
ДОГОВОР С РЕГ. № 13-33-1 ОТ 30.09.2013 Г.   
 
Приоритетна ос: ІII „Качествено административно обслужване и развитие на 
електронното управление” 
Подприоритет: 3.3. „Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната 
власт чрез развитие на информационните технологии” 
Бюджетна линия: BG051PO002/13/3.3-05 
Наименование и седалище на бенефициента: Върховен административен съд, София 
1301, бул. „Александър Стамболийски” 18  
Място на изпълнение на проекта: Република България 
Наименование на проектното предложение: „СЪЗДАВАНЕ НА НАДЕЖДНА СРЕДА ЗА 
ОБМЕН НА ДАННИ И КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА В 
Р.БЪЛГАРИЯ и СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИННА ДЕЛОВОДНО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА /ЕДИС/ ЗА 
ВНЕДРЯВАНЕ В АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” 
Размер на предоставената БФП (Обща стойност на проекта) : 2 267 945,44 лева 
Период за изпълнение: 18 месеца 
Основни дейности и индикатори за изпълнение на проекта: 
 

Период за изпълнение 18 (брой месеци) 

Партньор(и) Не е приложимо 

Цели на 
проекта Обща цел 

Повишаване ефективността и прозрачността в дейността на 
административното правораздаване чрез въвеждането на 
интегрирани автоматизирани информационни системи, 
обезпечаващи  въвеждането на електронното правосъдие. 



Специфични 
цели 

1. Въвеждане на съвременни информационни системи и технологии 
за административно правораздаване в Република България чрез  
реализирането на реформата за електронно правосъдие . 

2.Подобряване работоспособността и ефективността на 
регионалните административни съдилища; 

3. Прилагане на унифицирана, опростена и интегрирана 
информационна система за електронно деловодство във всички 
административни съдилища - Върховния административен съд и 
28-те броя административните съдилища в Република България. 

4. Подобряване качеството на услугата за достъп на гражданите до 
административно правосъдие чрез ускоряване на процедурата и 
предоставяне на информацията през единния портал на електронни 
услуги и информация от органите на съдебната власт, насочени към 
гражданите, административните органи и бизнеса; 

5. Прилагане на еднакви стандарти на всички нива на 
административното правораздаване при обслужване на гражданите; 
 
6. Гарантиране на ефективна вътрешна комуникация между 
отделните административни съдилища и Върховния 
административен съд; 
 
7. Предоставяне на възможност за обмен на документи и 
осъществяване на справки през Интернет;  

8. Осигуряване на надеждна и адекватна комуникация за обмен на 
данни и документооборот между Върховния административен съд и 
28 те регионални административни съдилища и  защита от 
посегателство спрямо базата данни, вложена в Деловодните 
информационни системи /ДИС/ на административните съдилища; 

Целева(и) група(и) 

1.Ползватели на административни услуги, предоставяни от 
съдилищата: 

- Граждани и юридически лица в Република България;   
- централни, областни и общински администрации. 

2. Висш съдебен съвет 
3. Административни съдилища 
4. Върховен административен съд 

Очаквани резултати 

1. Създадени предпоставки за повишаване на ефективността и 
прозрачността в системата на административното правораздаване в 
страната чрез въвеждане на информационни технологии; 

2. Създадена и въведена в системата на административно 
правораздаване Единна деловодно-информационна система; 

3. Осигурена защита и комуникационна сигурност и защита на 
базата данни и документооборота между Върховния 
административен съд и административните съдилища; 

4. Изграден капацитет на съдии и съдебни служители да използват 
ЕДИС – обучени  съдии и съдебни служители; 

5. Изграден капацитет на системните администратори във ВАС и 
административните съдилища да поддържат създадената единна 
деловодно-информационна система и специализирания софтуер и 
хардуер за комуникационна сигурност; 



6. Разработени ел. услуги за гражданите и бизнеса за извършване на 
процесуални действия в електронна форма, посредством 
интеграция към единния портал на електронното правосъдие, 
изработен по проект на ВСС;  осигуряване  на публичен достъп на 
гражданите и бизнеса до електронните дела във административното 
правосъдие със заличени данни според задължението на 
съдилищата по чл.64 от Закона за съдебната власт; изпращане на 
електронни съобщения и призовки за страните и пълномощниците 
им по делата както и извършването на други електронни 
удостоверителни изявления; 

