10.2014 г. 21.11.14 г. и 

удължен до 03.12.14 г. със 

заповед № 95-00-412/21.11.14 г.

Да участва в работата на комисия, назначена по реда на ЗОП за разглеждане, оценка 

и класиране на офертите, подадени в открита процедура по възлагане на обществена 

поръчка с предмет: Повишаване компетентността на съдебните служители – 

статистици и на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ: обучение, оценка и 

въвеждане на методика и програма”

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-034/21.10.2014 г. в изпълнение на 

Договор № С13-24-1/13.03.2014 г. финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ и в изпълнение на заповед № 95-

00-366/21.10.2014 год.

М.К.Р. (лични данни) 

480,00 лв. за цялостно участие в 

работата на оценителната комисия на 

обществена поръчка с предмет: 

Повишаване компетентността на 

съдебните служители – статистици и на 

членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ: 

обучение, оценка и въвеждане на 

методика и програма”

21.10.2014 г. - 21.11.14 г. и 

удължен до 03.12.14 г. със 

заповед № 95-00-412/21.11.14 г.

Да участва в работата на комисия, назначена по реда на ЗОП за разглеждане, оценка 

и класиране на офертите, подадени в открита процедура по възлагане на обществена 

поръчка с предмет: Повишаване компетентността на съдебните служители – 

статистици и на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ: обучение, оценка и 

въвеждане на методика и програма”

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-036/21.10.2014 г. в изпълнение на 

Договор № С13-24-1/13.03.2014 г. финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ и в изпълнение на заповед № 95-

00-366/21.10.2014 год.

С.Ц.Х. (лични данни) 

480,00 лв. за цялостно участие в 

работата на оценителната комисия на 

обществена поръчка с предмет: 

Повишаване компетентността на 

съдебните служители – статистици и на 

членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ: 

обучение, оценка и въвеждане на 

методика и програма”

21.10.2014 г. - 21.11.14 г. и 

удължен до 03.12.14 г. със 

заповед № 95-00-412/21.11.14 г.

Да участва в работата на комисия, назначена по реда на ЗОП за разглеждане, оценка 

и класиране на офертите, подадени в открита процедура по възлагане на обществена 

поръчка с предмет: Повишаване компетентността на съдебните служители – 

статистици и на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ: обучение, оценка и 

въвеждане на методика и програма”

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-038/21.10.2014 г. в изпълнение на 

Договор № С13-24-1/13.03.2014 г. финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ и в изпълнение на заповед № 95-

00-366/21.10.2014 год.

М.Ч.Ч. (лични данни) 

480,00 лв. за цялостно участие в 

работата на оценителната комисия на 

обществена поръчка с предмет: 

Повишаване компетентността на 

съдебните служители – статистици и на 

членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ: 

обучение, оценка и въвеждане на 

методика и програма”

21.10.2014 г. - 21.11.14 г. и 

удължен до 03.12.14 г. със 

заповед № 95-00-412/21.11.14 г.

Да участва в работата на комисия, назначена по реда на ЗОП за разглеждане, оценка 

и класиране на офертите, подадени в открита процедура по възлагане на обществена 

поръчка с предмет: Повишаване компетентността на съдебните служители – 

статистици и на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ: обучение, оценка и 

въвеждане на методика и програма”

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-039/21.10.2014 г. в изпълнение на 

Договор № С13-24-1/13.03.2014 г. финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ и в изпълнение на заповед № 95-

00-366/21.10.2014 год.

Д.П.С. (лични данни)

480,00 лв. за цялостно участие в 

работата на оценителната комисия на 

обществена поръчка с предмет: 

Повишаване компетентността на 

съдебните служители – статистици и на 

членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ: 

обучение, оценка и въвеждане на 

методика и програма”

21.10.2014 г. - 21.11.14 г. и 

удължен до 03.12.14 г. със 

заповед № 95-00-412/21.11.14 г.

Да участва в работата на комисия, назначена по реда на ЗОП за разглеждане, оценка 

и класиране на офертите, подадени в открита процедура по възлагане на обществена 

поръчка с предмет: Повишаване компетентността на съдебните служители – 

статистици и на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ: обучение, оценка и 

въвеждане на методика и програма”

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-044/28.10.2014 г. в изпълнение на 

Договор № С13-24-1/13.03.2014 г. финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ и в изпълнение на заповед № 95-

00-382/28.10.2014 год.

Е.Ж.А. (лични данни) 

250,00 лв. за цялостно участие в 

работата на оценителната комисия на 

обществена поръчка с 

предмет:”Осигуряване на информация и 

публичност” по проекта

28.10.2014 г. -28.11.14 г. 

Да участва в работата на комисия, назначена по реда на ЗОП за разглеждане, оценка 

и класиране на офертите, подадени в открита процедура по възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Осигуряване на информация и публичност” по проект с рег. № 

С13-24-1/13.03.2014 г.

ПРИКЛЮЧИЛ

Проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ”, финансиран от ОПАК



Договор № 45-04-045/28.10.2014 г. в изпълнение на 

Договор № С13-24-1/13.03.2014 г. финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ и в изпълнение на заповед № 95-

00-382/28.10.2014 

Е.Ф.Р. (лични данни) 

250,00 лв. за цялостно участие в 

работата на оценителната комисия на 

обществена поръчка с 

предмет:”Осигуряване на информация и 

публичност” по проекта

28.10.2014 г.- 28.11.14 г. 

Да участва в работата на комисия, назначена по реда на ЗОП за разглеждане, оценка 

и класиране на офертите, подадени в открита процедура по възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Осигуряване на информация и публичност” по проект с рег. № 

С13-24-1/13.03.2014 г.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-043/28.10.2014 г. в изпълнение на 

Договор № С13-24-1/13.03.2014 г. финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ и в изпълнение на заповед № 95-

00-382/28.10.2014 

З.Р.З. (лични данни)

250,00 лв. за цялостно участие в 

работата на оценителната комисия на 

обществена поръчка с 

предмет:”Осигуряване на информация и 

публичност” по проекта

28.10.2014 г. - 28.11.14 г. 

Да участва в работата на комисия, назначена по реда на ЗОП за разглеждане, оценка 

и класиране на офертите, подадени в открита процедура по възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Осигуряване на информация и публичност” по проект с рег. № 

С13-24-1/13.03.2014 г.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-040/28.10.2014 г. в изпълнение на 

Договор № С13-24-1/13.03.2014 г. финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ и в изпълнение на заповед № 95-

00-382/28.10.2014 

М.Ч.Ч. (лични данни) 

250,00 лв. за цялостно участие в 

работата на оценителната комисия на 

обществена поръчка с 

предмет:”Осигуряване на информация и 

публичност” по проекта

28.10.2014 г. - 28.11.14 г. 

Да участва в работата на комисия, назначена по реда на ЗОП за разглеждане, оценка 

и класиране на офертите, подадени в открита процедура по възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Осигуряване на информация и публичност” по проект с рег. № 

С13-24-1/13.03.2014 г.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-041/28.10.2014 г. в изпълнение на 

Договор № С13-24-1/13.03.2014 г. финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ и в изпълнение на заповед № 95-

00-382/28.10.2014 

Д.П.С. (лични данни)

250,00 лв. за цялостно участие в 

работата на оценителната комисия на 

обществена поръчка с 

предмет:”Осигуряване на информация и 

публичност” по проекта

28.10.2014 г.- 28.11.14 г. 

Да участва в работата на комисия, назначена по реда на ЗОП за разглеждане, оценка 

и класиране на офертите, подадени в открита процедура по възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Осигуряване на информация и публичност” по проект с рег. № 

С13-24-1/13.03.2014 г.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-042/28.10.2014 г. в изпълнение на 

Договор № С13-24-1/13.03.2014 г. финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ и в изпълнение на заповед № 95-

00-382/28.10.2014 

А.П.Б. (лични данни)

250,00 лв. за цялостно участие в 

работата на оценителната комисия на 

обществена поръчка с 

предмет:”Осигуряване на информация и 

публичност” по проекта

28.10.2014 г. - 28.11.14 г. 

Да участва в работата на комисия, назначена по реда на ЗОП за разглеждане, оценка 

и класиране на офертите, подадени в открита процедура по възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Осигуряване на информация и публичност” по проект с рег. № 

С13-24-1/13.03.2014 г.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04 -005/23.03.2015 г. в изпълнение 

на Договор № С13-24-1/13.03.2014 г., финансиран 

от ОПАК чрез ЕСФ, дейност 3

Р.С.М. (лични данни)

1490,00 лв. Възложителя се задължава да 

изплати на Изпълнителя, за извършената 

от него почасова работа по този договор, 

възнаграждение при определена часова 

ставка в размер на  7,45 лв. на час, но не 

повече от 80 часа месечно, общо за 

целия договор 200 часа за сумата. 

Възнаграждението се изплаща въз 

основа на периодични (месечни) отчети 

за извършена работа, които се приемат и 

подписват от Възложителя с 

констативен протокол.

23.03.2015 г.  - 27.05.2015 г.

Подпомагане на изпълнителя на Дейност 3 -Разработване на Методика за контрол и 

проверка на статистическите данни – отчитащи дейността на съдебните органи и 

съдиите в Република България и обучение на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ 

за прилагането й;

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-04-006/23.03.2015 г. в изпълнение на 

Договор № С13-24-1/13.03.2014 г., финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ, дейност 3

Г.И.Б. (лични данни)

1200,00 лв. Възложителя се задължава да 

изплати на Изпълнителя, за извършената 

от него почасова работа по този договор, 

възнаграждение при определена часова 

ставка в размер на  6,00 лв. на час, но не 

повече от 80 часа месечно, общо за 

целия договор 200 часа за сумата. 

Възнаграждението се изплаща въз 

основа на периодични (месечни) отчети 

за извършена работа, които се приемат и 

подписват от Възложителя с 

констативен протокол.

23.03.2015 г. - 27.05.2015 г.

Подпомагане на изпълнителя на Дейност 3 -Разработване на Методика за контрол и 

проверка на статистическите данни – отчитащи дейността на съдебните органи и 

съдиите в Република България и обучение на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ 

за прилагането й;

ПРИКЛЮЧИЛ

Предефиниран проект No 2 „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система”, НФМ



Договор № 45-06-028/17.04.2013 г. А.Т.К. (лични данни)
 12 евро на  отработен час, но не повече 

от 110 часа за целия договор

До приключване на работата по 

изпълнение на дейностите по 

договора, но не по-късно от 

приключването на работата по 

проекта

Изготвяне на анализи и методики по проекта ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор № 45-06-027/16.04.2013 г. Х.Т.М. (лични данни)
 12 евро на  отработен час, но не повече 

от 110 часа за целия договор

До приключване на работата по 

изпълнение на дейностите по 

договора, но не по-късно от 

приключването на работата по 

проекта

Изготвяне на анализи и методики по проекта ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор № 45-06-026/16.04.2013 г. Анекс № 45-06-

026/13.12.2013 г.
К.Т.В. (лични данни)

 12 евро на отработен час, но не повече 

от 640 часа за целия договор

До приключване на работата по 

изпълнение на дейностите по 

договора, но не по-късно от 

приключването на работата по 

проекта

Изготвяне на анализи и методики по проекта ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор 45-06-049/14.10.2013 г.                                                          

Анекс № 45-06-049/26.10.2015 г. към договор № 45-

06-049/14.10.2013 г.

