Информация за извършените дейности към 08.06.2018 г. за напредъка по изпълнение на
Дейност 3 от проекта
„Изготвяне на наръчник с правила за практическото използване на видеоконферентни връзки
и предложения за промени в нормативната уредба“

В рамките на тази дейност и поради нейната специфика, ще бъде разработен Наръчник с
правила за практическото използване на видеоконферентни връзки, които да съответстват на
европейската регламентация в тази област. Ще бъдат подготвени и предложения за промени в
действащите нормативни актове. С цел избягване на вече допуснати грешки от други държави и
ползване на добри практики, първоначално ще бъде извършено проучване на международния опит,
отразяващ добрите практики в страни-членки на ЕС с реализирана възможност за извършване на
разпити посредством видеоконферентни връзки (минимум Полша, Австрия и Холандия, които имат
най-много опит при провеждане на видеоконферентни връзки). За целта ще бъдат разгледани и
анализирани включително най-малко следните европейски нормативни документи: Препоръки на
Съвета „Насърчаване на използването и споделянето на най-добрите практики относно
трансграничните видеоконферентни връзки в областта на правосъдието в държавите членки и на
равнище ЕС“ (2015/C 250/01), ДИРЕКТИВА 2013/48/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА от 22 октомври 2013 година, ДИРЕКТИВА 2014/41/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
И НА СЪВЕТА от 3 април 2014 година относно Европейска заповед за разследване по наказателно
правни въпроси, РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2421 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от
16 декември 2015 година. Дейността ще бъде завършена с изготвянето на доклад, включващ
резултатите от извършеното проучване на международния опит, предложения за нормативни промени
и разработен наръчник с правила за използване на видеоконферентни връзки. Ангажимент на
бенефициента е да внесе разработените предложения за промени на нормативни актове за одобрение
от съответния компетентен орган, след становище на дирекция с правомощия по проектите на закони и
подзаконови нормативни актове в МП.Процедурата за възлагане на обществена поръчка за избор на
изпълнител по Дейност 3 „Изготвяне на наръчник с правила за практическото използване на
видеоконферентни връзки и предложения за промени в нормативната уредба“ от проекта е обявена на
02.04.2018 г., със срок за подаване на оферти до 04.05.2018 г., удължен до 14.05.2018 г., 17,30 часа.
До крайния срок за подаване на оферти не са постъпили въпроси за поясняване по
документацията за участие. В определения срок е постъпилa една оферта от фирма „Агенция
СТРАТЕГМА“ ООД. Специално назначената за целта комисия, с участието на членове на екипа на
проекта, e провела първото си публично заседание на 15.05.2018 г. На него е отворена офертата, в
съответствие с изискванията на ЗОП и са оповестени съдържащите се документи. Определен е срок за
приключване работата на комисията до 25 календарни дни, считано от датата на отваряне на офертите.
Във връзка с констатирани от комисията несъответствия в представените документи от
разглежданата оферта, е взето решение за прекратяване на процедурата и нейното повторно обявяване,
с цел избягване на риска от последващо неодобрение на процедурата от контролни органи или не
верифициране на изразходваните средства от ОПДУ.
Този документ е създаден в рамките на договор № BG05SFOP001-3.001-0019-С01/03.10.2017 г., по проект: „Изграждане на
средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при
трансгранично сътрудничество в правораздаването”, финансиран от ОП „Добро управление”, чрез ЕСФ