Основни дейности 

1. Детайлизация на изискванията за изграждане на цялостната 
Единна деловодна информационна система/ЕДИС/ и средата за 
съвместна работа; 

2. Проектиране и реализация на цялостната Единна деловодна 
информационна система/ЕДИС/ и средата за съвместна работа; 

3. Внедряване на цялостната Единна деловодна информационна 
система/ЕДИС/ и средата за съвместна работа във ВАС и 28 РАС; 

4. Обучение на съдии и съдебни служители за работа с Единната 
деловодна информационна система/ЕДИС/ и средата за съвместна 
работа; 

5. Осигуряване на професионално обучение на системни 
администратори за работа с, администриране и поддръжка на 
базовото програмно осигуряване и приложния софтуер върху него; 

6. Доставка на лицензи за базово програмно осигуряване на 
Единната деловодна информационна система/ЕДИС/ и средата за 
съвместна работа и единна среда за обмен на знание и помощ на 
потребителите; 

7. Доставка на оборудване за изграждане на защитена среда за 
съвместна работа, обмен на данни, знание и помощ на 
потребителите; 

8. Изграждане на защитена среда за съвместна работа, обмен на 
данни, знание и помощ на потребителите; 

9. Дейности за информация и публичност; 

10. Одит. 

 

Вид Индикатор Мерна 
единица 

База (начална 
стойност към1 

.......) 

 Стойност, 
получена само 

като резултат от 
изпълнението на 

проектното 
предложение 

Обща 
стойност на 
индикатора2 

                                                
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 



за резултат 

разработени и 
внедрени  
интегрирани 
информационни 
системи; 

брой 0 1 1 

за резултат 

проучвания и 
анализи на 
нормативната 
уредба 

Брой 0 1 1 

за резултат 

разработени 
методологии, 
инструкции за 
работа, 
наръчници; 

Брой 0 3 3 

за резултат 
проведени 
съпътстващи 
обучения 

Брой 0 30 30 

 

Дейност Специфични 
цели 

 
 

Очаквани 
резултати 

Индикатори 
за 
изпълнение/р
езултат  

Мерна 
единица 
на 
индикато
ра 

Целева 
стойност на 
индикатора  

Източници на 
информация 
за 
индикаторите 



 

Дейност 1 
Детайлизация 

зискванията 
за изграждане 
на цялостната 
Единна 
деловодна 
информационн

система/ЕДИС
/ и средата за 
съвместна 
работа 

Детайлно 
описание на 
процесите в 
администрати
вното 
правораздава
не, 
подлежащи 
на включване 
в ЕДИС 
Спецификаци
я на 
основните 
нефункциона
лниизисквани
я към ЕДИС и 
стандарти за 
разработка 
Определяне 
на основните 
изисквания 
към среддата 
за съвместна 
работа и 
дефиниране 
на правила 
при 
ползването и 

 

Детайлно 
функционалн
о и 
нефункциона
лно описание 
(задание) на 
изискванията 
към ЕДИС и 
средата за 
съвместна 
работа 

Изработен 
Прототип на 
ЕДИС 

Детайлизиран
и и одобрение 
изисквания 
към 
разработката 
на ЕДИС и 
средата за 
съвместна 
работа, 
оформени 
като пакет 
документи. 

 
Прототип на 
ЕДИС 
 

Брой  

 
 

 
 

Брой 

1 

 
 

 
 

1 

Проектна 
документация 

(Модел на 
Дейностите 

Детайлна 
функционална 
спецификация 
на ЕДИС 

Общи 
изисквания към 
средата за 
съвместна 
работа, правила 
и указания за 
ползването и 
Спецификация 
на 
нефункционалн
ите изисквания 
към ЕДИС 
Конвенция за 
писане на код 
при 
реализирането 
на ЕДИС 

Дизайн модел 
на ЕДИС 

Source Code 
Прототип на 
ЕДИС 
План за 



 

 

Дейност 2 
Проектиране и 
реализация на 
цялостната 
Единна 
деловодна 
информационн
а 
система/ЕДИС
/ и средата за 
съвместна 
работа 

Проектиране и 
реализиране на 
ЕДИС в 
съответствие с 
резултатите от 
Дейност 1. 