Л.Д.С. (лични данни)
12 евро на отработен час, но не повече 

от 460 часа за целия договор

До приключване на работата по 

изпълнение на дейностите по 

договора, но не по-късно от 

приключването на работата по 

проекта

Изготвяне на анализи и анкети по проекта във връзка с постигането 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" 

ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор 45-06-048/14.10.2013 г. Анекс № 45-06-

049/26.10.2013 г. 
Ж.П.Г. (лични данни)

 12 евро на отработен час, но не повече 

от 460 часа за целия договор

До приключване на работата по 

изпълнение на дейностите по 

договора, но не по-късно от 

приключването на работата по 

проекта

Изготвяне на анализи и анкети по проекта във връзка с постигането 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" 

ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор № 45-06-047/14.10.2013 г. Е.А.Т. (лични данни)
12 евро на отработен час, но не повече 

от 360 часа за целия договор

До приключване на работата по 

изпълнение на дейностите по 

договора, но не по-късно от 

приключването на работата по 

проекта

Изготвяне на анализи и анкети по проекта във връзка с постигането 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" 

ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор № 45-06-056/16.12.2013 г. Е.Д.П. (лични данни)
8 евро на отработен час, но не повече от 

32 часа за целия договор

До приключване на работата по 

изпълнение на дейностите по 

договора, но не по-късно от 

10.01.2014 г.

Да изпълнява задължения на експерт-стенограф в работна група в изпълнение на 

Дейност 2 от 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"  на проекта в периода 16-18.12.2013 

г.

ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор № 45-06-047/15.08.2014 г. Анекс № 1 от 

01.09.2014 г. 
А.А.А. (лични данни)

12 евро на отработен час, но не повече 

от 31 часа за целия договор

До приключване на работата на 

комисията 

Да участва, в качеството на  член, в работата на комисия, назначена по реда на ЗОП 

за разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет "Дейности за информация и 

публичност" във връзка с изпълнението на проекта 

ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор № 45-06-046/15.08.2014 г.  Анекс № 1 от 

01.09.2014 г. 
З.Р.З. (лични данни)

12 евро на отработен час, но не повече 

от 31 часа за целия договор

До приключване на работата на 

комисията 

Да участва, в качеството на  член, в работата на комисия, назначена по реда на ЗОП 

за разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет "Дейности за информация и 

публичност" във връзка с изпълнението на проекта 

ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор № 45-06-005/03.02.2015 г. М.Н.М. (лични данни) 
12 евро на отработен час, но не повече 

от 100 часа за целия договор

До приключване на работата на 

на дейностите по договора, но 

не по-късно до 28.02.2015 г. 

Изготвяне на анализи и методики по проекта ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор № 45-04-004/10.03.2015 г. М.П.П. (лични данни)
12 евро на отработен час, но не повече 

от 100 часа за целия договор

До приключване на работата на 

дейностите по договора, но не 

по-късно от два месеца от 

датата на  сключването му

Изготвяне на анализи и методики по проекта ПРИКЛЮЧИЛ 



Договор № 45-06-034/07.07.2015 г. И.Й.И. (лични данни)
12 евро на отработен час, но не повече 

от 16 часа за целия договор

До приключване на работата по 

изпълнение на дейностите по 

договора

Извършване на анализ на касаещата РБ практика на ЕСПЧ и приложението на 

Европейската конвенция за защита правата на човеска и основните свободи; 

Подготовка на презентация във връзка с кръгла маса за представяне на изградена 

мрежа за обмен на информация относно функционирането на ЕСПЧ и съдебната 

практика по прилагането на Конвенцията, 07.07.2015 г., гр. София; участие в 

кръглата маса и изнасяне на подготвената презентация

ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор № 45-06-032/07.07.2015 г. Г.Д.Р. (лични данни)
12 евро на отработен час, но не повече 

от 16 часа за целия договор

До приключване на работата по 

изпълнение на дейностите по 

договора

Извършване на анализ на касаещата РБ практика на ЕСПЧ и приложението на 

Европейската конвенция за защита правата на човеска и основните свободи; 

Подготовка на презентация във връзка с кръгла маса за представяне на изградена 

мрежа за обмен на информация относно функционирането на ЕСПЧ и съдебната 

практика по прилагането на Конвенцията, 07.07.2015 г., гр. София; участие в 

кръглата маса и изнасяне на подготвената презентация

ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор № 45-06-033/07.07.2015 г. Ч.Д.Д. (лични данни)
12 евро на отработен час, но не повече 

от 16 часа за целия договор

До приключване на работата по 

изпълнение на дейностите по 

договора

Извършване на анализ на касаещата РБ практика на ЕСПЧ и приложението на 

Европейската конвенция за защита правата на човеска и основните свободи; 

Подготовка на презентация във връзка с кръгла маса за представяне на изградена 

мрежа за обмен на информация относно функционирането на ЕСПЧ и съдебната 

практика по прилагането на Конвенцията, 07.07.2015 г., гр. София; участие в 

кръглата маса и изнасяне на подготвената презентация

ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор № 45-04-050/30.10.2014 г. И.Й.И. (лични данни) 5000 евро на месец

В сила от 05.11.2014 г. 

За срок от 8 месеца
Подпомага Регистратурата на ЕСПЧ, гр. Страсбург в изпълнение на Дейност 2 към 

Цел 2 на Проекта
ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор № 45-04-047/30.10.2014 г. Г.Х.И. (лични данни) 5000 евро на месец

В сила от 05.11.2014 г. 

За срок от 8 месеца
Подпомага Регистратурата на ЕСПЧ, гр. Страсбург в изпълнение на Дейност 2 към 

Цел 2 на Проекта
ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор № 45-04-049/30.10.2014 г. Г.Г.В. (лични данни) 5000 евро на месец

В сила от 05.11.2014 г. 

За срок от 8 месеца
Подпомага Регистратурата на ЕСПЧ, гр. Страсбург в изпълнение на Дейност 2 към 

Цел 2 на Проекта
ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор № 45-04-048/30.10.2014 г. В.Л.П. (лични данни) 5000 евро на месец

В сила от 05.11.2014 г. 

За срок от 8 месеца
Подпомага Регистратурата на ЕСПЧ, гр. Страсбург в изпълнение на Дейност 2 към 

Цел 2 на Проекта
ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор № 45-04-052/03.11.2014 г. Ч.Д.Д. (лични данни) 5000 евро на месец

В сила от 05.11.2014 г. 

За срок от 8 месеца
Подпомага Регистратурата на ЕСПЧ, гр. Страсбург в изпълнение на Дейност 2 към 

Цел 2 на Проекта
ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор № 45-04-051/03.11.2014 г. Г.Д.Р. (лични данни) 5000 евро на месец

В сила от 05.11.2014 г. 

За срок от 8 месеца
Подпомага Регистратурата на ЕСПЧ, гр. Страсбург в изпълнение на Дейност 2 към 

Цел 2 на Проекта
ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор № 45-04-029/29.10.2013 г. С.Г. (лични данни) до 1725 евро 17.10.2013 г.

Участие като експерт по дейност 1 от Цел 4 "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" на 16 и 17.10.2013 г.

ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор № 45-04-036/16.12.2013 г. С.Г. (лични данни) до 2075 евро 18.12.2013 г.

Участие като експерт по дейност 2 от Цел 4 "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" на 16, 

17 и 18 декември 2013 г.

ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор № 45-04-038/16.12.2013 г. Ф.Е.Х. (лични данни) до 1725 евро 17.12.2013 г.

Участие като експерт по дейност 2 от Цел 4 "Провеждане на съвместни работни 

групи от български магистрати и представители на Съвета на Европа, Кралство 

Норвегия и страни - членки та ЕС с богат опит и добри практики в тази област" на 16 

и 17.12.2013 г., София, България

ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор № 45-04-037/16.12.2013 г. Д.П. (лични данни) до 1550 евро 16.12.2013 г. - 17.12.2013 г.

Участие като експерт по дейност 2 от Цел 4 "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" на 16 

и 17 декември 2013 г., София, РБ

ПРИКЛЮЧИЛ 



Договор № 96-00-209/19.05.2014 г. С.Г. (лични данни) до 1711,50 евро 13.05.2014 г.

Участие като експерт по дейност 1 от Цел 1 "учебна визита и Сравнително 

изследване на опита и добрите практики в държави-членки та Къвет на Европа и на 

действащото законодателство в РБ в областта на електронното призоваване (доклад-

анализ) и иницииране на законодателни промени" на 12-13.05.2014 г в Страсбург, 

Република Франция 

ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор №45-06-036/27.06.2014 Г. Т.Л. (лични данни) 1220 евро 12.05.2014 г.

Участие като експерт по дейност 1 от Цел 1 "учебна визита и Сравнително 

изследване на опита и добрите практики в държави-членки та Къвет на Европа и на 

действащото законодателство в РБ в областта на електронното призоваване (доклад-

анализ) и иницииране на законодателни промени" на 12.05.2014 г в Страсбург

ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор № 45-06-045/14.08.2014 г. Т.Г. (лични данни) до 12250 евро 12.05.2014 г.

Участие като експерт по дейност 1 от Цел 1 "учебна визита и Сравнително 

изследване на опита и добрите практики в държави-членки та Къвет на Европа и на 

действащото законодателство в РБ в областта на електронното призоваване (доклад-

анализ) и иницииране на предложение за законодателни промени" на 12.05.2014 г. в 

Страсбург

ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор  № 45-06-066/15.12.2014 П.Р. (лични данни) до 1541,25 евро 15.12.2014 г.-16.12.2014 г.

Участие като експерт по дейност 1 от Цел 1 "учебна визита и Сравнително 

изследване на опита и добрите практики в държави-членки та Къвет на Европа и на 

действащото законодателство в РБ в областта на електронното призоваване (доклад-

анализ) и иницииране на предложение за законодателни промени" на 15 и 16.12.2014 

г.

ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор № 45-06-010/23.02.2015 г. П.Р. (лични данни) до 1497,50 евро  23.02.2015 г. - 24.02.2015 г. 

Участие като експерт по Дейност 2 от Цел 4 в Кръгла маса за представяне на 

Сравнителното изследване и предложенията за законодателни промени на 

магистрати на 23 и 24 февруари в гр. София

ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор № 45-06-031/07.07.2015 г. С.К.Ш. (лични данни) до 1265 евро 07.04.2015 г.
Участие като експерт по Дейност 4 на Цел 2 и Цел 3 на 07.04.2015 г. в  кръгла маса, 

гр. София, България 
ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор № 45-06-067/15.12.2015 г. М.Н.У.М. (лични данни) до 1716,25 евро 15.12.2014 г. - 16.12.2014 г.

