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УВОД 

Настоящият доклад е разработен в резултат от изпълнението на Дейност 2. 
Разработване на система за мониторинг на актуализираната Стратегия за 
продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г. по проект 
„Разработване на система за мониторинг на актуализираната Стратегия за 
продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.“, № BG05SFOP001-3.003-
0069. Проектът се изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-
3.003-0069-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представляваща 
минимална помощ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/20131 по Оперативна 
програма „Добро управление” по 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“. 

При изпълнение на Дейност 2 са предвидени четири резултата, като последният от тях 
е разработване на формат на годишен доклад от провеждане на мониторинг на 
АСПРСС 2014-2020 г. Това е направено с настоящия доклад, който представя такъв 
формат. 

Разработката е максимално концентрирана и съдържа самия формат на годишен 
доклад. Всяка точка от формата е представена с очакваното кратко съдържание. При 
разработването на формата са използвани добри практики и модели от българската и 
международната практика. 
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ФОРМАТ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА 

СИСТЕМА 2014-2020 Г. за 20…. година 

 

Увод 

В началната част на доклада се прави преглед на целите, задачите, екипа, извършил 
оценката и взаимодействието между участващите институции. Представят се методите, 
които са използвани за при изпълнение на мониторинга, както и периодът, за който се 
отнася доклада. 

При по-обемни материали, възможно е да бъде представена накратко структурата и 
съдържанието на доклада, както и неговите потребители. 

 

1. Методически бележки 

1.1. Събиране на данни 

В тази част се дискутират начините и източниците на данни и информация, използвана 
за целите на мониторинга. Представят се проблемите и решенията, които са прилагани 
при липса на информация. Посочват се установените липси на информация, ако има 
такива. 

 

1.2. Методи за обработване на данните 

Накратко се описват методите за събиране на информация, както и тяхната адаптация 
за нуждите на мониторинга. При необходимост се посочват и обясняват използвани 
коефициенти, корелации между факти, статистически грешки и други научни термини 
на разбираем за масовата публика език. 

Представят се ограниченията на методите и как следва да се интерпретират получените 
резултати от тяхното приложение. 
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2. Изпълнение на годишната програма 

2.1. Изпълнение на стратегическа цел 1 

2.2. Изпълнение на стратегическа цел 2 

2.3. Изпълнение на стратегическа цел 3 

2.4. Изпълнение на стратегическа цел 4 

2.5. Изпълнение на стратегическа цел 5 

2.6. Изпълнение на стратегическа цел 6 

За всяка стратегическа цел се проследява напредъка по изпълнение на стратегическата 
и специфичните цели, изразени чрез изпълнение на изведените мерки и дейности за 
съответната година. След това се отчита напредъка за периода от началото на 
изпълнение.  

За двата периода се извеждат напълно изпълнените, частично изпълнените и 
неизпълнените мерки, които е трябвало да бъдат реализирани през съответната година 
и период. При частично изпълнените мерки се посочва степента на изпълнение. 

Представя се анализ за причините довели до неизпълнение или частично изпълнение 
на съответните мерки. 

 

2.7. Цялостно изпълнение на Стратегията и пътната карта 

Дава се оценка за цялостното изпълнение на стратегията през годината и през целия 
период. В тази част се обобщават резултатите от изпълнението в съвкупност на всички 
цели. 

 

3. Предложения за промени 

В тази част се представят корективните мерки, които се препоръчват да се предприемат 
с цел да се продължи успешното изпълнение на стратегията, както и да се отстранят 
откритите проблеми. Предложенията могат да засягат управленски интервенции, 
свързани с промяна на срокове за изпълнение на мерки и действия, промяна в 
бюджетите на тези мерки, добавяне на нови мерки и действия или преформулиране на 
съществуващи мерки и действия. Друга част от предложенията могат да бъдат 
насочени към добавяне или изваждане на институции, които имат отговорности по 
изпълнение на мерките и действията. 
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Най-накрая предложенията могат да се отнасят за промяна в системата за мониторинг 
на АСПРСС 2014-2020 г. Това включва, но не изчерпва предложения като промяна на 
съдържанието на поставени индикатори, промяна в начина и източниците на събиране 
на информация, използваните методи, екипа и институциите. Възможно е да се 
предложат и други средства за набиране на информация като експертни оценки, 
проучване на общественото мнение и други. 

Предложенията трябва да бъдат конкретни и ясно аргументирани. Те трябва да носят 
полза за изпълнение на стратегията. 

4. Научени уроци 

В частта се анализира придобитото ново познание в резултат от реализацията на 
стратегията и пътната карта през отчетния период. 

В последния годишен доклад, на основа на натрупания опит от мониторинга, се 
отправят препоръки към подготовката и осъществяването на други подобни 
стратегически документи в съдебната система. 

 

Заключения 

Заключението представя основните изводи относно степента на изпълнение на 
стратегическите и специфичните цели, мерките и действията. Обобщават се както 
изпълнените и частично изпълнените мерки. 

Посочват се основните причини и проблеми за неизпълнение или за закъснение и 
частично изпълнение на планираните мерки. 

Накратко се представят предложенията за промени и органите, които трябва да ги 
разгледат и осъществят. 

 

Приложения 

В тази част се представя първична и обработена количествена и качествена 
информация, обобщени таблици и справки, които са получени при изпълнение на 
мониторинга, както и са посочени източници на информация. 