Разработена и 
документирана 
ЕДИС 

Реализирана и 
тествана 
работоспособна 
ЕДИС и среда за 
съвместна 
работа заедно с 
необходимата 
документация. 

Брой 1 

Проектна 
документация: 
( Модел на 
данните в ЕДИС 

Сорс код - 
Завършена 
система - ЕДИС 

Главен план за 
тестване и 
Резултати от 
тестовете на 
ЕДИС 

План за 
внедряване на 
ЕДИС и средата за 
съвместна работа 

План за миграция 
на данни към 
ЕДИС 

План за пускане в 
реална 
експлоатация на 
ЕДИС и средата за 
съвместна работа 

План за обучение 
за администрация 
и работа с ЕДИС и 
средата за 
съвместна работа 

Ръководства за 
администрация и 
експлоатация на 
ЕДИС и средата за 
съвместна работа 

Материали за 
обучение на 
крайните 
потребители и 
администраторите 
на ЕДИС и 
средата за 
съвместна работа.) 



 

Дейност 3 
Внедряване на 
цялостната 
Единна 
деловодна 
информационн
а 
система/ЕДИС
/ и средата за 
съвместна 
работа във 
ВАС и 28 РАС 

Пускане в 
реална 
експлоатация и 
интегриране 
ЕДИС и средата 
за съвместна 
работа във ВАС 
и 28 РАС 
 

Инсталирана и 
настроена за 
работа ЕДИС, 
включваща  
ВАС и 28 РАС. 
 

Внедрена ЕДИС 
във ВАС и 28 
РАС 

Брой 29 

Проектна 
документация 
(Протоколи от 
внедряване, 
Резултати от 
Тестове за 
интеграция) 

 
Дейност 4 
Обучение на 
съдии и 
съдебни 
служители за 
работа Единна 
деловодна 
информационн
а 
система/ЕДИС
/ и средата за 
съвместна 
работа 

Провеждане на 
необходимите 
обучения за 
работа с ЕДИС 
и средата за 
съвместна 
работа 

Обучени съдии 
и съдебни 
служители за 
работа с и 
управление на  
ЕДИС и средата 
за съвместна 
работа 

Обучени и 
реално ползващи 
ЕДИС и средата 
за съвместна 
работа 
потребители и 
администратори 

Брой 
429 съдии и 
съдебни 
служители 

Проектна 
Документация  
(Присъствени 
списъци от 
обученията, 
Резултати от 
проведени тестове 
с потребителите 
на ЕДИС) 

Дейност 5 
Осигуряване 
на 
професионалн
о обучение на 
системни 
администратор
и за работа с, 
администрира
не и 
поддръжка на 
базовото 
програмно 
осигуряване и 
приложния 
софтуер върху 
него. 

Обучение на 
системните 
администратори 
в 
администриране
то на ЕДИС, 
средата за 
съвместна 
работа и 
базовото 
програмно 
осигуряване. 

Професионално 
подготвени 
системни 
администратор
и в базовото 
програмно 
осигуряване и 
средата за 
съвместна 
работа 

Обучени 
системни 
администратори 

Брой 29 

Сертификати за 
успешно преминат 
професионален 
курс. 



 

Дейност 6 
Доставка на 
лицензи за 
базово 
програмно 
осигуряване на 
Единна 
деловодна 
информационн
а 
система/ЕДИС
/ и средата за 
съвместна 
работа и 
единна среда 
за обмен на 
знание и 
помощ на 
потребителите. 

Осигуряване на 
лицензи за 
базовото 
програмно 
осигуряване – 
СУБД, Сървър 
на 
приложенията и 
други за 
нуждите на 
ЕДИС и средата 
за съвместна 
работа. 

Лицензи за 
ползването на 
базовото 
програмно 
осигуряване 
(СУБД, Сървър 
на 
приложенията и 
др.) за 1200 
регистрирани 
потребителя без 
ограничение в 
срока на 
ползване. 

Лиценз от 
производителя/и
те на 
използваните 
базови 
софтуерни 
продукти 
покриващи 
нуждите на 1200 
регистрирани 
потребителя без 
ограничение в 
срока на 
ползване. 