Участие като експерт по дейност 1 от Цел 1 "учебна визита и Сравнително 

изследване на опита и добрите практики в държави-членки та Къвет на Европа и на 

действащото законодателство в РБ в областта на електронното призоваване (доклад-

анализ) и иницииране на предложение за законодателни промени" на 15 и 16.12.2014 

г.

ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор № ВСС 1200/30.01.2017 г. Н.Н.Н.  (лични данни) 500

30.01-23.03.17  г. (до 

приключване на срока за работа 

на комисията)

Участие в Комисия за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: 

"Дейности по логистично осигуряване на обучения, събития и осигуряване на мерки 

за информация и публичност".

ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор № ВСС 1196/30.01.2017 г. А.В.М. (лични данни) 500

30.01-23.03.17 г. (до 

приключване на срока за работа 

на комисията)

Участие в Комисия за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: 

"Дейности по логистично осигуряване на обучения, събития и осигуряване на мерки 

за информация и публичност".

ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор № ВСС 3026/27.02.2017 г. М.Л.Н. (лични данни) 500

27.02-11.04.17 г. (до 

приключване на срока за работа 

на комисията)

Участие в Комисия за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: 

"Предоставяне на консултантски услуги за подобряване работата на Висш съдебен 

съвет с фокус към процеса по атестиране, мотивация, формиране на 

възнагражденията на магистратите и дисциплинарната практика на ВСС".

ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор № ВСС 3028/27.02.2017 г. А.В.М. (лични данни) 500

27.02-11.04.17 г. (до 

приключване на срока за работа 

на комисията)

Участие в Комисия за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: 

"Предоставяне на консултантски услуги за подобряване работата на Висш съдебен 

съвет с фокус към процеса по атестиране, мотивация, формиране на 

възнагражденията на магистратите и дисциплинарната практика на ВСС".

ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор № ВСС 2303/23.02.2018 г. Н.Н.Н.  (лични данни) 500
23.02.18 г. - до приключване на 

срока за работа на комисията

Участие в Комисия за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: 

"Консултантски услуги за регулиране на натовареността на магистратите, съдебната 

администрация и повишаване на ефективността на разглеждането на делата и 

преписките".

ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор BG05SFOP001-3.001-0001-C01/26.08.2016 г. „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на съдилищата и прокуратурите и разработване на Единна информационна система за съдилищата”, финансиран от ОПДУ

Договор BG05SFOP001-3.001-0011-C01/14.09.17 г., „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната 

власт и повишаване на ефективността на работата им“, финансиран от ОПДУ

Договор BG05SFOP001-3.001-0002-C01/08.09.2016 г. „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система”, финансиран от ОПДУ



  Договор № ВСС 3090/16.03.2018 г. Г.П.Б. (лични данни) 500
16.03.18 г. - до приключване на 

срока за работа на комисията
Участие в Комисия за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: 

"Разработване на Единна информационна система на съдилищата".

ПРИКЛЮЧИЛ 

  Договор № ВСС 3091/16.03.2018 г. М.Е.Р. (лични данни) 500
16.03.18 г. - до приключване на 

срока за работа на комисията

Участие в Комисия за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: 

"Разработване на Единна информационна система на съдилищата".
ПРИКЛЮЧИЛ 

  Договор № ВСС 3093/16.03.2018 г. М.М.С. (лични данни) 500
16.03.18 г. - до приключване на 

срока за работа на комисията

Участие в Комисия за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: 

"Разработване на Единна информационна система на съдилищата".
ПРИКЛЮЧИЛ 

  Договор № ВСС  10129/06.08.2018 г. Г.И.Ч. (лични данни) 500
06.08.18 г. - до приключване на 

срока за работа на комисията

Участие в Комисия за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: 

"Логистично осигуряване на събития и изпълнение на мерките за информация и 

комуникация по проект “Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на 

българските съдилища и прокуратури и разработване на единна информационна 

система на съдилищата“ "

ПРИКЛЮЧИЛ 

  Договор № ВСС  10128/06.08.2018 г. Н.Д.И. (лични данни) 500
06.08.18 г. - до приключване на 

срока за работа на комисията

Участие в Комисия за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: 

"Логистично осигуряване на събития и изпълнение на мерките за информация и 

комуникация по проект “Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на 

българските съдилища и прокуратури и разработване на единна информационна 

система на съдилищата“ "

ПРИКЛЮЧИЛ 

  Договор № ВСС 11112/10.09.2018 г. В.Г.Ю (лични данни) 500
10.09.18 г. - до приключване на 

срока за работа на комисията

Участие в Комисия за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: 

„Предоставяне на консултантски услуги за оптимизиране на съдебната карта“ 
ПРИКЛЮЧИЛ 



Номер на договора
Физическо лице или юридическо лице, с 

което е сключен договора
Стойност на договора Период за изпълнение Предмет на договора

Етап на изпълнение 

на договора

Договор № 45-06-097 от 23.09.2009 г. на основание Решение 

по протокол №36 от заседание на ВСС от проведено на 

17.09.2009  г. за упълномощаване на Представляващия ВСС да 

организира и проведе процедура по възлагане на малка 

обществена поръчка за избор на изпълнител за изготване на 

документация за 4 броя обществени поръчки във връзка с 

дейностите по договор К 09-15-4-С/23.07.2009 г. 

"Епсилон технолоджис” ЕООД

16 560,00

с ДДС

Изработка на документи за възлагане на обществени поръчки с предмет 

изпълнение на задълженията на ВСС като конкретен бенефициент за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-018/13.03.2013 г. "Импауър Сълюшънс" ЕООД, гр.София 18 000 лв.  13.03.2013 -Начало Изготвяне на техническа документация и спецификация по ЗОП ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор №45-06-025/19.03.14 г. „Легалия” ЕООД 14 400 лв.
19.03.2014 - Край с изпълнение на всички 

задължения на страните по договора
Изготвяне на тръжни документации за провеждане на процедури по ЗОП ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-028/09.04.2014г. „ЦЦС Консултинг” ООД 3 540 лв. Начало -09.04.2014 г.
Изработване на 5 (пет) броя документации за участие в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал.1, т.2 от ЗОП
ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-035 от 26.06.2014 г.  в изпълнение на 

Договор  № 13-33-2/27.12.2013 г., финансиран от ОПАК "НЕО СЪРВИСИС" ООД
2 400 лв. без ДДС или 2 880 лв. с 

ДДС

26.06.2014 г. Договорът влиза в сила от датата на 

подписването му и приключва с изпълнение на 

всички задължения на страните по него, но не по-

късно от 180 календарни дни от подписването.  - 

краен срок до приключване на работата на 

комисията по чл. 34 от ЗОП.

но не по-късно от 180 календарни дни от 

подписването

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изготви тръжни документации 

за провеждане на процедури по ЗОП по проекта както следва:

1. Изготвяне на пълен комплект тръжна документация за провеждане на открита 

процедура по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за избор на 

изпълнител на дейност 2 от проекта с предмет „ „Изготвяне на анализи и 

предложния за детайлен обхват на основните изисквания за работа в условия на 

електронно правосъдие” и 

2. Изготвяне на пълен комплект тръжна документация за провеждане на открита 

процедура по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за избор на 

изпълнител на дейност 3 от проекта с предмет  „Изграждане и внедряване на 

единен портал на електронното правосъдие /единна централизирана точка за 

достъп”. 

ПРИКЛЮЧИЛ

Допълнително споразумение от 23.12.2014 г. към договор № 

45-06-035 от 26.06.2014 г. в изпълнение на Договор  № 13-33-

2/27.12.2013 г., финансиран от ОПАК 

"НЕО СЪРВИСИС" ООД

Чл. 2 на основния договор се променя както следва: „Настоящият договор влиза 

в сила от датата на подписването му от двете страни и приключва с изпълнение 

на всички задължения на страните по него, но не по-късно от 360 календарни 

дни, считано от датата на подписването му.”  

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-034/13.06.2014 г. в изпълнение на Договор 

№ С13-24-1/13.03.2014 г., финансиран от ОПАК чрез ЕСФ и на 

основание чл.14, ал.4 , т. 2 от ЗОП

„НИОНИ” ООД

Стойността на договора е 17 400 лв. 

с ДДС, като възнаграждението се 

изплаща : авансово плащане в 

размер на 20% от възнаграждението 

и окончателно плащане в размер на 

80% от възнаграждението, платимо 

От 13.06.2014 г. - До приключване работата на 

комисиите по чл. 34 от ЗОП.

Разработване на технически спецификации и документации по реда на ЗОП за 

избор на изпълнители
ПРИКЛЮЧИЛ

Договори за подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки

Проект “Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС”, 

финансиран от ОПАК

Проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, финансиран от ОПАК

Проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен  портал на съдебната власт”, финансиран от ОПАК

Договор BG05SFOP001-3.001-0002-C01/08.09.2016 г. „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система”, финансиран от ОПДУ

Проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ”, финансиран от ОПАК

„Обновени информационни системи за по-добро обслужване. Нормативна уредба на електронното правосъдие”, финансиран от ОПАК

 Проект „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт” 



Договор № 65-06-002/13.09.2016 г. „ФОРНАКС” ЕООД
11 000 лева без ДДС или 13 200 

лева с ДДС
13.09.2016 г. - 16.12.2016 г.

Разработване на 2 броя документации за възлагане на обществени поръчки по 

реда на ЗОП за избор на изпълнители - 1 брой открита процедура и 1 брой 

публично състезание

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № ВСС-52/04.01.17 г. „ИДЕИН” ЕООД
20 000 лева без ДДС или 24 000 

лева с ДДС

3 месеца от датата на сключване на договора - 

04.01.2017 г.

"Предоставяне на консултантски услуги във връзка с изготвянето на тръжни 

документации за избор на изпълнители и подпомагане на дейностите по 

управление на проект "Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на 

българските съдилища и прокуратури и разработване на единна информационна 

система на съдилищата"

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № ВСС-13088/02.10.2017 А.М.Б. (лични данни) до 6200 лева 02.10.17-16.02.18 г.

Изработка на 1. Да изработи техническо задание на обществена поръчка с 

предмет: „Консултантски услуги за разработване на модел за отчитане на 

тежестта на отделните видове съдебни дела и въвеждане на механизъм за 

определяне на нормата на натовареност на магистратите и съдебната 

администрация, наблюдение на продължителността на делата и преписките и 

анализ на възможностите за повишаване на ефективността на разглеждането им и 

осигуряване на мерките за информация и комуникация”, в това число техническа 

спецификация, специфични изисквания/критерии за подбор, критерий за 

възлагане на поръчката и показатели, включени в избрания критерий, мотиви за 

избора на посочените показатели, относителната им тежест при определяне на 

комплексната оценка на офертите и методика за оценка.

