
ДОГОВОР С РЕГ. № 13-24-2 ОТ 10.09.2013 Г.   
 
Приоритетна ос: IІ. „Управление на човешките ресурси” 
Подприоритет: 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси” 
Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.4-11 
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: „Повишаване на компетентността на съдии, съдебни помощници и съдебни служители 
от ВАС и административните съдилища” 
Размер на предоставената БФП (Обща стойност на проекта) : 542 872 лева 
Период за изпълнение: 12 месеца 
Основни дейности и индикатори за изпълнение на проекта: 
 

Вид Индикатор Мерна единица База (начална 
стойност към 
01.01.2012г.) - 

общо за ОПАК 

 Стойност, получена 
само като резултат 
от изпълнението на 

проектното 
предложение 

Обща стойност на 
индикатора 

За изпълнение/   
за резултат 

новоразработени 
обучителни 

модули 

брой 0 28 28   



За изпълнение/   за 
резултат Общ брой на 

обучените 
магистрати и 
съдебни служители брой 0 465 465 

За изпълнение/   за 
резултат Обучени жени от 

общия брой 
обучени брой 0% 60% 60% 

За изпълнение/   за 
резултат Служители, 

успешно преминали 
обученията с 
получаване на 
сертификат % 0% 100% 100% 

 
Дейност Специфични 

цели 
Очаквани 
резултати 

Индикатори за 
изпълнение/резултат 

Мерна единица на 
индикатора 

Целева 
стойност на 
индикатора 

Източници на 
информация 
за 
индикаторите 

Дейност 1: 
Стартиране на 
проекта 

Осигуряване на  
детайлно планиране и 
плавно протичане на 
предвидените 
проектни дейности. 

Конституиран екип, 
разпределени 
задължения, изработен 
детайлен график на 
проекта, изработени 
задания и тръжна 
документация 

 Брой изготвени 
документации за 
обществени поръчки 
брой сключени договори с 
екипа за управление на 
проекта Брой                                                   

1 за открита 
процедура и 1 
за възлагане 
чрез публична 
покана,4 
сключени 
договора 

Отчети за 
изпълнение на 
проекта  

Дейност 2: 
Провеждане на 
обучения за съдебни 

Проведени обучения 
за съдебни 
помощници, 

Проведени 17 броя 
обучения за съдебни 
помощника;  Проведени обучения             брой 17 

Отчети за 
изпълнение на 
проекта; 



помощници разработени 
материали и 
обучителни програми 

Обучени до 340 съдебни 
помощници от ВАС и 
административните 
съдилища Обучени съдебни 

помощници брой 340 

присъствени 
списъци от 
проведените 
обучения 

Дейност 3 - 
Провеждане на 
специализирани 
обучения за съдии  

Проведени обучения 
за съдии, разработени 
материали и 
обучителни програми 

Проведени 6 броя 
обучения за съдии Проведени обучения за 

съдии брой 6 

Отчети за 
изпълнение на 
проекта; 
присъствени 
списъци от 
проведените 
обучения Обучени до 120 съдии Обучени съдии брой 120 

Дейност 4 - 
Провеждане на 
обучения за 
администрацията на 
ВАС, ВСС и 
административните 
съдилища  

Проведени обучения 
за съдебни служители, 
разработени 
материали и 
обучителни програми 

Проведени 5 броя 
обучения за съдебни 
служители 

Проведени обучения за 
съдебни служители брой 5 

Отчети за 
изпълнение на 
проекта; 
присъствени 
списъци от 
проведените 
обучения Обучени до 100 съдебни 

служители 
Обучени съдебни 
служители брой 125 

Дейност 5 - Оценка на 
ефективността от 
проведените обучения 
за ВАС и 
административните 
съдилища 

Презициране на 
ефекта от реализиация 
на дейностите и 
очакванията на 
представителите на 
целевата група, както 
и измерване на 
ефективността 

изготвен доклад за 
оценка на ефективността 
от проведените обучения 
и разработена 
обучителна програми за 
административните 
съдилища и ВАС 

Изготвен доклад и 
обучителна програма 

брой 1 

Отчети за 
изпълнение на 
проекта; изготвен 
доклад 

Дейност 6 – 
Изпълнение на 
мерките за 
информация и 
публичност  

Изпълнение на 
изискванията за 
информация и 
публичност; 
разпространяване на 
информация и 
споделяне на добри 

Изготвени мерки за 
информация и 
публичност и проведени 
конференции 

Проведени конференции брой 1 Отчети за 
изпълнение на 
проекта; копия на 
изготвените 
материали 

Изработени банери брой 4 

Изготвени листовки брой 600 

Изготвени брошури брой 200 



практики и натрупан 
опит 

Рекламни  комплекти брой 600 

Дейност 7 – 
Приключване на 
проекта 

Прозрачност, 
проследяемост и 
добра отчетност по 
изпълнението а 
проекта 

  Изготвен одиторски 
доклад 

брой 1 Отчети за 
изпълнението на 
проекта; 
Изготвен одитен 
доклад; 
Окончателен 
доклад по 
проекта 

Изготвен окончателен 
доклад по проекта 

брой 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


