
РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТ № С08-15-4 
 

Период за изпълнение 12 месеца 

Партньор(и) 
• Административен съд – Враца 

• Административен съд – Монтана 

Цели 
на 
проект
а 

Обща цел 

Да допринесе: (1) за повишаване на доверието на 
обществеността  в съдебната система; (2) за 
повишаване на  прозрачността и отчетността на 
съдебната система и (3) за ефективното й 
функциониране. 

Приоритетна ос  I. Добро управление 

Подприоритет 1.5. Прозрачна и ефективна съдебна система 

Бюджетна линия  BG051PO002/08/1.5-01 

Наименование на бенефициента Административен съд – Видин 

Седалище на бенефициента гр. Видин 3700, пл. Бдинци № 1 

Наименование на проекта В услуга на обществото 

Място на изпълнение 

Република България – Северозападен район за 
планиране; области Видин, Враца и Монтана, 
Република Германия – Провинция Северен Рейн – 
Вествалия, област Рейнланд – Пфалц, град 
Кобленц 

Обща стойност на проекта 579 495.02 лв. 

Размер на предоставената 
финансова помощ 579 495.02 лв.(100%) 



Специфични цели 

• Да повиши публичността и прозрачността 
относно работата на съдиите и съдебната 
администрация в Административните съдилища 
на Видин, Враца и Монтана и да постигне 
постоянна и пълна информираност на 
гражданите, бизнеса, публичния и 
неправителствен сектор относно тяхната 
дейност; 

• Да подобри организацията и работните процеси 
в 3-те съдилища, гарантиращи ефективното им 
функциониране;  

• Да повиши доверието в дейността на 3-те 
съдилища и утвърди имиджа им сред 
обществото;   

• Да подобри ефективността на 3-те съдилища 
чрез целенасочени мерки за превенция на 
корупцията; 

• Да се разпространят резултатите и добрите 
практики от проекта. 

Целева(и) група(и) 

Органите на съдебната власт в областта на 
административното правораздаване на 
територията на областите Видин, Враца и 
Монтана. 

Очаквани резултати 

• Изградена организация за ефективно 
изпълняване на проекта 

• Създаден механизъм за ефективно наблюдение 
и отчитане напредъка на проекта 

• Проведено социологическо проучване на 
общественото мнение на територията на 
областите Видин, Враца и Монтана относно 
дейността на Административните съдилища 

• Проведено вътрешно проучване по отношение 
на дейността на трите съдилища, системата за 
достъпност на информация, обслужване и 
работа с потребителите на услуги 

• Извършена ,,Оценка на риска” от корупционни 
практики в трите Административни съдилища 

• Изготвена “карта” на рисковите 
сфери/структури  

• Изготвен доклад с предложения за превенция и 
противодействие на корупцията в 
идентифицираните области 

• Организиран и проведен семинар за представяне 
на набелязаните механизмите за превенция и 
противодействие на корупцията в трите съда 

• Организирана и проведена кръгла маса за 
представяне и съпоставяне на резултати от трите 



проучвания 
• Идентифицирани слабости, пропуски и 

недостатъци, както като цяло за системата, така 
и по места 

• Взаимстван опит и добри практики от 
административните съдилища /Апелативен и 
първоинстанционен/, намиращи се в град 
Кобленц, Германия 

• Разработени два модула за последващо 
обучение на съдиите и съдебната 
администрация на трите съда в 
административните съдилища  в град Кобленц, 
Германия  

• Разработени три индивидуални плана за 
действие по отстраняване на 
идентифицираните проблеми в резултат от 
проведените проучвания 

• Разработена единна концепция за промяна в 
действащите правилници и процедури за 
прозрачност, отчетност и превенция на 
корупцията в трите съдилища 

• Въведени добри практики в ежедневната 
дейност на трите съдилища 

• Организирана и проведена тематична среща за 
представяне  и приемане на индивидуалните 
планове за действие, единна концепция за 
промяна в действащите правилници и 
процедури за прозрачност, отчетност и 
превенция на корупцията в трите съдилища и 
обучителни модули 

• Проведени три съпътстващи обучения за 
магистрати и съдебни служители. 

• Общо 24 представители на съдилищата - 
магистрати и съдебни служители (2 групи по 
12 ) успешно преминали курс на обучение в 
административните съдилища в град Кобленц, 
Германия 

• 30 успешно обучени служители на трите съда 
по етични стандарти и комуникационни 
умения 

• Подобрен достъп на обществеността  до 
информация, касаеща работата на 
административните съдилища посредством: 
o 3 броя обновени и адаптирани за нуждите 

на хората с увреждания, интернет страници 
на трите съда, включително поддържащи 
английска версия 

o Монтирани в сградите на трите съда и 
снабдени с подходящия софтуер 3 броя 



интерактивни автоматизирани точки за 
достъп до информация (киоски). 

• Подобрена организация, работните процеси и 
координация между трите съда, посредством 
изграден 24 часов онлайн виртуален мост 

• Изготвен доклад – предложение за промяна на 
нормативните актове и стратегически 
документи, касаещи работата на 
административните съдилища и системата на 
правосъдието като цяло 

• Организирана информационна кампания за 
представяне на основните функции и 
механизми на работа на административните 
съдилища, в това число: 
o Разработена, издадена и разпространена 

информационна брошура с максимално 
ясна, разбираема и достъпна за широката 
общественост информация относно 
функциите и механизмите на работа на 
административните съдилища 

o Разработен, издаден и разпространен 
справочник с достъпна за широката 
общественост информация, разясняваща 
подсъдността, начините за завеждане на 
делата, процеса на обжалване и т.н. 

o Организиран и проведен ден на отворените 
врати на трите административни съдилища. 

• Извършен одит на изразходваните средства по 
проекта, изготвени междинни и окончателен 
технически доклади и финансови отчети, 
отчтен проект пред Възложителя 

• Популяризиран принос на Европейския 
социален фонд и правителството на Република 
България за осъществяване на проекта 

• Популяризирани резултати от изпълнението 
на проекта. 

Основни дейности 

1. Управление и изпълнение на проекта 
2. Проучване на общественото мнение на 

територията на областите Видин, Враца и 
Монтана относно дейността на 
Административните съдилища 

3. Провеждане на вътрешно проучване, целящо 
самооценка от страна на съдебните 
служителите по отношение на дейността на 
трите съдилища, системата за достъпност на 
информация, обслужване и работа с 
потребителите на услуги  

4. ,,Оценка на риска” от корупционни практики в 
трите Административни съдилища 

5. Провеждане на кръгла маса за представяне 



резултатите от трите проучвания 
6. Проучване на опита на държава членка на ЕС 

– Германия в областта на административното 
правораздаване 

7. Разработване на индивидуални планове за 
действие по отстраняване на 
идентифицираните проблеми, включително 
разработване на единна концепция за промяна 
в действащите правилници и процедури за 
прозрачност, отчетност и превенция на 
корупцията в трите съдилища. 

8. Провеждане на тематична среща за 
представяне на разработените индивидуални 
планове, единна концепция и разработени 
модули за последващо обучение на магистрати 
и съдебни служители в Германия.   

9. Провеждане на обучения за магистрати и 
служители на трите съда 

10. Усъвършенстване на информационните 
системи на трите съда 

11. Изготвяне на доклад – предложение за 
промяна на нормативните актове, касаещи 
работата на административните съдилища 

12. Организиране на информационна кампания за 
представяне на основните функции и 
механизми на работа на административните 
съдилища 

13. Отчет пред Управляващия орган 
14. Осигуряване на информация и публичност на 

проекта 
 