2. Да изработи техническо задание на обществена поръчка с предмет: 

„Консултантски услуги за подобряване на условията на труд в органите на 

съдебната власт чрез въвеждане на единни стандарти”, в това число техническа 

спецификация, специфични изисквания/критерии за подбор, критерий за 

възлагане на поръчката и показатели, включени в избрания критерий, мотиви за 

избора на посочените показатели, относителната им тежест при определяне на 

комплексната оценка на офертите и методика за оценка.

3. Да оказва съдействие при провеждането на процедурите за възлагане на 

обществените поръчки, като при необходимост подготвя проекти на разяснения 

до участниците, дава становища по жалби срещу решенията за откриване на 

процедурите и решенията, с които се одобряват обявления за изменение или 

допълнителна информация. 

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № ВСС-2402/ 16.02.2018 Г.Р.С  (лични данни) 6000 лева 16.02.18 - 28.02.18 г.

Изработка на 2 броя техничеси задания - 1. за обществена поръчка с предмет: 

"Прилагане на унифицирани модели и стандарти за съдържание и надграждане  

на Единния портал за електронно правосъдие, миграция на интернет страниците 

на съдилищата към Единния портал и предоставяне на електронни услуги" и 2. за 

обществена поръчка с предмет: "Централизиране на информацията от Системата 

за управление на съдебните дела (САС) в Единния портал за електронно 

правосъдие" в т.ч. техническа спецификация, специфични изисквания, критерии 

за възлагане на поръчките и показатели, включени в избрания критерий, мотиви 

за избора на посочените показатели, относителната им тежест при определяне на 

комплексната оценка

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № ВСС-4354/16.04.2018 А.В.М. (лични данни) 3000 лева 16.04.18.-27.04.18 г.

Изработка на техническо задание за обществена поръчка с предмет: 

"Предоставяне на консултански услуги за въвеждане на мерки за повишаване на 

независимостта в съдебната система"

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор BG05SFOP001-3.001 -0013-C01/11.12.2017 г., проект “Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие”, финансиран от ОПДУ

Договор BG05SFOP001-3.001-0011-C01/14.09.17 г., „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на 

ефективността на работата им“, финансиран от ОПДУ

Договор BG05SFOP001-3.001-0022-C01/15.12.2017 г., проект „Ефективен достъп до правосъдие“, финансиран от ОПДУ, ВСС партньор 

Договор BG05SFOP001-3.001-0001-C01/26.08.2016 г. „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на съдилищата и прокуратурите и разработване на Единна информационна система за съдилищата”, финансиран от ОПДУ



Номер на договора
Юридическо лице, с което е сключен 

договора
Стойност на договора Период за изпълнение Предмет на договора

Етап на изпълнение на 

договора

Договор № 45-06-027/30.03.2009 г., на основание Решение 

№10-00-013 от 27.02.2009 г. на Представляващия ВСС за 

избор на изпълнител в обществена поръчка, открита с Решение 

№ 10-00-047 от 22.12.2008 г. на Представляващия ВСС и 

обявление № 45 от 30.12.2008 г., публикувано в електронното 

издание на ДВ

„СИМЕНС” ЕООД

219 859.00 лв. без ДДС, 

Възложителят заплаща за 

извършеното внедряване 291 лв. без 

ДДС за инсталацията на обновената 

функционалност във всеки съд, вкл. 

за обучение на системните 

администратори; за извършеното 

внедряване Възложителят заплаща 

516 лв. без ДДС за инсталацият на 

пълната функционалност на 

съответната система за управление на 

съдебните дела във всеки съд;

за извършеното обучениезаплаща 100 

лв. без ДДС

за обучението на всеки потребител за 

обновената функционалност; 

Възложителят се задължава за 

извършеното обучение да плати 

възнаграждение в размер на 500 лв. 

без ДДС за обучението на всеки 

потребител за пълна внедрена 

функционалност.

 Проектиране, разработване и въвеждане в експлоатация на 

промени във функционалността на СУСД, разработена по 

Програма PHARE BG 0203.01 – „Изпълнение на Стратегията за 

реформа на българската съдебна система”, лот 1 – „Разработка и 

внедряване на система за управление на съдебните дела” за 

обособена позиция 3, както и да проведе обучение на 

администратори и потребители срещу което Възложителят 

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-029/02.04.2009 г., на основание Решение 

№10-00-013 от 27.02.2009 г. на Представляващия ВСС за 

избор на изпълнител в обществена поръчка, открита с Решение 

№ 10-00-047 от 22.12.2008 г. на на Представляващия ВСС и 

обявление №45 от 30.12.2008 г. публикувано в електронното 

издание на ДВ

"ЛАТОНА БЪЛГАРИЯ" ЕАД

60 208.33 лв. без включен ДДС, за 

разработката на специализирания 

софтуер,   Възложителят заплаща за 

извършеното внедряване 262 лв. без 

ДДС за инсталацията на обновената 

функционалност във всеки съд, вкл. 

за обучение на системните 

администратори; за извършеното 

обучение Възложителят заплаща 90 

лв. без ДДС за обучението на всеки 

потребител;

за извършеното обучение 

Възложителят заплаща 450 лв. без 

ДДС за обучението на всеки 

потребител за пълна внедрена 

функционалност

Изпълнението на дейностите е 

разделено на етапи – Етап I 

приключва – в срок от един месец 

и половина след подписването на 

договора; Етап II приключва на 28 

август 2009 г.; Етап III 

–приключва до 25 септември 2009 

г.;   Етап IV – в срок до 25 

септември 2009 г.

Обновяване на системите за управление на съдебните дела, 

създаване на централен уеб базиран интерфейс за публикуване на 

съдебните актове, внедряване и обучение

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-028/30.03.2009 г., на основание Решение 

№10-00-013 от 27.02.2009 г. на Представляващия ВСС за 

избор на изпълнител в обществена поръчка, открита с Решение 

№ 10-00-047 от 22.12.2008 г. на Представляващия ВСС и 

обявление № 45 от 30.12.2008 г., публикувано в електронното 

издание на ДВ

„НОРМА” АД 59 900 лв. без ДДС, за внедряване

Етап I- в срок от два месеца след 

подписване на договора;

Етап II- в срок до 25.09.2009 г.

Проектиране, разработване и въвеждане в експлоатация на 

централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните 

актове, както и провеждане на обучение на администратори 

ПРИКЛЮЧИЛ

Договори с юридически лица за извършване на услуги

„Обновени информационни системи за по-добро обслужване. Нормативна уредба на електронното правосъдие”, финансиран от ОПАК



Договор № 45-06-026/24.03.2009 г., на основание Решение 

№10-00-013 от 27.02.2009 г. на Представляващия ВСС за 

избор на изпълнител в обществена поръчка, открита с Решение 

№ 10-00-047 от 22.12.2008 г. на Представляващия ВСС и 

обявление № 45 от 30.12.2008 г., публикувано в електронното 

издание на ДВ

„ИНФОРМАЦИОННО 

ОБСЛУЖВАНЕ” АД 

250 000 лв. без  ДДС;

за извършеното внедряване 

Възложителят заплаща 291 лв. без 

включен ДДС за инсталацията на 

обновената функционалност във 

всеки съд, вкл.обучение на 

системните администратори;

за извършеното внедряване - 516 лв. 

без вкл.ДДС за инсталацията на 

пълната функционалност на 

съответната система за управление на 

съдебните дела във всеки съд, вкл.за 

обучение на системните 

администратори;

за извършеното обучение 100 лв. без 

ДДС за обучението на всеки 

потребител за обновената 

функционалност;

за извършеното обучение500 лв. без 

ДДС за обучението на всеки 

потребител за пълна внедрена 

функционалност

Етап I – в срок един месец и 

половина след подписване на 

договора;

Етап II- до 28.08. 2009 г.;

Етап III – 25.09.2009 г.;

Етап IV – 25.09. 2009 г.

Проектиране, разработване и въвеждане в експлоатация на 

промени във функционалността на САС, разработена от 

„Информационно обслужване” АД

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-025/20.03.2009 г., на основание Решение 

№10-00-013 от 27.02.2009 г. на Представляващия ВСС за 

избор на изпълнител в обществена поръчка, открита с Решение 

№ 10-00-047 от 22.12.2008 г. на Представляващия ВСС и 

обявление № 45 от 30.12.2008 г., публикувано в електронното 

издание на ДВ

„ДЕКСТРО ГРУП КОНСОРЦИУМ”

146 000 лв. без ДДС за разработка на 

специализирания софтуер;

за извършеното внедряване 

Възложителят заплаща 291 лв. без 

включен ДДС за инсталацията на 

обновената функционалност във 

всеки съд, вкл.обучение на 

системните администратори;

за извършеното внедряване - 516 лв. 

без вкл.ДДС за инсталацията на 

пълната функционалност на 

съответната система за управление на 

съдебните дела във всеки съд, вкл.за 

обучение на системните 

администратори;

за извършеното обучение 100 лв. без 

ДДС за обучението на всеки 

потребител за обновената 

функционалност;

за извършеното обучение500 лв. без 

ДДС за обучението на всеки 

потребител за пълна внедрена 

функционалност

Етап I- в срок от един месец и 

половина след подписване на 

договора;

Етап II- 28.08 2009 г.

Етап III – 25.09. 2009 г.

Етап IV – 25.09 2009 г.

Проектиране, разработване и въвеждане в експлоатация на 

промени във функционалността на EMSG – Кодинов за обособена 

позиция 4, както и провеждане на обучение на администратори и 

потребители

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-024/18.03.2009 г., на основание Решение № 

10-00-011 от 18.02.2009 г. на Представляващия ВСС за избор 

на изпълнител на обществена поръчка, открита с Решение № 

10-00-046 от 22.12.2008 г. на Представляващия ВСС и 

обявление № 46 от 30.12.2008 г. публикувано в електронното 

издание на ДВ 

Фондация „Право и Интернет” 70 000 лв. без ДДС

Дейност 1 – в срок до три месеца 

от подписване на договора;

Дейност 2 – в срок до 7 август 

2009 г.

Разработване на нормативна уредба за въвеждане на електронния 

документ и електронния подпис в съдебната система
ПРИКЛЮЧИЛ



Договор № 45-06-022/12.03.08 г., на основание Решение № 10-

00-005 от 10.02.2009 г. на Представляващия ВСС за избор на 

изпълнител на обществена поръчка, открита с Решение № 10-

00-043 от 10.12.2008 г.на Представляващия ВСС и обявление 

№ 6 от 20.12.2008 г., публикувано в електронното издание на 

ДВ.

Консорциум С.А. Консултинг 495 000 лв.

Етап I- в срок от един месец от 

подписване на договора;

Етап II- до 28 август 2009 г.;

Етап III- 25 септември 2009 г.;

Етап IV – 25 септември 2009 г.

Създаване на специализиран софтуер за мониторинг и контрол на 

дейността на вещите лица, внедряване и обучение
ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 92-50-006 от 23.02.2009 г. Договор № 92-50-006 от 

23.02.2009 г.                                                                   На 

основание Решение № 10-00-003/29.01.2009 г. на 

Представляващия ВСС за избор на изпълнител в обществена 

поръчка, открита с Решение № 10-00-048/22.12.2008 г. на 

Представляващия ВСС и обявление, публикувано в ДВ 

бр.52/30.12.2008 г., във връзка с проекти „Компетентни и 

мотивирани магистрати и съдебни служители” и „Обновени 

информационни системи за по-добро обслужване. Нормативна 

уредба на електронното правосъдие”.

