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София 1000, ул. „ Екзарх Йосиф” № 14, тел: 02 9359 100,
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УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА СЪДИЛИЩАТА И ПРОКУРАТУРИТЕ В
ПРОГРАМАТА ЗА РЕГИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА НИП 2021
Пандемията през 2020 г. съществено промени дневния ред на съдебното
обучение – като учебно съдържание, методология, технологично обезпечаване,
провеждане и оценяване на обученията. НИП посрещна това изпитание подготвен – с
изградената информационно-технологична структура, със своята мултифункционална и
леснодостъпна система за електроннo обучение – Порталът за електронно обучение,
разработен на платформата Moodle, с въведената информационна система за
управление на процеса на обучение (ИСУПО), с натрупания опит в работата с
електронните обучителни платформи и разработването на електронни ресурси.
Преминаването в дистанционна работа на съдиите, прокурорите, следователите
и съдебните служители постави огромни предизвикателства пред Програмата за
регионално обучение на НИП. Процесът на обучение и самообучение в извънредната
епидемична ситуация съвпадна с времето, в което магистрати и съдебни служители
изпълняват професионалните си задължения. Основна задача на екипа на НИП в
пандемичната обстановка е да създаде възможности за паралелно съвместяване на
обучение и работа, като интегрира лимитирани във времето и адаптирани в електронна
среда обучителни дейности с достатъчни възможности за взаимодействие между
обучители и обучаеми.
Правилата на Програмата за регионално обучение през 2021 г. отразяват подхода
на Националния институт на правосъдието за дигитална трансформация на обучението
при запазването на регионалния контекст на обученията и участието на магистратите и
съдебните служители не като аудитория, а като обучаваща се общност, която развива
знания, умения и компетентности.
I.

Обучения, които могат да се организират по Програмата за
регионално обучение през 2021 година

НИП предоставя възможност на всички съдилища и прокуратури да организират:
1) електронни дистанционни обучения в Портала за електронно обучение на НИП
(http://e-learning.nij.bg). Обученията, организирани в Портала включват възможности за
електронна дистанционна работа под ръководството на съдебен обучител, който
презентира темата, поставя индивидуални и групови задачи на обучаемите и модерира
форум за дискусия. Организираните обучения през Портала за електронно обучение са
с продължителност от няколко часа до два месеца електронна дистанционна работа.
НИП не само предоставя възможност на съдилищата и прокуратурите да ползват
Портала за електронно обучение, за да провеждат електронни дистанционни обучения,
но и се ангажира с оказването на експертна и технологична подкрепа при
проектирането на методологическия дизайн на обучението (планирани дейности,
задачи, използвани ресурси), както и с неговата административна поддръжка.
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2)
Уебинари – онлайн обучения в реално време, които се осъществяват чрез
видеоконферентен софтуер за витуална класна стая (ZOOM, Remote PC, и др.). НИП
предоставя възможност на съдилищата и прокуратурите да използват профилите на
Института за провеждане на видеоконферентни обучения.
3)
Обучения, комбиниращи технологиите за синхронна и асинхронна комуникация.
През Портала за електронно обучение на НИП са създадени възможности за свързване
с видеоконферентен софтуер с цел съчетаване на електронни дистанционни обучения с
онлайн дискусии в реално време (уебинари).
4)
Присъствени обучения;
5)
Смесени обучения, комбиниращи електронна и присъствена среда. НИП
предоставя различни възможности за провеждане на смесени регионални обучения част от участниците могат да присъстват заедно с обучителя в зала, а останала част от
аудиторията чрез видеоконферентна връзка да е във виртуална класна стая; възможно е
всички обучаеми да са организирани по групи в зали, свързани чрез видеоконферентна
връзка с обучител.
Електронните и смесените обучения включват различни инструменти и методи
за комбиниране на присъствената и електронната среда, които не могат да бъдат
изчерпателно посочени. НИП насърчава прилагането на електронните и смесените
форми на обучение като потенциално възможно и най-адекватно решение в
извънредната ситуация.
II.
Участие в Програмата за регионално обучение
С оглед максимално разширяване на участието в Програмата за регионално
обучение на органите на съдебната власт, през 2021 година не се предвиждат
партньорски декларации за участие в програмата. За да проведат обучение по
програмата, съдебните органи следва да изпратят заявление по образец по електронен
път през Информационна система за управление на процеса на обучение на НИП
(ИСУПО) на адрес isupo.nij.bg два месеца преди обучението, което предлагат да
организират. Указания за подаване на заявлението и за работа с ИСУПО са достъпни
на сайта на НИП (www.nij.bg), раздел „Текущо обучение и международен обмен на
магистрати“, подраздел „Регионални обучения“.
В случай, че се предвижда обучение, което се планира да бъде проведено до
15.04.2021 г., заявлението следва да бъде изпратено в срок до 15.03.2021 г.
Заявлението включва информация за тема, формат и преподавател/и в обучението,
както и предварителен разчет на планираните разходи. В случай че към датата на
заявяване на обучението органът на съдебната власт няма конкретно предложение за
преподавател/и, заявлението се подава без тази информация. Образец на заявлението за
провеждане на регионално обучение е наличен на сайта на НИП, раздел „Текущо
обучение и международен обмен на магистрати“, подраздел „Регионални обучения“.
До десет работни дни от заявяване на обучението координаторите на НИП,
отговорни за регионалната програма, се свързват със заявилия обучение орган на
съдебната власт относно възможността за организиране и финансиране на обучението,
както и за оказване на експертно и технологично съдействие, свързано с подбор и
ангажиране на обучител/и, съгласуване на методи за обучителна работа и оказване на
подкрепа при ползване на електронни платформи и ресурси на Института.
III.

