
ДОГОВОР С РЕГ. № С11-24-5 ОТ 11.06.2012 Г.   
 
Приоритетна ос: IІ. „Управление на човешките ресурси” 
Подприоритет: 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките 
ресурси”  
Бюджетна линия: BG051PO002/11/2.4-05 
Наименование и седалище на бенефициента: Окръжен съд Пазарджик, гр. Пазарджик, 
ул. “Хан Крум” № 3 
Място на изпълнение на проекта: Република България 
Наименование на проектното предложение: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРАКТИКИТЕ И 
ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО 
ДЕЛА В БЪЛГАРСКИТЕ СЪДИЛИЩА” 
Размер на предоставената БФП (Обща стойност на проекта) : 274 048,19 лв. 
Период за изпълнение: 18 месеца 
Основни дейности и индикатори за изпълнение на проекта: 
 

Период за изпълнение 18 месеца 

Партньор(и) Окръжен съд - Пазарджик 

Обща цел 
Да се повиши капацитета на съдиите от българските 
съдилища за международно сътрудничество по конкретни 
дела от различен характер. 

Цели на 
проекта 

Специфични 
цели 

- Да се проведе проучване на нуждите от обучение на съдиите 
от Пазарджишки съдебен регион и съдилища, с които най-
често си сътрудничи по дела с международен елемент. 
- Да се разработи модулна обучителна програма на базата на 
направеното проучване, и да се проведат обучения по 
специфични въпроси на международното сътрудничество по 
конкретни видове дела, включително и подобряване на 
чуждоезиковата подготовка, като се проведе и мониторинг и 
оценка на проведените обучения. 
- Да се създаде платформа за обмяна на опит по конкретни 
видове дела със съдии от български съдилища с натрупан 
опит в съответната област, и да се насърчи формалното и 
неформалното сътрудничество с релевантните европейски 
мрежи. 

Целева(и) група(и) 

Съдии от Пазарджишки съдебен регион: Окръжен съд – гр. 
Пазарджик, Районен съд – гр. Пазарджик, Районен съд – гр. 
Пещера, Районен съд – гр. Панагюрище, Районен съд – гр. 
Велинград, съдебни региони в страната, с които е налице 
сътрудничество – Смолян, Хасково, Пловдив, Сливен и др. 

Очаквани резултати 

1. Анализирани нуждите от обучение на съдиите от 
Пазарджишки съдебен регион и съдилищата, с които 
той най-често взаимодейства във връзка с 
международното сътрудничество по конкретни дела. 

2. Повишен капацитет на съдиите от Пазарджишки 
съдебен регион и съдилищата, с които той най-често 



взаимодейства: 

-  Разработена модулна програма за обучение, целяща 
задълбочаване на знанията и уменията на съдиите за 
работа по най-често разглежданите конкретни видове 
дела с международен характер в съдебния регион; 
подобрена чуждоезикова подготовка на съдиите. 

-   Проведени 12 обучения със 192 участници и езикови 
курсове с 10 участника 

- Проведен мониторинг и оценка на проведените 
обучения. 

3. Подготвен, издаден и разпространен на национално 
ниво наръчник, съдържащ лекторските курсове от 
проведените обучения и референции към материали и 
възможности за допълнително обучение. 

4. Проведени 4 срещи със съдии от други съдебни 
региони в страната и мрежата от съдии-координатори 
по европейско право към НИП, за обмяна на опит и 
синхронизиране на практиката по конкретни видове 
дела с международен характер. 

5. Проведени посещения на централите на Евроджъст 
(Хага, Холандия) и Европейската мрежа за обучение на 
магистрати (Брюксел, Белгия) и установено 
сътрудничество за допълнително повишаване на 
капацитета на съдиите в България в областта на 
международното сътрудничество по конкретни дела. 

6. Проведена национална конференция с участието на 
Националния институт на правосъдието и 
изгражданата от него мрежа от съдии-координатори по 
европейско право, магистрати и български и 
чуждестранни експерти в областта на международното 
съдебно сътрудничество и материята, свързана с 
конкретните видове дела с международен характер. 

Основни дейности 

1. Анализ на нуждите от обучение на съдиите от 
Пазарджишки съдебен регион и съдилища, с които най-
често си сътрудничи във връзка с конкретни дела с 
международен елемент. 

2. Разработване на модулна обучителна програма 
съобразно нуждите на съдебния регион и регионите с 
които най-често се сътрудничи.  

3. Провеждане на 12 модулни обучения, мониторинг и 
оценка, издаване на лекционния курс в наръчник. 

4. Създаване на платформа за обмяна на опит със съдии от 
други съдебни региони във връзка с решаването на 
конкретни видове дела с международен характер и 
ангажиране в изгражданата от НИП мрежа от съдии-



координатори по европейско право. 