„ИнтелДей Солушънс” АД 55 500 лв. без включен ДДС Краен срок - 02.10.2009 г.
Дейности за публичност и информация по проектите на ВСС по 

Оперативна програма „Административен капацитет” 
ПРИКЛЮЧИЛ

Споразумение № 45-06-105/02.11.09 г. към

Договор № 92-50-006 от 23.02.2009 г.
„ИнтелДей Солушънс” АД Краен срок - 30.10.09 г.

Удължаване на срока на договор по обществена поръчка с предмет 

„Дейности за публичност и информация по проектите на ВСС по 

ОПАК

ПРИКЛЮЧИЛ

Споразумение № 45-06-105/02.11.09 г. към

Договор № 92-50-006 от 23.02.2009 г.
„ИнтелДей Солушънс” АД Краен срок -30.11.09 г. ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-032/28.04.09 г. , на основание Решение № 10-

00-015/13.03.2009 г. на Представляващия ВСС за избор на 

изпълнител на обществена поръчка, открита с Решение № 10-

00-044/22.12.2008 г. на Представляващия ВСС, и обявление 

публикувано в ДВ бр. 44/30.12.2008 г.

”Юнайтед кънсалтънс” ДЗЗД 640 498 лв.без включен ДДС

Краен срок - Изпълнението на 

дейността е разделено на осем 

етапа: Етап I приключва в срок 

един месец от подписване на 

договора –Етап II приключва в  

срок от два месеца от сключване 

на договора 

Етап III приключва  в срок до 

четири месеца от сключване на 

договора 

Етап IV – приключва в срок от пет 

месеца от сключване на договора; 

Етап V в срок до 25 септември 

2009 г.;

Етап VI в срок до 28.10.2009 г.; 

Етап VII – в срок до 28.10.2009;

Етап VIII – в срок до 28.10.2009г

Консултантски услуги, свързани с управлението на човешките 

ресурси, създаване и внедряване на Информационна система за 

управление на човешките ресурси в съдебната власт”

ПРИКЛЮЧИЛ

Споразумение № 45-06-110/29.10.09 г.към Договор № 45-06-

032/28.04.2009 г.
”Юнайтед кънсалтънс” ДЗЗД Краен срок - 30.11.2009 г.

Удължаване на срока на договор по обществена поръчка с предмет 

„Консултантски услуги, свързани с управлението на човешките 

ресурси, създаване и внедряване на Информационна система за 

управление на човешките ресурси в съдебната власт” 30 ноември 

2009 г. 

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-058/23.06.09 г., на основание Решение №10-

00-040/04.06.2009 г. на Представляващия ВСС за избор на 

изпълнител в обществена поръчка, открита с Решение №10-00-

020/08.04.2009 г. на Представляващия ВСС и обявление, 

публикувано в ДВ бр. 3/09.04.2009 г. 

”Сиела софт енд паблишинг” АД” 153 349.40 лв без включен ДДС Краен срок - 28.10.2009 г. ”Сиела софт енд паблишинг” АД” ПРИКЛЮЧИЛ

Проект "Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни служители", финансиран по ОПАК



Договор № 45-06-059/23.06.09 г., на основание Решение №10-

00-040/04.06.2009 г. на Представляващия ВСС за избор на 

изпълнител в обществена поръчка, открита с Решение №10-00-

020/08.04.2009 г. на Представляващия ВСС и обявление, 

публикувано в ДВ бр. 3/09.04.2009 г.

”Сиела софт енд паблишинг” АД” 257 753.20 лв. без включен ДДС Краен срок - 28.10.2009 г.
Обучение на магистрати за подобряване на техните умения и 

подпомагане на тяхната дейност извън правната сфера
ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-031/ 08.04.2009 г., на основание Решение № 

10-00-017/20.03.2009 г. на Представляващия ВСС за избор на 

изпълнител в обществена поръчка, открита с Решение № 10-00-

045/22.12.2008 г. на Представляващия ВСС и обявление, 

публикувано в ДВ бр. 43/30.12.2008 г.

ОБЕДИНЕНИЕ „МЕЖДУНАРОДЕН 

КОЛЕЖ И ПАРТНЬОРИ
371 025.00 лв. без включен ДДС Краен срок - 28.10.2009 г.

Обучения на магистрати и съдебни служители – обучения за 

прилагане на законодателството – обособена позиция 1
ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-056 от 25.05.2009 г.

На основание Решение по протокол №18 от заседание на ВСС 

от проведено на 29.04.2009  г. за упълномощаване на 

Представляващия ВСС да организира и проведе процедура по 

възлагане на малка обществена поръчка за избор на 

изпълнител за изработка на проекто-документи.

„Епсилон технолоджис” ЕООД
14 000 лв. без ДДС

Край - 30.04.2009 

Изработка на проекто-документи за кандидатстване на ВСС като 

конкретен бенефициент за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по подприоритет 1,5 “Прозрачна и ефективна 

съдебна система” по ОПАК

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-012 от 01.06.2010 г.

на основание заповед № 95-00-007/26.01.2010 г. на 

представляващия ВСС и Решение от 15.05.2010 г. във връзка с 

проект „Ефективност, отчетност и координация в съдебната 

система”

„Интелдей Солушънс” АД

32 201,00

с ДДС 05.07.2010 - 02.08.2010

Дейности за публичност и информация по проект „Ефективност, 

отчетност и координация в съдебната система” по подприоритет 

1.5 “Прозрачна и ефективна съдебна система” по ОПАК.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-015 от 28.07.2010 г.

на основание и в изпълнение на решение по протокол № 23 от 

заседание на ВСС, проведено на 17.06,2010 г. във връзка с 

проект „Ефективност, отчетност и координация в съдебната 

система”

„Лирекс БГ” ООД

345 609,00

с ДДС

„Въвеждане на механизми за координация и взаймодействие в и 

между органите на съдебната власт във връзка с делата от особен 

обществен интерес и анализ възможността за използване на видео-

конферентни връзки в наказателното производство с оглед 

ускорявяане на приключването на делата” по проект 

„Ефективност, отчетност и координация в съдебната система” по 

подприоритет 1.5 “Прозрачна и ефективна съдебна система” по 

ОПАК.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-016 от 28.07.2010 г.

на основание и в изпълнение на решение по протокол № 23 от 

заседание на ВСС, проведено на 17.06,2010 г. във връзка с 

проект „Ефективност, отчетност и координация в съдебната 

система

Консорциум „Ей Ен Партнърс” ДЗЗД, 

обединение на фирмите „Нео 

Сървисис” ООД и „Абати” АД 

249 360,00

с ДДС

„Създаване на унифицирана система за приемане и обработване на 

жалби и други дейности за превенция на корупцията” по проект 

„Ефективност, отчетност и координация в съдебната система” по 

подприоритет 1.5 “Прозрачна и ефективна съдебна система” по 

ОПАК.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-017 от 28.07.2010 г.

на основание и в изпълнение на решение по протокол № 23 от 

заседание на ВСС, проведено на 17.06,2010 г. във връзка с 

проект „Ефективност, отчетност и координация в съдебната 

система”

Консорциум „ДАН Консултинг” ДЗЗД, 

обединение на фирмите „Абати” АД, 

„Нео Сървисис” ООД и „Дикон груп” 

ЕООД

159 600,00

с ДДС

„Обновяване на информационна стратегия на правораздавателните 

органи на РБ и разработване на критерии за статистически анализ 

на натовареността и за отчитане дейността на съдебната власт пред 

обществеността” по проект „Ефективност, отчетност и 

координация в съдебната система” по подприоритет 1,5 

“Прозрачна и ефективна съдебна система” по ОПАК.

ПРИКЛЮЧИЛ

Проект „Ефективност, отчетност и координация в съдебната система”, финансиран от ОПАК 



Договор № 45-06-057/16.12.2013г. КПМГ България ООД 296 556 лв. 16.12.2013 -  съгласно графика

Обществена поръчка „Въвеждане на подхода за изготвяне на 

програмен и ориентиран към резултатите бюджет на ВСС и 

пилотно тестване в три органа на съдебната власт чрез анализ, 

прилагане и обучение”

ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор № 45-06-041/21.07.2014г. "Ламбаджиев Стандарт" ООД 31 770 лв. 21.07.2014 - 04.09.2014 г. Дейности за Информация и публичност ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор № 45-06-018 от 20.02.2014 г. в изпълнение на 

Договор № КБ 12-24-1/10.05.2013 г., финансиран от ОПАК 

чрез ЕСФ и на основание решение по протокол №3/23.01.2014 

на ВСС

ДЗЗД “Асесконсулт“, гр. София 39 183,00 лв.без включен ДДС;

20.02.2014 - Срокът за изпълнение 

услугите, предмет на настоящия 

договор е до 3 месеца от 

влизането в сила на настоящия 

договор – 20.05.2014 г.

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да предостави 

услуги по проекта  и да извърши следните основни дейности:

1. Събиране на информация за наличните нужди и потребности от 

обучение на членовете на ВСС и служителите на администрацията 

му;

2.Анализиране на събраната информация за нуждите и 

потребностите от обучение на членовете на ВСС и служителите на 

администрацията му; 

3. Съгласуване и одобрение от Възложителя на изготвения анализ 

на нуждите от обучение, в пълно съответствие с изискванията на 

Възложителя, заложени в Техническата спецификация и 

техническото предложение на Изпълнителя

ПРИКЛЮЧИЛ

 Проект „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт” 

Проект „Повишаване на квалификацията на членовете на Висшия съдебен съвет и на служителите на администрацията на Висшия съдебен съвет”, финансиран от ОПАК



Договор № 45-06-043 от 23.07.2014 г. в изпълнение на 

Договор № КБ 12-24-1/10.05.2013 г., финансиран от ОПАК 

чрез ЕСФ и на основание решение по протокол 

№27/25.06.2014 на ВСС

ДЗЗД „Бенконсулт"

872 400,00 лева

Приемането на извършената работа се 

осъществява с двустранни 

предавателно-приемателни 

протоколи, подписани от определени 

представители на страните, като за 

възложителя протоколите се 

подписват от ръководителя на 

проекта Одобряването на 

извършените и приети дейности или 

резултати по реда на т. 3.4 от 

договора се извършва чрез 

двустранни констативни протоколи, 

подписани от определени 

представители на страните, като за 

възложителя протоколите се 

подписват от ръководителя на 

проекта

23.07.2014 г. - 23.05.2014 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави услугите при изпълнение 

на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на 

специализирани обучения и изпълнение на мерките за 

информация и публичност

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-06-056/28.10.2014г. „Апра” ООД 21 092 лв.

28.10.2014г. - Седем месеца, 

считано от влизане в сила на 

договора.

