
ДОГОВОР С РЕГ. № 12-24-2 ОТ 20.02.2013 Г.   
 
Приоритетна ос: IІ. „Управление на човешките ресурси” 
Подприоритет: 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките 
ресурси” 
Бюджетна линия: BG051PO002/12/2.4-08 
Наименование и седалище на бенефициента: Административен съд – Велико Търново, 
Велико Търново 5000, пл. „Централен” № 2, Корпус 4, етаж 2 
Място на изпълнение на проекта: Република България 
Наименование на проектното предложение: „Повишаване на компетентността на 
магистрати и съдебни служители от Административен съд Велико Търново, 
Административен съд Ловеч и Административен съд Враца съобразно съвременните 
европейски тенденции” 
Размер на предоставената БФП (Обща стойност на проекта) : 144 764 лева 
Период за изпълнение: 18 месеца 
Основни дейности и индикатори за изпълнение на проекта: 
 
 

Република България, държави членки на ЕС 

Обща стойност на 
проекта 

Съфинансиране по ОПАК/Размер на исканата безвъзмездна 
помощ 

Стойност в лева Дял в процентно изражение от 
общата стойност на проекта 

144 764 лева 144 764 лева 100 % 

Период за изпълнение 18 месеца 

Партньор(и) Административен съд Ловеч и Административен съд Враца 

Цели на 
проекта 

Обща цел 
Укрепване на капацитета на Административен съд Велико 
Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд 
Враца  

Специфични 
цели 

1) Повишаване на квалификацията и професионалните 
знания и умения на магистратите и съдебните 
служители от Административен съд Велико Търново, 
Административен съд Ловеч и Административен съд 
Враца за качествено изпълнение на служебните 
задължения; 

2) Подобряване на оперативната работа и съдебната 
практика. 

Целева(и) група(и) 

Съдии, съдебни помощници, съдебни администратори, 
административни ръководители и съдебни служители от 
Административен съд Велико Търново, Административен съд 
Ловеч и Административен съд Враца 



Очаквани резултати 

 Проведено работно посещение в Съда на ЕС в 
Люксембург или в държава членка на ЕС за обсъждане 
на актуални правни проблеми от значение за 
практиката на административните съдилища, 
включително обсъждане на конкретни казуси; 

 Създаден механизъм за регулярно обсъждане на 
актуални прани проблеми (между административните 
съдилища, със съд от държава членка на ЕС или със 
Съда на ЕС, или с представители на държавната и 
общинската администрации); 

 Проведено специализирано обучение по приложението 
на Директива 2006/112 относно общата система на ДДС 
и решенията на Съда на ЕС по дела, свързани с нея; 

 Проведено специализирано обучение на тема: 
Процесуални и материалноправни аспекти на 
касационните производства пред административните 
съдилища. Критерии за определяне на достъпа до съд, с 
оглед необжалваемите минимуми на 
административните наказания, приети в българското 
законодателство и съдебната практика в ЕС в тази 
връзка; 

 Проведено обучение по английски език – І и ІІ ниво; 

 Проведено специализирано обучение за съдебни 
служители – Практически инструкции за 
документооборот, съставяне и оформяне на документи 
в съдебната система; 

 Изпълнени дейности за информация и публичност. 

Основни дейности 

Дейност 1: Работно посещение в Съда на ЕС в Люксембург или в 
държава членка на ЕС за обсъждане на актуални правни 
проблеми, включително разглеждане на конкретни казуси; 

Дейност 2: Създаване на механизъм за регулярно обсъждане на 
актуални правни проблеми (между административните 
съдилища, със съд от държава членка на ЕС или със Съда на 
ЕС, или с представители на държавната и общинската 
администрации); 
Дейност 3: Провеждане на специализирано обучение по 
приложението на Директива 2006/112 относно общата система 
на ДДС и решенията на Съда на ЕС по дела, свързани с нея; 

Дейност 4: Провеждане на специализирано обучение на тема 
Процесуални и материалноправни аспекти на касационните 
производства пред административните съдилища. Критерии за 
определяне на достъпа до съд, с оглед необжалваемите 
минимуми на административните наказания, приети в 
българското законодателство и съдебната практика в ЕС в тази 



връзка 
Дейност 5: Провеждане на обучение по английски език – І и ІІ 
ниво; 
Дейност 6: Провеждане на специализирано обучение за съдебни 
служители - Практически инструкции за документооборот, 
съставяне и оформяне на документи в съдебната система; 

Дейност 7: Дейности за информация и публичност 

 

Вид Индикатор Мерна 
единица 

База (начална 
стойност към1 

.......) 

