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 и напредъка при изпълнение на
проекта, към 28.02.2019 г.
Дейност 1 – Планиране на изграждането на средства за видеоконферентни връзки
и подготовка на тръжна документация за избор на изпълнители по Дейност 2:
Дейността е изпълнена. Направените разходи за изпълнение на договора, в
размер на 8100 лв. с ДДС, са верифицирани напълно от Оперативна програма „Добро
управление“.
Дейност 2 – Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на основно и
съпътстващо оборудване за видеоконферентни връзки и прилежащо обучение:
Обявената на 21.11.2018 г. открита процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на основно и съпътстващо
оборудване за видеоконферентни връзки и прилежащо обучение“ е прекратена на
07.01.2019 г. Предстоящото влизане в сила от 01.03.2019 г. на промени в ЗОП налага, да
бъдат направени и пазарни проучвания за стойността на поръчката, към момента на
обявяването й. Във връзка с това екипа на проекта предприе незабавни действия за
проучване на опита на други администрации и изготви проект на Покана за предоставяне
на индикативни оферти. Поканата е публикувана на интернет страницата на МП на
27.02.2019 г., в рубрика „Профил на купувача“, със срок за представяне на индикативни
ценови оферти до 08.03.2019 г.
Дейност 3 – Изготвяне на наръчник с правила за практическото използване на
видеоконферентни връзки и предложения за промени в нормативната уредба:
В изпълнение на сключения договор, с изпълнител „Агенция СТРАТЕГМА“ ООД,
на 04.01.2019 г. е проведена встъпителна среща, с участието на членовете на екипа за
управление и изпълнение на проекта, представители на партньора по проекта ВСС, както
и представители на изпълнителя по договора „Агенция СТРАТЕГМА“ ООД.
На 09.2019 г., в съответствие с договорените срокове, Агенция „Стратегма“ OOД
предаде на Министерство на правосъдието Встъпителен доклад , съдържащ
информация за. актуален подробен план-график за изпълнение на дейностите и поддейностите, предмет на изпълнение по обществената поръчка, в който са фиксирани
конкретните срокове и дати за изпълнението им, подробно описание и разпределение на
задачите в екипа, както и конкретните експерти, които ще участват при изпълнение на
отделните дейности и под-дейности и др. Встъпителния доклад е обсъден от екипа на
проекта на работна среща и е взето решение за неговото одобрение. Докладът е одобрен
на 10.01.2019 г.
Спазвайки договорените срокове, Агенция „Стратегма“ OOД представи на екипа
на проекта проект на Въпросник за проучване на европейския, включително и

българския опит в областта, предмет на договора. След направени бележки и коментари
от страна на ВСС и МП по съдържанието на Въпросника беше решено да се организира
среща на която обстойно да бъдат коментирани включените въпроси, както и
предложения за нови. Срещата се проведе на 25.01.2019 г. и на нея бя ха обсъдени
следните въпроси:
- Фокус на проучването на европейски практики – бяха обсъдени и потвърдени
основните теми, представляващи интерес на изследването на европейски
практики – използване на видеоконферентни връзки, нива и начини на
регламентиране, видове производства, за които се използва, практически аспекти
на приложението – защита интересите на участниците, осигуряване спазването на
нормативните изисквания, въпроси, свързани с внедряването и поддръжката на
системите, архивиране и съхраняване на записите.
- Съдържание на представения проект на въпросник за проучване на европейския
опит – обсъждане на направените коментари и на възможности за допълнително
включване на въпроси, свързани с архивирането и съхраняването на записите от
видеоконферентните връзки. Всички обсъждани коментари ще бъдат отразени във
финалния проект на въпросника, който ще бъде представен за съгласуване.
- Други – обсъдени бяха възможностите за запознаване с опита за прилагане на
видеоконферентните връзка на институциите в България – срещи с експерти от
съответните звена или изпращане на въпросник за отразяване на срещнатите
предизвикателства и идентифицираните нужди. В оперативен порядък екипът на
Изпълнителя ще подготви предложение за провеждане на такива срещи.
Изготвен е окончателен вариант на Въпросник за проучване на европейския,
включително и българския опит за прилагане на видеоконферентните връзки в съдебно и
досъдебно производство, който е преведен на английски език. Въпросникът е пуснат към
всички държави членки на ЕС, със срок за отговор до 18.02.2019 г. На 19.02.2019 г. е
изпратено напомняне за изпращане на попълнен въпросник. До края на месец февруари
2019 г. са получени отговори от 7 държави-членки: Малта, Естония, Латвия, Гърция,
Хърватска, Дания, Португалия.
В резултат на направени проучвания и събрана информация освен от въпросника
и от други публикувани публични документи е изготвен проект на Доклад за
международния опит и добри практики, при използване на видеоконферентни връзки в
съдебно и досъдебно производство. Докладът е представен на 28.02.2019 г., в
съответствие с договорените срокове. Планирана е среща на 08.03.2019 г., с участието на
представители на ВСС и „Агенция СТРАТЕГМА“ ООД за обсъждане на изготвения
проект на Доклад.
Към момента дейностите по договора се изпълняват в договорените срокове, за
което допринася оказваната подкрепа и съдействие от експертите на ВСС, ангажирани с
управлението и изпълнението на проекта.
Дейност 4 – Мерки за информация и комуникация:
През отчетния период, предвид сключеното допълнително споразумение за
удължаване на срока на договора до края на 2019 г., както и актуализирания план-график
за изпълнение на оставащите дейности, са предприети действия за изготвяне на
информационен бюлетин, за напредъка по изпълнение на всички дейности по проекта,
до края на февруари 2019 г