Дейности по информация и публичност ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-06-058/28.10.2014г. ДЗЗД „Консорциум ФПИ -ИДЕИН” 486 030 лв.

28.10.2014г. - Шест

 месеца, считано от влизане в сила 

на договора

Дейностите, включени в обществената поръчка с предмет 

„Разработване на програма за професионална квалификация на 

магистрати, извън НИП. Разработване на обучителни модули за 

провеждане на специализирани обучения. Провеждане на 

специализирани обучения на магистрати.”

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-059/03.11.2014 г. „О три пи ар” ЕООД 70 800 лв.
03.11.2014 - 9 месеца от датата на 

подписване на договора

Организиране и провеждане на Национална 

конференция.Организиране и провеждане на 5 бр. информационни 

семинари.Организиране и провеждане на дни на отворени врати – 

6 бр.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-060/04.11.2014 г. „Ламбаджиев Стандарт” ООД 8 220 лв.
04.11.2014 - Не по късно от 

крайния срок на проекта 

Провеждане на встъпителна и заключителна 

пресконференция,разработване и отпечатване на 1000 бр.плакати 

за дни на отворени врати ,1000 бр.брошури, 9 бр. банери и 1000 бр. 

брошури

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-068/15.12.2014 г. „О три пи ар” ЕООД 78 000 лв.
15.12.2014 -  9 м. от датата на 

сключване на договора

Разработване на 10 бр. видеоклипове за популяризиране на 

дейността на съдебната система.ТВ излъчване на 3 бр. от 

избраните от 10-те от възложителя видеоклипове всеки по 10 пъти

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-071/29.12.2014 г.

  

Обединение „Консорциум Ефективна 

комуникация”ДЗЗД
125 544,00

29.12.2014  - До приключване на 

дейностите

Събиране и анализиране на данни за състоянието на 

комуникациите н съдебната система,провеждане на 13 бр. фокус 

групи разработване на проект на комуникационната стратегия на 

съдебната власт и обсъждането й в 2 бр. работни 

срещи.Разработване на окончателен вариант на комуникационната 

стратегия и провеждане на  2 броя три дневни 

обучения.Разработване на обучителни материали-аудио визуално 

учебно помагало

ПРИКЛЮЧИЛ

Споразумение за прекратяване на Договор № 45-06-

068/16.01.15 г.по взаимно съгласие
„О три пи ар” ЕООД 16.1.2015

Разработване на 10 бр. видеоклипове за популяризиране на 

дейността на съдебната система.ТВ излъчване на 3 бр. от 

избраните от 10-те от възложителя видеоклипове всеки по 10 пъти 

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-012/27.02.2015 г. Българска национална телевизия 114 600,00
27.02.2015 - 5 месеца от датата на 

подписване

Предоставяне на програмно време срещу заплащане за излъчване 

на  30 броя специализирани рубрики.
ПРИКЛЮЧИЛ

Проект “Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на 

обучения от ВСС”, финансиран от ОПАК

Проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, финансиран от ОПАК



Договор № 45-06-015/04.03.2014 г. „Тара софт” ЕООД 38 400,00
04.03.2015  - 45 дни от датата на 

подписване на договора
Обновяване на интернет сайт на ВСС. ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-022 от 16.04.2015 г. в изпълнение на 

Договор № 13-33-2/27.12.2013 г., финансиран от ОПАК чрез 

ЕСФ

Обединение „ПОПОВ И ПАРТНЬОРИ - 

МАПЕКС"

Възнаграждението - в размер на 

111 000,00 (хиляда стои единадесет) 

лева без ДДС или 

133 200,00 (сто тридесет и три хиляди 

и двеста) лева с ДДС, което ще бъде 

изплатено под формата на междинни 

пращания и окончателно плащане 

16.04.2015 г. - За срок от 4 

/четири/ месеца, считано от датата 

на подписването му, но не по 

късно от 30.09.2015 г.

Изготвяне на: 1. Анализ 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. 2.Анализ на 

извършваните удостоверителни изявления от органите на 

съдебната власт. 

3. Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на основните 

правила за работа в условия на електронно правосъдие. 4. 

Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на правилата за 

воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на 

органите на съдебната власт"

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-024 от 27.04.2015 г. в изпълнение на 

Договор № 13-33-2/27.12.2013 г., финансиран от ОПАК чрез 

ЕСФ
„Ди ем Ай Дивелопмънт” ЕООД

Възнаграждението - в размер на 

2 320,00 (две хиляди триста и 

двадесет) лева без ДДС или 

2 784,00 (две хиляди седемстотин 

осемдесет и четири) лева с ДДС. 

Плащанията ще се извършват в срок 

до 10 работни дни след подписване 

на протокола за приемане на 

направената доставка/извършената 

услуга, предмет на договора и 

представяне на фактура оригинал от 

изпълнителя.    

27.04.2015 г - За срок от 4 /четири/ 

месеца, считано от датата на 

подписването му, но не по късно 

от 30.09.2015 г.

Изработка на 2 бр. банери, изработка и доставка на рекламни 

материали: химикалки – 20 бр.; тефтери – 100 бр.; папки – 200 бр., 

USB флаш памети – 100 бр., изготвяне и поставяне на 

информационни стикери върху закупено компютърно оборудване 

– 20 бр.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-027 от 15.06.2015 г. в изпълнение на 

Договор № 13-33-2/27.12.2013 г., финансиран от ОПАК чрез 

ЕСФ
„АБАТИ” АД

Възнаграждението - в размер на 

416 200,00 (четиристонин и 

шестнадесет хиляди и двеста) лева без 

ДДС или 

499 440,00 (четиристотин девестдесет 

и девет хиляди и четиристотин и 

четиридесет) лева с ДДС. Плащанията 

ще се извършват под формата на 

междинни и окончателно плащане

15.06.2015 г. - За срок от 4 

/четири/ месеца, считано от датата 

на подписването му, но не по 

късно от 30.09.2015 г.

Разработване и внедряване на Единен портал на електронното 

правосъдие, който включва под-дейности – обучение за работа с 

Единния портал и под-дейности 

ПРИКЛЮЧИЛ

Проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен  портал на съдебната власт”, финансиран от ОПАК

Проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ”, финансиран от ОПАК



Договор № 45-06-006/03.02.2015 г. в изпълнение на Договор 

№ С13-24-1/13.03.2014 г., финансиран от ОПАК чрез ЕСФ, 

дейност 2

"Д ЕНД Д КОНСУЛТИНГ" ООД

99 600,00 лв. с ДДС

Възнаграждението 

 ще се изплаща на Изпълнителя, 

поетапно, както следва:

1. Авансово плащане в размер на 10 

% (десет процента) от общата 

стойност на договора, платимо в 10 

(десет) дневен срок (календарни дни) 

след подписването на договора и 

издадена оригинална фактура от 

страна на Изпълнителя.   

2. Междинни плащания в размер до 

80 % (осемдесет процента) от общата 

стойност на договора – в 10 (десет) 

дневен срок (календарни дни) след 

одобрение на доклада за отчитане на 

извършена дейност от Ръководителя 

на проекта с констативен протокол и 

издадена оригинална фактура от 

страна на Изпълнителя. 

3. Оконч. плащане в размер на 

оставащата сума за плащане по 

договора, представляваща разликата 

между общата стойност на договора и 

изплатените авансово и междинни 

плащания – в срок до 15 календарни 

дни след одобрение на окончателния 

доклад за изпълнение на договора от 

Ръководителя на проекта с 

03.02.2015 - 03.06.2015 г.
Специализирано обучение на съдебни статистици и съдебни 

служители, извършващи статистическа дейност
ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-013/27.02.2015 г. в изпълнение на Договор 

№ С13-24-1/13.03.2014 г., финансиран от ОПАК чрез ЕСФ, 

дейност 3

Българска консултантска организация

45 576,00 лв. с ДДС

Възнаграждението 45 576,00 лв. с 

ДДС ще се изплаща на Изпълнителя, 

поетапно, както следва:

1. Авансово плащане в размер на 10 

% (десет процента) от общата 

стойност на договора, платимо в 10 

(десет) дневен срок (календарни дни) 

след подписването на договора и 

издадена оригинална фактура от 

страна на Изпълнителя.   

2. Междинни плащания в размер до 

80 % (осемдесет процента) от общата 

стойност на договора – в 10 (десет) 

дневен срок (календарни дни) след 

одобрение на доклада за отчитане на 

извършена дейност от Ръководителя 

на проекта с констативен протокол и 

издадена оригинална фактура от 

страна на Изпълнителя. 

3. Оконч. плащане в размер на 

оставащата сума за плащане по 

договора, представляваща разликата 

между общата стойност на договора и 

изплатените авансово и междинни 

плащания – в срок до 15 календарни 

дни след одобрение на окончателния 

доклад за изпълнение на договора от 

Ръководителя на проекта с 

27.02.2015 г. - 27.05.2015 г.

Разработване на Методика за контрол и проверка на 

статистическите данни – отчитащи дейността на съдебните органи 

и съдиите в Република България и обучение на членовете на 

КПКИТС и КАОСНОСВ за прилагането й

ПРИКЛЮЧИЛ



Договор № 45-06-013/27.02.2015 г. в изпълнение на Договор 

№ С13-24-1/13.03.2014 г., финансиран от ОПАК чрез ЕСФ, 

дейност 3

Българска консултантска организация

45 576,00 лв. с ДДС

Възнаграждението 45 576,00 лв. с 

ДДС ще се изплаща на Изпълнителя, 

поетапно, както следва:

1. Авансово плащане в размер на 10 

% (десет процента) от общата 

стойност на договора, платимо в 10 

(десет) дневен срок (календарни дни) 

след подписването на договора и 

издадена оригинална фактура от 

страна на Изпълнителя.   

2. Междинни плащания в размер до 

80 % (осемдесет процента) от общата 

стойност на договора – в 10 (десет) 

дневен срок (календарни дни) след 

одобрение на доклада за отчитане на 

извършена дейност от Ръководителя 

на проекта с констативен протокол и 

издадена оригинална фактура от 

страна на Изпълнителя. 

3. Оконч. плащане в размер на 

оставащата сума за плащане по 

договора, представляваща разликата 

между общата стойност на договора и 

изплатените авансово и междинни 

плащания – в срок до 15 календарни 

дни след одобрение на окончателния 

доклад за изпълнение на договора от 

Ръководителя на проекта с 

27.02.2015 г. 27.05.2015 г.

Разработване на Методика за контрол и проверка на 

статистическите данни – отчитащи дейността на съдебните органи 

и съдиите в Република България и обучение на членовете на 

КПКИТС и КАОСНОСВ за прилагането й

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-019/24.03.2015 год. в изпълнение на Договор 

№ С13-24-1/13.03.2014 г., финансиран от ОПАК чрез ЕСФ, 

дейност 4

"Д ЕНД Д КОНСУЛТИНГ" ООД

45 000,00 лв. с ДДС

Възнаграждението 45 000,00 лв. с 

ДДС ще се изплаща на Изпълнителя, 

поетапно, както следва:

1. Авансово плащане в размер на 10 

% (десет процента) от общата 

стойност на договора, платимо в 10 

(десет) дневен срок (календарни дни) 

след подписването на договора и 

издадена оригинална фактура от 

страна на Изпълнителя.   

