Проект: BG05SFOP001-3.001-0019 „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и
тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при
трансгранично сътрудничество в правораздаването”
Информация за извършените дейности към 31.07.2018 г. по изпълнение на Дейност 1
„Планиране на изграждането на средства за видеоконферентни връзки и подготовка на тръжна
документация за избор на изпълнител по Дейност 2“
За изпълнение на дейност 1 по проекта, след успешно приключване на открита процедура за
възлагане на обществена поръчка по ЗОП, на 02.05.2018 г е сключен договор с фирма “Телелинк
Бизнес Сървисис” ЕАД, със срок за изпълнение 3 месеца.
В договора е заложено изпълнение на следните дейности:
- Изготвяне на аналитичен доклад за определяне на местата, на които ще се оборудват зали
за видеоконферентни връзки;
- Изготвяне на подробен план за оборудване на 20 зали в съдилищата и 6 зали в места за
лишаване от свобода, с определени функционалности на централната компонента в
Министерство на правосъдието;
- Изготвяне на техническа спецификация и тръжна документация за избор на изпълнител по
Дейност 2.
При изпълнение на договора е извършено следното:
- изготвен план за оборудване на зали и разработване на функционалностите на централната
компонента;
- подготвени, изпратени, попълнени и обработени специализирани анкетни карти до
съдилищата и места за лишаване от свобода;
- проведени интервюта с ръководни лица от съдилищата и местата за лишаване от свобода;
- събрана и обработена статистическа информация от съдилищата и места за лишаване от
свобода за необходимостта от изграждане на зали за видеоконферентна връзка.
С цел определяне на залите за видеоконферентни връзки е изготвен анализ на събраната
информация за натовареност на съдилища, къде в местата за лишаване от свобода е имало най-много
разходи за конвой и транспорт, сигурност и опазване на участниците в процеса, възможностите на
институцията да предостави помещения с необходимите параметри и други.
Въз основа на направения анализ е разработен подробен план с предложени сгради в сектор
„Правосъдие“, в които да бъдат оборудвани 20 зали в съдилищата и 6 зали в места за лишаване от
свобода за видеоконферентни връзки. Освен това Планът включва:
- техническо предложение за оборудване на зали;
- техническо предложение за оборудване на централната компонента;
- описание на функционалностите на централната компонента - запазване на време за среща;
- начин на комуникация между централната компонента и залите видеоконференции;
- описание на софтуера за управление на видео-конферентната система
- описание на софтуера за запис на видеоконферентните разговори.
На база на събраната информация и направения анализ изпълнителят по договора изготви
тръжна документация по Дейност 2, включваща и техническа спецификация, методика за оценка на
участниците и изисквания към изпълнителя. На 31.07.2018 г. с официално придружително писмо е
представена за съгласуване, изготвената от изпълнителя, тръжна документация, включваща и
техническа спецификация на оборудването за избор а изпълнител по дейност 2 от проекта.
В съответствие с изискванията на възложителя, в определените срокове, е представен и
окончателен доклад за извършените от изпълнителя дейности при изпълнение на договора.
Изпълнението на дейностите по договора ще бъдат приети с окончателен приемо-предавателен
протокол, след съгласуване на представените документи от партньора по проекта - Висшия съдебен
съвет на Република България.