 Стойност, 
получена само 

като резултат от 
изпълнението на 

проектното 
предложение 

Обща 
стойност на 
индикатора2 

За 
изпълнение/ 
за резултат 

Общ брой на 
обучените 
магистрати и 
съдебни 
служители 
- обучени 
жени от общия 
брой обучени 

брой 
 
 

% 

0 
5 обучения х 

25 обучаеми = 
125 обучени 

 
 
 

125 обучени 

 

                                                
1 Попълва се от кандидата, в случай, че е налице базова стойност по конкретния индикатор. Пример:  
2 Тук се посочва общата стойност от колони 4 и 5 



Дейност 
Специф
ични 
цели 

 
 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за 
изпълнение/резу
лтат  

Мерна 
едини
ца на 
индик
атора 

Целева 
стойност на 
индикатора  

Източници на 
информация 
за 
индикаторите 

Дейност 1 СЦ 2 

Проведено 
работно 
посещение в 
държава 
членка на ЕС 

Брой работни 
посещения Брой 1  

- доклад от 
командировкат
а 
- снимки 
- материали 

Дейност 2 
СЦ 1 
 СЦ 2 

Създаден 
механизъм 
за 
обсъждане 

Брой създадени 
механизми Брой 1 

- Подписано 
споразумение 
- Разработки 
по актуални 
правни въпроси 

Дейност 3 
СЦ 1 
СЦ 2 

8 съдии и 
съдебни 
помощници 
 
50 % жени 

Общ брой обучени 
магистрати и 
съдебни 
помощници 
- обучени жени от 
общия брой 

Брой 
 
 
% 

8 
 
 
50 % 

- Присъствени 
списъци 
- Снимки 
- Сертификати 

Дейност 4 

 
СЦ 1 
СЦ 2 
 
 

 
17 
 
50 % жени 

Общ брой обучени 
магистрати и 
съдебни 
помощници 
 
- обучени жени от 
общия брой 

Брой 
 
 
% 
 

 
17 
 
50% 

- Присъствени 
списъци 
- Снимки 
- Сертификати 
 
 

Дейност 5 
 

СЦ 1 

42 съдии и 
съдебни 
служители 
50 % жени 

Общ брой обучени 
магистрати и 
съдебни 
служители 
- обучени жени от 
общия брой 

Брой 
 
% 

 
42 
50% 

- Присъствени 
списъци 
- Снимки 
- Сертификати 

Дейност 6 
 

СЦ 1  
СЦ 2 

45 съдебни 
служители 
 
50% жени 

Общ брой обучени 
съдебни 
служители 
- обучени жени от 
общия брой 
обучени 

Брой 
 
% 

45 
 
50 % 

- Присъствени 
списъци 
- Снимки 
- Сертификати 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дейност 6  

200 
брошури, 
рекламни 
материали с 
логото, 3 
прессъобщен
ия, 3 
рекламни 
клипа, 
съобщения в 
интернетса

Изработени рекламни 
прескарета, интернет 
съобщения, излъчвания 
на рекламните клипове 
в регионалните медии, 
публикувани рекламни 
прескарета, проведена 
пресконференция, 
разпространени 
брошури и рекламни 
материали, публикувани 
съобщения в печатните 
медии, изпратени 
електронни съобщения 

  

Публикации и 
отразявания в 
медиите 
Информационн
и и рекламни 
материали  
Бюлетини, 
изпратени по 
електронна 
поща 