2. Междинни плащания в размер до 

80 % (осемдесет процента) от общата 

стойност на договора – в 10 (десет) 

дневен срок (календарни дни) след 

одобрение на доклада за отчитане на 

извършена дейност от Ръководителя 

на проекта с констативен протокол и 

издадена оригинална фактура от 

страна на Изпълнителя. 

3. Оконч. плащане в размер на 

оставащата сума за плащане по 

договора, представляваща разликата 

между общата стойност на договора и 

изплатените авансово и междинни 

плащания – в срок до 15 календарни 

дни след одобрение на окончателния 

доклад за изпълнение на договора от 

Ръководителя на проекта с 

24.03.2015 г. 24.06.2015 г.
Оценка на ефективността на реализираните обучения по проекта и 

разработване на План за въвеждане на продължаващо обучение
ПРИКЛЮЧИЛ



Договор № 45-06-018/16.03.2015 г. в изпълнение на Договор 

№ С13-24-1/13.03.2014 г., финансиран от ОПАК чрез ЕСФ, 

дейност 5

Агенция Про Уей

9 597,00 лв. с ДДС

Възнаграждението 9597,00 с ДДС ще 

се изплаща на Изпълнителя, 

поетапно, както следва:

1. Междинни плащания в размер до 

80 % (осемдесет процента) от общата 

стойност на договора – в 10 (десет) 

дневен срок (календарни дни) след 

одобрение на доклада за отчитане на 

извършена дейност от Ръководителя 

на проекта с констативен протокол и 

издадена оригинална фактура от 

страна на Изпълнителя. 

2. Окончателно – в срок до 15 

календарни дни след одобрение на 

окончателния доклад за изпълнение 

на договора от Ръководителя на 

проекта с конст. протокол и издадена 

оригинална фактура от страна на 

Изпълнителя.

16.03.2015- 02.09.2015 г.

Услуга по изпълнение на мерки за информация и публичност по 

проект „Повишаване на  компетентността  на съдебните служители 

– статистици в органите на съдебната власт и на членове на 

КПКИТС и КАОСНОСВ“, рег. № C 13-24-1/13.03.2014 г

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-070/23.12.2014 г. Анекс № 45-06-

070/14/30.03.2015 г. 
"Кюпета" ООД 19 500 лв. без ДДС

Разработване на нова информационна система за специфични 

информационни нужди на ВСС - Интерактивна карта на съдебните 

райони в РБ, и оказване на съдействие при въвеждането и в 

редовна експлоатация

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-013/03.02.2014 г. "Юнайтед Травъл Ейджънси" ЕООД

първоначална обща прогнозна 

стойност:   268 878 лв. без ДДС  

(прогнозна стойност по проект NFM-

2013-BG14-2: 78 390 лв.с ДДС) 

48 месеца

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж в 

чужбина, медицински застраховки и при необходимост хотелски 

резервации и наземен транспорт в чужбина за членове на Висшия 

съдебен съвет, магистрати от органите на съдебната власт, съдебни 

служители, както и придружаващи ги лица при служебните 

пътувания, за нуждите на Висш съдебен съвет и във връзка с 

реализацията на предефиниран проект No 2 „Подкрепа за Висшия 

съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и 

подобряване на ефективността на съдебната система” 

осъществяван с финансовата подкрепа на НФМ 2009-2014 - 

Открита процедура

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор 45-06-031/17.04.2014 г. по Обособена позиция № 2 за 

НФМ

По обособена позиция № 2: "Диалог 

Плюс" ООД

прогнозна стойност: до 66 000 лв. без 

ДДС  общо за двата договора 

(стойност по проект NFM-2013-BG14-

2: 

27 813  без ДДС   33 375,60лв с ДДС.)

по Обособена позиция № 2: до 

приключване на дейностите по 

проекта

Извършване на писмени и устни преводи по две обособени 

позиции: Обособена позиция № 1 - "Извършване на писмени и 

устни преводи за нуждите на ВСС"; и Обособена позиция № 2                                                           

"Извършване на писмени и устни преводи във връзка с 

реализацията на Предефиниран проект № 2 "Подкрепа за ВСС, 

свързана с изграждането на капацитет и подобряване на 

ефективността на съдебната система" осъществяван с финансовата 

подкрепа на НФМ 2009-2014" - Публична покана

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-06-032/25.04.2014г. и Анекс №45-06-032/ 

08.12.2014г

"Българска консултантска 

организация" ЕООД

32 000 лв. без ДДС

38 400 лв. с ДДС

„Разработване на Сравнително изследване на опита и добрите 

практики в държави-членки на Съвета на Европа и на действащото 

законодателство в Република България в областта на електронното 

призоваване и изготвяне на предложение за законодателни 

промени“ във връзка с изпълнението на проект „Подкрепа за 

Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и 

подобряване на ефективността на съдебната система“  по договор 

за безвъзмездна помощ по проект NFM-2013-BG-14-2, финансиран 

от Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014 – Публична 

покана

ПРИКЛЮЧИЛ

Предефиниран проект No 2 „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система”, НФМ



Договор №45-06-063/ 27.11.2014 г. Агенция "Про Уей"
17150,00 лв. без ДДС или 20580 лв. с 

ДДС

До успешното приключване на 

всички дейности, включени в 

предмета на обществената 

поръчка и/или  с прогнозната дата 

на приключване на проекта - 

20.08.2015 г.

„Дейности за информация и публичност”, по проект  "Подкрепа за 

Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и 

подобряване на ефективността на съдебната система" 

осъществяван с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов 

механизъм (НФМ) 2009-2014, програмна област BG 14 – 

„Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на 

съдебната власт” – Открита процедура

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № ВСС-7246/ 30.05.2017  ДЗЗД "ЕКОРИС И ПАРТНЬОРИ"
311 000 без ДДС или 373 200 лева с 

ДДС
30.05.2017 - 30.09.2017 г. 

Предоставяне на консултантски услуги за подобряване работата на 

Висш съдебен съвет с фокус към процеса по атестиране, 

мотивация, формиране на възнагражденията на магистратите и 

дисциплинарната практика на ВСС.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № ВСС-6012/ 28.04.2017  ДЗЗД "Инфоконсулт" 
115 520 лева без ДДС или 138 624 с 

ДДС
28.04.2017 г. - 30.09.2017 г.

Логистично осигуряване на обучения, събития и осигуряване на 

мерките за информация и публичност по проекта.
ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № ВСС-2402/ 26.02.2018
Адвокатско дружество "Попов, 

Арнаудов и партньори"

33 300 лева без ДДС или 39 960 лева  

с ДДС
26.02.2018 - 26.08.2018 г.

Анализ на задълженията на органите на съдебната власт относно 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в 

съдилищата и прокуратурата, със следните поддейности: 1.1 

Документални проверки 1.2 Проверки на място 1.3 Разработване 

на стандарти за наблюдение, изпълнение, отчетност и контрол 

относно условията на труд в ОСВ.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № ВСС-9994/02.08.2018 г. ДЗЗД "Естрата" 258 672 лева с ДДС 02.08.2018 - 10.09.2018 г.

Да предостави следните услуги: Дейност 1 - Извършване на 

междинна оценка на прилагането на методологията за измерване 

тежестта на отделните видове дела и преписки и за отчитане на 

допълнителните служебни задължения, извършване на допитване 

сред магистратите и разработване на модел за интеграция на 

нормата на натовареност с другите процеси на планиране;

Дейност 2 - Разработване на методика за измерване и определяне 

на норма на натовареност на съдебната администрация и 

равномерно разпределение на работата в рамките на отделните 

структури, въвеждане на механизъм за определяне на норма на 

натовареност на съдебната администрация и разработване на 

модел за интеграция на механизма с другите процеси на 

планиране; 

Дейност 3 - Изготвяне на анализ на факторите, водещи до 

увеличаване продължителността на делата, изработване и 

прилагане на предложения за преодоляване на забавянията и 

изработване на предложения за законодателни промени в 

процесуалните закони с оглед преодоляване на факторите, водещи 

до забавяне на делата; 

Дейност 4 - Осигуряване на мерки за информация и комуникация 

за осигуряване на гласност на предвидените и изпълнени дейности 

сред магистрати, служебни служители, медии, граждани и др. 

заинтересовани страни чрез провеждането на публични дискусии и 

заключителна пресконференция

Обхваща дейности 1, 2, 4 и 5 от проекта (в т.ч. и мерките за 

информация и комуникация). 

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор BG05SFOP001-3.001-0011-C01/14.09.17 г., „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната 

власт и повишаване на ефективността на работата им“, финансиран от ОПДУ

Договор BG05SFOP001-3.001-0002-C01/08.09.2016 г. „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система”, финансиран от ОПДУ



Допълнително споразумение № ВСС-12681/15.10.18 г. към 

договор № ВСС-9994/02.08.2018 г. 
ДЗЗД "Естрата" 02.08.2018 - 02.01.2019 г.

Удължаване на срока на договора с 5 месеца, но не по-късно от 

02.01.2019 г. 
ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № ВСС-9785/27.07.2018 г. "Информационно обслужване" АД  92 400 с ДДС 27.07.2018 г. - 31.12.2018 г.

Да се осъществи централизиране на информацията от Системата за 

управление на съдебните дела (САС) в Единния портал за 

електронно правосъдие, съгласно  Техническите спецификации на 

Възложителя и Техническото и Ценово предложение на 

Изпълнителя.

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № ВСС-12976/29.10.2018 г. "Информационно обслужване" АД 346 800 с ДДС
29.10.2018 г. - 31.12.2019 г., или 

до приключването на проекта 

Да се осъществи Прилагане на унифицирани модели и стандарти 

за съдържание и надграждане на Единния портал за електронно 

правосъдие, миграция на интернет страниците на съдилищата към 

Единния портал за електронно правосъдие и предоставяне на 

електронни услуги, съгласно  Техническите спецификации на 

Възложителя и Техническото и Ценово предложение на 

Изпълнителя.

ТЕКУЩ

Договор № ВСС-14505/30.11.2018 г. Агенция "Стратегма" 165 840  с ДДС
30.11.2018 г., или до 

приключването на проекта 

Да предостави следните услуги: Дейност 1 Разработване на 

доклади, инстументариум за оценка и методология Дейност 2 

Организиране и провеждане на публични дискусии Дейност 3 

Организиране и провеждане на обучения

ТЕКУЩ

Допълнително споразумение към Договор № ВСС-

14505/30.11.2018 г. 
Агенция "Стратегма" Непроменена 05.12.2018 г. - 30.04.2019 г. Непроменени ТЕКУЩ

Договор BG05SFOP001-3.001-0022-C01/15.12.2017 г., проект „Ефективен достъп до правосъдие“, финансиран от ОПДУ, ВСС партньор на МП 

Договор BG05SFOP001-3.001 -0013-C01/11.12.2017 г., проект “Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие”, финансиран от ОПДУ



Номер на договора
Юридическо лице, с което е 

сключен договора
Стойност на договора Период за изпълнение Предмет на договора

Етап на изпълнение на 

договора

Договор № 45-06-045 от 31.08.2015 г. в 

изпълнение на Договор № 13-33-

2/27.12.2013 г., финансиран от ОПАК чрез 

ЕСФ

„АКСИОР” ООД

Възнаграждението - в 

размер на 

60 129,00 лева без ДДС или 

72 154,80 лева с ДДС. 

