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 31.05.2019 г. по изпълнение на
Дейност 3 „Изготвяне на наръчник с правила за практическото използване на
видеоконферентни връзки и предложения за промени в нормативната уредба“
През отчетния период продължи работата по сключения договор № 93-00438/31.12.2018 г. за изпълнение на дейност 3 от проекта.
На 01.04.2019 г. „Агенция „Стратегма“ OOД (Изпълнител по договора) предаде
на Министерство на правосъдието проект на Междинен доклад за изпълнение на
дейност 2 от договора „Изготвяне на предложения за промени в нормативната
уредба“, включващ: Обобщение на прегледа на аналитични материали и извършени или
планирани нормативни промени; Предложенията за промени в нормативната уредба;
Проект на мотиви и предложение за изменение и допълнение на Гражданскопроцесуалния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс; Насоки за подготовка на
частични предварителни оценки на въздействието на промените в ГПК и НПК. В
резултат на извършените от екипа за управление и изпълнение на проекта прегледи и
обсъждания на междинния доклад са изготвени и подписани Констативен протокол от
4.04.2019 г. и Констативен протокол от 19.04.2019 г. Изпълнителят представи
актуализирани междинни доклади, в които са отразени бележките от констативните
протоколи, спазвайки договорения срок от 3 работни дни.
На 05.04.2019 г. „Агенция „Стратегма“ OOД предаде проект на Междинен
доклад за изпълнение на дейност 3 от договора „Разработване на наръчник с правила
за използване на видеоконферентни връзки“. Бяха проведени работни срещи, на
които членове на екипа на проекта преглеждаха и обсъждаха представения проект на
Наръчник. В резултат на това е изготвен и подписан Констативен протокол от
22.04.2019г. Изпълнителят представи актуализиран междинен доклад, с отразени
бележките от констативния протокол, спазвайки договорения срок от 3 работни дни.
На 08.04.2019 г. е проведена среща с участието на екипа за управление и
изпълнение на проекта и представители на Изпълнителя по договора. На срещата
ръководителят на екипа на изпълнителя г-жа Станка Делчева представи изготвените
проекти за промени в нормативни актове и проект на Наръчник. Беше коментирана
необходимостта от изготвянето на предложения за промени в АПК - проект на мотиви и
предложение за изменение и допълнение, както и насоки за подготовка на частични
предварителни оценки на въздействието на промените. При обсъждане на Наръчника
бяха коментирани въпроси свързани с прецизиране или редактиране на текстове,
относими към планираната за изграждане централизирана система от
видеоконферентни връзки, както и такива свързани с изготвените промени на
нормативни актове.
На 30.04.2019 г. са подписани двустранни протоколи, с които са приети
последните актуализирани варианти на Междинен доклад за изпълнение на дейност 2
от договора „Изготвяне на предложения за промени в нормативната уредба“ и

Междинен доклад за изпълнение на дейност 3 от договора „Разработване на наръчник с
правила за използване на видеоконферентни връзки“.
С това планираните дейности по договора бяха изпълнени.
През месец май 2019 г. са предприети мерки за съгласуване на изготвените от
изпълнителя по договора предложения за промени в нормативната уредба и наръчник с
правила за използване на видеоконферентни връзки с партньора по проекта ВСС.
Изготвените проекти за промяна в нормативната уредба са представени на
министъра на правосъдието за предприемане на необходимата законодателна
инициатива.
Наръчник с правила за използване на видеоконферентни връзки и
предложенията за промени в нормативната уредба са разгледани в т.62 от дневния ред
на Пленума на ВСС, проведен на 30.05.2019 г. С Решение на Пленума на ВСС
Наръчникът е одобрен.
При изпълнение на дейността са постигнати всички резултати, заложени в
проектното предложение, както следва:
1. Утвърден от пленума на ВСС Наръчник с правила за използване на
видеоконферентни връзки;
2. Изготвен доклад, включващ резултатите от извършеното проучване на
международния опит в областта на провеждането на видеоконферентни връзки за
нуждите на съдебната система,
3. Изготвени проекти за промяна в нормативната уредба, предоставени на
министъра на правосъдието за предприемане на необходимата законодателна
инициатива.
Дейността е изпълнена в съответствие с графика в проектното предложение.
С изпълнението на дейност 3 от проекта и одобрението от Пленума на ВСС на
разработения Наръчник е изпълнен заложеният в проектното предложение индикатор
„Въведени нови и усъвършенстване на съществуващи инструменти за
модернизация на съдебната власт“, с целева стойност 1 и постигната стойност 1.