Финансиране на Програмата за регионално обучение
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През 2021 г. Програмата за регионални обучения на НИП се финансира от бюджета
на Института и се изпълнява от 05.03.2021 г. до 3.12.2021 г. Премахва се максималният
размер на допустимите разходи за финансиране на обучението за всеки съд или
прокуратура. Органите на съдебната власт могат да организират обучения до
изчерпване на предвидения в бюджета на Института лимит на финансовите средства
по програмата.
Допустимите разходи за финансиране по програмата са:
 разходи за възнаграждения, осигурителни вноски и командировъчни
(пътни, дневни и квартирни пари) на временните преподаватели, които се
заплащат от НИП;
 разходи за закупуване/осигуряване на електронен достъп до
специализирана юридическа литература, правни издания или сборници с
нормативни актове във връзка с обучението, наем на зали, оборудване и
кафе-паузи и/или изхранване под формата на организиран обяд или
кетъринг. Разходите за изхранване под формата на организиран обяд или
кетъринг са допустими, в случай че обучението е с продължителност не
по-малка от 6 часа.
Разходите за закупуване/осигуряване на електронен достъп до специализирана
юридическа литература, правни издания или сборници с нормативни актове във връзка
с обучението, наем на зали, оборудване и кафе-паузи и/или изхранване под формата на
организиран обяд или кетъринг се заплащат от съдилищата и прокуратурите и
подлежат на възстановяване от НИП.
Във връзка с осигуряването на зали, техническо оборудване, кафе-паузи за
обученията и/или изхранване под формата на организиран обяд или кетъринг,
специализирана юридическа литература, органите на съдебната власт прилагат
изискванията на Закона за обществените поръчки в качеството си на възложители.
IV.

Подготовка и провеждане на обученията

НИП издава заповеди или сключва договори за преподавателска дейност с
временните преподаватели, командирова ги и заплаща техните възнаграждения,
осигурителни вноски и командировъчни (пътни, дневни и квартирни пари) по реда и
при условията на Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната
дейност в НИП.
Участниците в регионално обучение е необходимо да създадат свой профил в
ИСУПО. Стъпките за работа с ИСУПО са описани в Ръководството за външен
потребител. Координаторите на програмата за регионално обучение на НИП оказват
необходимото експертно съдействие за работа със системата.
V.

Участващите в Програмата органи на съдебната власт отговарят за:
 Спазването на реда и организацията на учебния процес в съответствие с
Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в
Националния институт на правосъдието.
 Осигуряването на зали, техническо оборудване, кафе-паузи за обученията
и/или изхранване под формата на организиран обяд или кетъринг,
специализирана юридическа литература;
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 Стриктно спазване на противоепидемичните мерки при провеждане на
присъствените форми на обучение съгласно актуалните заповеди на
министъра на здравеопазването.
VI.

Отчитане и възстановяване на допустимите разходи

В срок от 15 работни дни след провеждане на обучение по програмата органът
на съдебната власт изпраща на НИП по електронен път искане за възстановяване на
направените допустими разходи за обучението. Искането за възстановяване трябва
да бъде придружено със следните сканирани документи (оригиналите на
документите се съхраняват в съда/прокуратурата):
 Учебен план, обучителни материали (ако е приложимо); снимки от обучението
или скрийншот с участници/преподаватели в обучението (ако са приложими);
 Присъствен списък на участниците (за обучения в присъствена форма),
включващ: име, длъжност, институция, актуални контакти, подписи за
присъствие за всеки от дните от обучението, както и подпис за получена
специализирана юридическа литература (ако е приложимо);
 Фактура, издадена на името на органа на съдебната власт, която съдържа
наименование и дати на обучението, количество, единична цена, обща стойност,
придружена с платежно нареждане или разходен касов ордер за:
o кафе-паузи и/или материали за кафе-паузи, за изхранване под формата на
организиран обяд или кетъринг
o наем на зала;
o наем на оборудване;
o специализирана юридическа литература, правни издания или сборници с
нормативни актове;
В срок от 15 работни дни от получаване на искането, след проверка на
получените разходооправдателни документи, НИП възстановява на партньора
направените допустими разходи.
VII. Съвместни обучения
НИП предоставя възможност за организирането на съвместни обучения по
програмата между органи на съдебната власт.
НИП има право едностранно да изменя и/или допълва условията на Програмата
за регионално обучение 2021, като публикува измененията и/или допълненията на
интернет страницата си www.nij.bg.
Координатори на НИП по Програмата за регионално обучение:
Ралица Русева, е-поща: ruseva@nij.bg, тел.: 02 93 59 128;
Райа Костова, е-поща: r.kostova@nij.bg, тел.: 02 93 59 106.
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