5. Установяване на сътрудничество с европейските мрежи 
за обучение на магистрати и насърчаване на познаването 
на правните системи и правото на другите държави-
членки. 

6. Дейности за информиране и публичност. Национална 
конференция. 

 

Дейност Специфични 
цели 

Очаквани 
резултати 

Индикатори за 
изпълнение/резултат 

Източници на 
информация за 
индикаторите 

Д1. Управление 
на проекта 

Да се осигури 
качествено и 
ефективно 
реализиране на 
проекта 

Успешно и 
ефективно 
реализиран 
проект 

Постигнати целите и 
заложените 
индикатори за 
успешна реализация, 
положителна оценка 
на обученията, 
одобрен финален 
технически и 
финансов отчет 

Планове, графици, 
отчети на 
членовете на екипа, 
документация от 
тръжни процедури, 
финален технически 
и финансов отчет,  

финансово-
счетоводна 
документация 

Д2. Анализ на 
нуждите от 
обучение 

Да се проведе 
проучване на 
нуждите от 
обучение на 
съдиите от 
Пазарджишки 
съдебен регион 
и съдилища, с 
които най-
често си 
сътрудничи по 
дела с 

Проучени 
нуждите от 
обучение на 
съдиите в 
Пазарджишки и 
други съдебни 
региони 

Проведено независимо 
външно проучване, 
подготвен и 
предоставен 
аналитичен доклад за 
целите на 
разработването на 
обучителните модули 

Копие от доклада, 
копие от 
документацията на 
тръжната 
процедура, 
финансово-
счетоводна 
документация 

Д3. 
Разработване на 
обучителна 
програма 

Да се разработи 
модулна 
обучителна 
програма на базата 
на направеното 
проучване 

Налична е 
модулна 
обучителна 
програма за 
целите на 
обученията по 

Минимум 6 
новоразработени  
обучителни модули 
за съдебната 
система 

Копие от модулите 
и целият лекционен 
курс, финансово-
счетоводна 
документация 



Д4. Провеждане 
на обучения и 
издаване на 
наръчник 

Да се проведат 
обучения по 
специфични 
въпроси на 
международното 
сътрудничество по 
конкретни видове 
дела, включително 
и подобряване на 
чуждоезиковата 
подготовка. 

Повишен 
капацитетът 
на 
участващите 
съдии за работа 
и 
сътрудничество 
по дела с 
международен 
характер 

Проведени 12 
обучения с общо 192 
участника, 70 обучени 
съдии, преминали до 4 
модула всеки, 10 
съдии с подобрена 
чуждоезикова 
подготовка, 
положителна оценка 
на проведените 
обучения. 

Копия от 
програмата на 
обученията, покани, 
регистрационни 
формуляри, анкети 
за обратна връзка и 
оценка, снимков 
материал, отчети 
на обучители, копие 
от наръчника, 
финансово-

Д5. Създаване на 
платформа за 
обмяна на опит 

Да се създаде 
платформа за 
обмяна на опит 
със съдии от 
български 
съдилища.  

Подобрени 
възможности 
за комуникация 
и обмяна на 
опит между 
българските 
съдии, 
работещи по 
дела с 
международен 
характер 

70 съдии от 
Пазарджик и 
страната 
ангажирани в 
ефективна 
комуникация и обмяна 
на опит в рамките на 
4 работни срещи, 
действащ форум и 
секция на сайта на 
ОС - Пазарджик 

Копия от 
програмата на 
обученията, покани, 
регистрационни 
формуляри, снимков 
материал, печатно 
копие от форума и 
страницата в 
интернет, 
финансово-
счетоводна 

Д6. 
Сътрудничество 
с европейски 
мрежи 

Да се насърчи 
сътрудничество 
с релевантните 
европейски 
мрежи. 

Подобрени 
възможности 
за 
международно 
сътрудничество 
и допълнително 
обучение на 
българските 
съдии 

6 съдии от 
Пазарджик и 
страната участвали 
в посещение на 
службата 
Евроджъст в Хага и 
Европейската мрежа 
за обучение на 
магистрати в 
Брюксел. 

Копия от 
програмата на 
визитата, покани, 
регистрационни 
формуляри, снимков 
материал, 
финансово-
счетоводна 
документация 

Д7. Публичност  

Да се постигне 
високо ниво на 
информиране и 
публичност на 
финансирането 
от ЕС и 
българското 
правителство 

Осигурена 
публичност и 
информиране 
относно 
финансовата 
помощ на ЕС и 
българското 
правителство 

Проведена 
национална 
конференция със 120 
участника, проведени 
2 пресконференции по 
проекта с поне 20 
различни медии, 
отпечатани и 
разпространени 2500 
брошури. 

Копия от 
програмата на 
конференцията и 
пресконференциите, 
покани, 
регистрационни 
формуляри, снимков 
материал, 
публикации в 
медиите, 
финансово-
счетоводна 
документация, 
копие от 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


