Министерство на правосъдието изпълнява проект: „Реализиране на Централизирана автоматизирана информационна
система „Съдебен статус““, Договор № BG05SFOP001-3.001-0010-C01/23.06.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна програма „Добро управление“, чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз
За изпълнение на Дейност 1 от Проекта е стартирана обществена поръчка за избор на изпълнител по ЗОП. Комисията е излязла с
доклад и има Решение № ЛС-07-131/21.12.2017 г. на главен секретар за избор на изпълнител.
В законоустановения срок на 02.01.2018 г. е постъпила жалба от „Топика-експерт“ ООД , рег. № 94-00-1. На 01.03.2018 г. е проведено
открито заседание на Комисията за защита на конкуренцията и е разгледана постъпилата жалба от фирма „Топика-експерт“ ООД.
Комисията излиза с Решение№231/01.03.2018 г., което е обжалвано пред Върховен административен съд на 20.03.2018 г.
След избор на изпълнител ще се изпълни следната дейност:
Дейност 1: Оптимизиране на процесите свързани със съдебен статус на граждани.
Дейността ще включва:
1. Анализ на процесите и нормативната база, свързани със съдебен статус на граждани с предложение за оптимизация на процесите
по съставяне и съхранение на бюлетини за съдимост, по заявяване и издаване на свидетелства и справки за съдимост, както и за
връзка с външни системи и регистри.
 запознаване с резултатите от дейността на работната група „Сътрудничество по наказателно-правни въпроси“ към Съвета на
ЕС, разработваща Директива/Регламент за изменение на Рамково решение 2009/315/ПВР и за замяна на Решение
2009/316/ПВР във връзка с обмена на данни за съдимост за граждани на трети страни за ефективно сътрудничество между
държавите-членки и обмен на информация, получена от регистрите за съдимост на осъдените лица;
 анализ на процеса по заявяване, обработка и издаване на свидетелства и справки за съдимост.
 анализ на нормативната уредба, вътрешна (Наредба №8, НК) и международна (Рамково решение 2009/315/ПВР, което е в етап
на промяна и очаква да регламентира и обмен на данни съдимост за граждани от трети страни ), регламентираща процесите
по съставянето и съхранението на бюлетини за съдимост и за наложени административни наказания по чл. 78а НК, както и
общия ред за издаване на свидетелство и справка за съдимост.
На база събраната информация ще се изготви предложение за оптимизация на процесите по съставяне и съхранение на бюлетини за
съдимост, по заявяване и издаване на свидетелства и справки за съдимост, както и за връзка с външни системи и регистри и сеще
изготви мотивиран проект за изменение на Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на
бюрата за съдимост.
2. Въз основа на направения анализ и предложения за реинженеринг на процесите изпълнителят по дейността ще изготви техническа
спецификация и тръжна документация за разработка на централизирана система- ЦАИС „Съдебен статус“.
Резултати:
- Изготвен анализ на процесите и нормативната база
- Мотивирано предложение и проект за изменение на Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на
дейността на бюрата за съдимост.
- Изготвена техническа спецификация, изисквания към изпълнителя, методика за оценка на участниците в процедурата по ЗОП и
тръжна документация за избор на разработчик на ЦАИС „Съдебен статус“ за Дейност 1
На 11.04.2018 г. бе проведена встъпителна пресконференция по проект: „Реализиране на Централизирана автоматизирана
информационна система „Съдебен статус“.
На пресконференцията присъстваха зам.-министър на правосъдието г-жа Десислава Ахладова, членовете на Висш съдебен съвет гжа Светлана Бошнакова, г-жа Калина Чапкънова, екипа по управление и изпълнение на проекта, гости и представители на медии.
Гражданите ще могат да заявят свидетелство за съдимост от всяко от 113-те районни бюра съдимост и на момента да получат
свидетелство, без оглед на това къде са родени, това заяви г-жа Десислава Ахладова.
„Обединението в единен електронен регистър на всички децентрализирани информационни системи, ще бъде не само в услуга на
гражданите, но и ще доведе до бързина и ефективност в работата на органите по разпределяне и обмяна на данни с органите на
страните членки на ЕС и трети страни, с които България си сътрудничи“ каза г-жа Светлана Бошнакова.
Ръководителя на проекта направи кратка презентация, на която запозна присъстващите с целите на проекта, очакваните
резултати и дейностите, които следва да се изпълнят.
Пресконференцията премина при голям интерес от страна на медиите.

