
Проектът „Разработване на система за мониторинг 
на актуализираната Стратегия за продължаване 
на реформата в съдебната система 2014-2020 г.“ се 
изпълнява в рамките на процедура BG05SFOP001-3.003 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
чрез подбор „Граждански контрол върху реформата в 
съдебната система“, Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и 
ефективна съдебна система“ на Оперативна програма 
„Добро управление”.

Основните целеви групи на проекта са Министерство 
на правосъдието и Съвета по прилагане на 
Актуализирана стратегия за продължаване на 
реформата в съдебната система (АСПРСС) 
2014-2020 г., които имат отговорности за извършване 
на мониторинг и докладване на изпълнението на 
Стратегията.

Бенефициент на проекта е Клуб „Икономика 
2000“, който работи в  партньорство с Агенция за 
икономическо развитие Костинброд. Проектът се 
изпълнява в периода от 18.02.2019 г. до 18.06.2020 г.
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Разработване на система за мониторинг на 
актуализираната Стратегия за продължаване 

на реформата в съдебната система 
2014-2020 г.

ÊËÓÁ „ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ 2000“

Общата цел на проекта 
е подобряване на 
мониторинга, управлението 
и изпълнението на 
актуализираната Стратегия 
за продължаване на 
реформата в съдебната 
система 
2014-2020 г. и Пътната карта 
за изпълнението й. Тази 
цел ще бъде изпълнена с 
разработването на система 
за мониторинг на АСПРСС 
2014-2020 г.

Цел на проекта



Резултати

Постигането на общата цел на проекта 
се постига чрез реализацията на три 
специфични цели: 

Извършване на критична оценка на използваната 
система за отчетност и докладване напредъка в 
изпълнението на АСПРСС 2014-2020 г. 

Създаване на система за мониторинг на 
АСПРСС 2014-2020 г.

Привличане на заинтересованите страни в 
изпълнението и последващото прилагане на 
системата за мониторинг.

С изпълнението на проекта ще бъде 
създаден напълно функционален 
продукт – система за мониторинг 
на АСПРСС 2014-2020 г. и 
Пътната карта за изпълнението й, 
електронен софтуер и ръководство 
за прилагане, формат на доклад от 
провеждането на мониторинга, база 
данни с информация за постигнатия 
напредък по прилагане на АСПРСС 
2014-2020 г. и Пътната карта за 
изпълнението й. Тези продукти ще 
бъдат предоставени за използване 
на ръководството на Министерство 
на правосъдието и Съвета по 
прилагане на АСПРСС 2014-2020 г.

Текуща информация за изпълнението и получените 
резултати от проекта се публикуват на интернет 
страницата на Клуб „Икономика 2000“ - www.club2000.org.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Клуб „Икономика 2000“, ул. „Стара планина” 74, 1527 София
Агенция за икономическо развитие Костинброд, 
ул. „Овче поле“ 122, 1303 София

Дейност 1: Проучване на използваната 
система за отчетност и докладване напредъка 
в изпълнението на АСПРСС 2014-2020 г. и 
Пътната карта за изпълнението й

Дейност 2: Разработване на система за 
мониторинг на АСПРСС 2014-2020 г. и 
Пътната карта за изпълнението й

Дейност 3: Тестване на разработената 
система за мониторинг на АСПРСС 2014-
2020 г. и Пътната карта за изпълнението й

Дейност 4: Осигуряване
на информация и комуникация по 
проекта.

Дейности