Плащането ще се извършва 

в срок до 10 работни дни 

след подписване на 

протоколо за изпълнението 

на и предоставяне на 

фактура оригинал от 

изпълнителя, но не по-късно 

от 30.09.2015 г.  

31.08.2015 г. - Срокът на доставка 

е до 30 дни от датата на сключване 

на договора, но не по-късно от 

30.09.2015 г.   

Закупуване на хардуер, необходим за функционирането на 

изградения единен портал на електронното правосъдие по проект 

„Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна 

комуникационна и информационна инфраструктура и единен 

електронен портал на съдебната власт” – доставка на дисков 

масив – 2 бр.; 2 сървърни конфигурации; шкаф – 1 бр. ; защитна 

стена – 2 бр.  

ПРИКЛЮЧИЛ

№45-06-041/ 04.08.2015г. – Обособена 

позиция №1
„АКСИОР“ ООД

21 397 лв. без ДДС и 25 

676,40 с ДДС

30 дни от датата на сключване на 

договора 

„Доставка и инсталиране на хардуер и базов софтуер, разработка, 

интеграция и внедряване на приложен софтуер, необходими за 

модернизиране на съществуващите системи за управление на 

делата, с цел електронно съобщаване и призоваване“ със 

следните обособени позиции: 

Обособена позиция 1: „Доставка и инсталиране на хардуер 

(сървър и дисков масив )“ 

ПРИКЛЮЧИЛ

№45-06-042/ 04.08.2015г. – Обособена 

позиция №2 
„СМАРТ СИС“ ДЗЗД  

39 000 лв. без ДДС и 46 800 

лв. с ДДС

120 календарни дни от дата на 

сключване на договора 

„Доставка и инсталиране на хардуер и базов софтуер, разработка, 

интеграция и внедряване на приложен софтуер, необходими за 

модернизиране на съществуващите системи за управление на 

делата, с цел електронно съобщаване и призоваване“ със 

следните обособени позиции: 

Обособена позиция 2: 

„Разработка, внедряване  и интеграция  на приложен софтуер  и 

доставка на  базов софтуер“- Открита процедура

ПРИКЛЮЧИЛ

Договори с юридически лица за извършване на доставки 

Проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен  портал на съдебната власт”, финансиран от ОПАК

Предефиниран проект No 2 „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система”, НФМ



Номер на договора

Физическо лице или 

юридическо лице, с което е 

сключен договора

Стойност на договора Период за изпълнение Предмет на договора
Етап на изпълнение на 

договора

Договор № 45-06-014 от 27.07.2010 г.

на основание и в изпълнение на решение по протокол 

№ 29 от заседание на ВСС, проведено на 22.07.2010 г. 

във връзка с проект „Ефективност, отчетност и 

координация в съдебната система”

„Атлас одитинг” ООД

10 000 лв.

с ДДС

Извършване на независим финансов одит по проект 

„Ефективност, отчетност и координация в съдебната система” 

по подприоритет 1.5 “Прозрачна и ефективна съдебна 

система” финансиран от ОПАК

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-109 /22.10.09 г.

на основание Решение от 08.10.2009 г. на 

Представляващия ВСС и Протокол от 07.10.2009 г. за 

избор на изпълнител на малка обществена 

поръчка,открита с решение на ВСС по протокол №36 

от 17.09.09 г., Заповед № 95-00-244/25.09.09 г. и 

Заповед № 95-00-253/07.10.09 г. на Представляващия 

ВСС 

Б.И.С (лични данни) 
30 000 лв. без ДДС, 36 000 лв. 

с вкл.ДДС

5 работни дни от предоставянето от 

Възложителя на Изпълнителя на заверено 

копие от окончателния финансов отчет, 

заедно с придружаващите го 

разходооправдателни документи, 

окончателен технически доклад и 

извлечения от счетоводната система по 

Договор № КБ 08-33-4/03.11.08 г., 5 работни 

дни от предоставянето от Възложителя на 

Изпълнителя на заверено копие от 

окончателния финансов отчет, заедно с 

придружаващите го разходооправдателни 

документи, окончателен технически доклад 

и извлечения от счетоводната система по 

Договор № КБ 08-24-8/03.11.2008 г.

Провеждане на външен одит, извършен от лицензиран одитор 

и изготвяне на одитен доклад за проверка на декларираните от 

бенефициента в окончателното искане за плащане разходи 

относно действителността на тяхното извършване, точност и 

допустимост в съответствие с договор за директно 

предоставяне на безвъзмездан финансова помощ по ОПАК, 

съфинансирана от ЕСФ „Компетентни и мотивирани 

магистрати и съдебни служители” № КБ 08-24-8/03.11.08 г. и 

договор за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от ЕСФ 

Обновени информационни системи за по-добро обслужване. 

Нормативна уредба на електронното правосъдие” № КБ 08-33-

4/03.11.08 г

ПРИКЛЮЧИЛ

Договор №45-06-044/31.07.2014г „Захаринова и партньори” ООД 3 120 лв.
Начало 31.07.2014 г.- Край-не по-късно от 

крайния срок за изпълнение на проекта
Провеждане на одит на проекта ПРИКЛЮЧИЛ

Договори за извършване на одит по проектите

Проект „Ефективност, отчетност и координация в съдебната система”, финансиран от ОПАК 

Проект №КБ08-24-8/03.11.2008 г."Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни изпълнители" и Проект №КБ08-33-4/03.11.2008 г., „Обновени информационни системи за по-добро обслужване. Нормативна уредба на 

електронното правосъдие”, финансирани от ОПАК

Проект “Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и 

предоставяне на обучения от ВСС”, финансиран от ОПАК



Договор № 45-06-043 от 09.10.2013 г. в изпълнение на 

Договор № КБ 12-24-1/10.05.2013 г., финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ и на основание чл.14, ал.5 от ЗОП

ГИГОВА АКАУНТИНГ ЕООД

Възнаграждението - в размер 

на 5 250,00 лева без ДДС или 

6 300 лева,  ще бъде изплатено 

при предоставяне на доклада 

по чл. 10 и подписване на 

приемо-предавателен 

протокол за извършената 

работа; 

Начало 09.10.2013 г. - Край - доклад за 

реализацията на проекта следва да бъде 

предаден в 15-дневен срок преди крайния 

срок за изпълнение на проекта 

Извършване на независим финансов одит по изпълнение на 

дейностите и отчитането на разходите част от дейност 9 

„Приключване на проекта”

ПРИКЛЮЧИЛ

Проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, финансиран от ОПАК

Договор № 45-06-023/10.03.2014г.
"Захаринова и партньори" ООД, 

гр.София
4 800 лв. 10.03.2014 -04.12.2014

Извършване на одит по изпълнение на дейностите и 

отчитането на разходите по договор за безвъзмездна 

финансова помощ № К 13-15-1/04.12.2013 г.

ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс  от 27.11.2014г. към  Договор за одит № 45-06-

023/10.03.2014 г.

"Захаринова и партньори" ООД, 

гр.София
10.03.2014 - 04.09.2015 Удължаване срока на договора за одит ПРИКЛЮЧИЛ

Анекс  от 30.07.2015 г.  към  Договор № 45-06-

023/10.03.2014 г.

"Захаринова и партньори" ООД, 

гр.София
4 000,00 10.03.2014 - 04.09.2015 Промяна стойността на договора за одит ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-011/20.02.2013г.
"Захаринова и партньори" ООД, 

гр.София
5 120 лв. 20.02.2013-03.03.2014

Извършване на одит по изпълнение на дейностите и 

отчитането на разходите по договор за безвъзмездна 

финансова помощ №С11-15-5/04.09.2012г.

ПРИКЛЮЧИЛ 

Договор № 45-06-029 от 15.04.2014 г. в изпълнение на 

Договор № С13-24-1/13.03.2014 г., финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ и на основание чл.14, ал.5 , т. 2 от 

ЗОП
„ФИСЕА ОДИТ” ЕООД

Възнаграждението е в размер 

на 1 900,00 лева крайна цена, 

което ще бъде изплатено в 5 

/пет/ дневен срок от 

завършване на възложената 

работа и подписване на 

приемо-предавателен 

протокол за изготвен и приет 

окончателен одитен доклад в 

сроковете на раздел ІV от 

договора;

15.04.2014-доклад за реализацията на 

проекта следва да бъде предаден в 10 /десет/-

дневен срок преди крайния срок за 

изпълнение на проекта

Извършване на независим финансов одит по изпълнение на 

дейностите и отчитането на разходите по дейност „Одит”
ПРИКЛЮЧИЛ

Проект „Повишаване на квалификацията на членовете на Висшия съдебен съвет и на служителите на администрацията на Висшия съдебен съвет”, финансиран от ОПАК

Проект „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт” 

Проект „Повишаване на компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членовете на КПКИТС и КАОСНОСВ”, финансиран от ОПАК



Договор № 45-06-037 от 27.06.2014 г. в изпълнение на 

Договор № 13-33-2/27.12.2013 г., финансиран от 

ОПАК чрез ЕСФ

"ГЛОБЪЛ ОДИТ СЪРВИСЕЗ" 

ООД

Възнаграждението - в размер 

на 

1 880,00 лева без ДДС или 2 

256 лева, което ще бъде 

изплатено на четири равни 

вноски, в срок до 10 работни 

дни след представяне на 

междинен одитен доклад 

/окончателен одитен доклад/ и  

подписване на приемо-

предавателен протокол 

27.06.2014 г. - 1 /един/ месец след 

приключване дейностите по проекта, но не 

по-късно от 14 календарни дни от 

приключването на срока на изпълнение на 

проекта

Извършване на финансов одит по изпълнение на дейностите и 

отчитането на разходите по проекта
ПРИКЛЮЧИЛ

Договор № 45-06-045/10.10.2013 г. "Родит" ЕООД 12 200 лева с ДДС

Изпълнението се осъществява през времето 

на изпълнение на проекта от сключване на 

договра, като одиторския доклад за 

реализацията на проекта следва да се 

предаде в срок до 10 работни дни преди 

крайния срок за изразяване на одиторско 

мнение и сертифициране на отчета. 

Извършване на независим финансов одит на проект 

"Подкрепа за ВСС, свързана с изграждането на капацитет и 

подобряване на ефективността на съдебната система", по 

НФМ 2009-2014 г.

ПРИКЛЮЧИЛ

Предефиниран проект No 2 „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система”, НФМ

Проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен  портал на съдебната власт”