Брой 1200 

Приемо-
предавателен 
протокол за 
Лиценз от 
производителя/ите 

Дейност 7 
Доставка на 
оборудване за 
изграждане на 
защитена 
среда за 
съвместна 
работа, обмен 
на данни, 
знание и 
помощ на 
потребителите. 

Доставка на 
необходимото 
комуникационн
о оборудване за 
изграждане на 
защитена среда 
за работата на 
ЕДИС, средата 
за съвместна 
работа и 
осигуряване на 
надеждна 
свързаност 
между ВАС и 28 
РАС 

Доставено 
комуникационн
о оборудване 

Доставено 
комуникационно 
оборудване за 
изграждане на 
защитена 
комуникационна 
среда по 
спецификация 

Брой 1 

Приемо-
предавателен 
протокол за 
Доставено 
оборудване, 

Дейност 8  
Изграждане на 
защитена 
среда за 
съвместна 
работа, обмен 
на данни, 
знание и 
помощ на 
потребителите. 

Проектиране на 
комуникационн
ата среда, 
настройки и 
пускане в 
експлоатация на 
комуникационн
ото оборудване 

Изградена и 
пусната в 
експлоатация 
комуникационн
а среда. 

Реално работеща 
комуникационна 
среда 
осигуряваща 
работоспособнос
т на ЕДИС и 
средата за 
съвместна 
работа 

Брой 1 

Протоколи за 
пускане на 
комуникационната 
среда 
Резултати от 
тестове на 
комуникационната 
среда 
Документация на 
изградената 
комуникационна 
среда 



 

Дейност 9 
Дейности за 
информация и 
публичност 

Популяризиране 
и представяне 
на резултатите 
от проекта до 
възможно най-
широк кръг на 
служителите 
съдебната 
администрации, 
настоящите 
партньори и 
потенциални 
бъдещи такива, 
обществеността 
и медиите.  
Гарантиране на 
прозрачност и 
публичност на 
проекта. 
Гарантиране на 
мултипликацио
нен ефект на 
проекта 

Подготвени 
материали за 
медиите, които 
да отразяват 
дейността  по 
проекта. 
Подготвен и 
отпечатан 
доклад за 
резултатите от 
проекта, който 
да бъде 
разпространен 
до 
администрации
те съдебната 
власт, 
потребителите 
на услуги – 
граждани и 
бизнес и 
медиите. 
Организирани 
две 
конференции 
(една в 
началото на 
проекта и една 
в края на 
проекта)до 60 
участника за 
запознаване на 
обществото с 
целите и 
резултатите от 
проекта. 
Изготвяне и 
отпечатване на 
информационни 
материали.запо
знаване на 
обществото с 
целите и 
резултатите от 
проекта. 
 
Отпечатани 
минимум 2 броя 
информационни 
материали. 
 

Изработени 
материали за 
медиите, които 
да отразяват 
дейността  по 
проекта. 
 
200 броя 
отпечатани 
доклада за 
резултатите от 
проекта. 
 
 
Проведени 2 
конференции 
(една в началото 
на проекта и 
една в края на 
проекта) за 
запознаване на 
обществото с 
целите и 
резултатите от 
проекта. 
 
Отпечатани 
минимум 2 броя 
информационни 
материали. 
 

Брой 
 
 
 
 
Брой 
 
 
 
 
 
 
 
Брой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой 

5 
 
 
 
 
200 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Проектна 
документация. 
 
Копия от 
публикации 
 
Екземпляри от 
информационните 
материали 
 
Снимков и видео 
материал от 
конференциите 
 
Презентации от 
конференциите 
 
Анкетни карти от 
участниците в 
конференциите 
 
Отпечатан доклад 
за резултатите от 
проекта (200 броя) 



 
 
 
 
 

Дейност 10 
Одит 

Гарантиране на 
правилното 
изразходване на 
средствата по 
проекта. 

Извършен одит 
за 
изразходването 
на финансовите 
средства по 
проекта 

Положителен 
Одитен доклад Брой 1 

Документaцията 
на проекта; 
Одитен доклад; 
Счетоводна 
документация 


