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Информация за  напредъка на  проект 

 
„Гражданско участие в процесите за модернизация на правораздаването”  

                                                     (към дата 15.06.2022 г.) 
 

. 
От 5 февруари започна изпълнението на дейност 3 - „Провеждане на 

информационна кампания за популяризиране на системата за правна помощ сред 
гражданите и бизнеса за алтернативните методи за решаване на правни 
спорове…“. Тази дейност  е насочена към постигане на траен и устойчив ефект в 
процесите на модернизация на правораздавателната система - чрез 
разпространение на инициативите, организирани от неправителствените 
организации, сред ползвателите на правни услуги. Чрез разпространение на 
информацията относно съвременните и ефективни методи и техники за 
извънсъдебно разрешаване на правни спорове, ще бъдат стимулирани развитието 
и утвърждаването на арбитража и медиацията като висококачествена алтернатива 
на държавната система за правораздаване. 

1. Извършена работа по реализацията на дейност 3  

   Беше извършен преглед и обзор на информационните източници за 
медиацията и арбитража като алтернативни източници за разрешаване на спорове. 
В подготвителният етап работата на специалистите беше насочена към създаване 
на дигитално презентационно съдържание, което да бъде разпространявано чрез 
иновативни и съвременни комуникационни канали, сред местните НПО и 
представителите на гражданското общество и бизнеса. Събрано беше 
информационно съдържание, което разкрива възможностите на нуждаещите се от 
правни услуги или правна защита за директни контакти през своите телефони с 
правораздавателните органи и специалистите работещи в системата на 
правораздаване. Ще бъде демонстрирано как гражданите и бизнеса да намират и 
получават необходимата им информация - относно алтернативните методи и 
техники за помиряване и решаване на правни спорове от местните медиатори, 
адвокати и арбитри. В информационните материали гражданите и бизнеса ще се 
запознаят с възможностите на местните НПО да организират Център за медиация, 
а също така да им оказват помощ и съдействие при възникване на конкретни 
потребности от правни услуги. При необходимост от по-подробна ориентация и 
разяснения те ще имат възможност да се свързват с представител на 
неправителствените организации - контактната информация за които ще бъде 
публикувана в базата-данни.  

   Бяха проведени разговори с представители на местни НПО, гражданското 
общество и бизнеса от област Смолян. За да бъде получена ясна представа, как 
местните НПО могат да спомагат за подобряване качеството на правните услуги, 
бяха проведени редица разговори и срещи. В тези разговори беше обсъдено как 
медиацията , като метод за разрешаване на спорове, може да бъде организирана 
на територията на областта. С активни позиции по тази тема се представиха 
Сдружение „Бартина“ – с. Барутин; Народно Дружество „Родопи“ ; „Съюз на 
офицерите и сержантите от резерва“- областна организация; СНЦ „Био-Б-Еко“ ; 
Национална асоциация „Сигурност“- регионална структура Смолян и други.  

   Беше разработен организационен план за разширяване възможностите за 
извънсъдебно разрешаване на спорове в Смолянска област“. По време на 
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проведените разговори и срещи изкристализира идеята местните сдружения да  
учредят център по медиация. За тази цел бяха планирани дейностите, които ще 
подпомогнат този организационен процес 

 Разпространение на информация, относно основните характеристики на 

арбитража и медиацията като методи за разрешаване на спорове 

 Анализ на нормативната и законовата уредба относно създаването на 

център по медиация 

 Организиране на възможности за обучение и квалификация, чрез 

специализиран учебен център, подкрепен от Националната асоциация 

„Сигурност“  

 Оценка на възможностите за създаване на центъра като юридическо лице 

 
    Беше извършена подготовка за провеждане на дискусионна среща. 

Подготовката  

 Организация на събитието – разпространение на информацията; 

разработване на програма; отпечатване на покана;  осигуряване на 

помещение и кетъринг 

 Подготовка на дигитални презентационни материали  

 Проведени предварителни разговори с поканените участници  

   Беше проведена дискусионната среща. В рамките на изпълнение на дейност 3, 
организирахме дискусионна среща на тема „Възможности за извънсъдебно 
разрешаване на спорове в Смолянска област“, която се състоя на 10.06.2022 от 
10,30 часа в Залата на РИОСВ –град Смолян. В срещата взеха участие 
представители на всички поканени организации. Включиха се и представители на 
местния бизнес , съдебни заседатели и адвокати. По време на срещата бяха 
потвърдени изводите и констатации, направени по време на проведените 
разговори, а именно: учредяване на център за медиация, като самостоятелно 
юридическо лице; организиране на обучение за квалификация на желаещите да 
бъдат медиатори и създаване на електронни инструменти за функционирането на 
центъра за медиация онлайн. 

   По време на дискусионната среща беше направен видеозапис.  
2. Предстояща работа по реализацията на дейност 3  

   Предстои да бъдат създадени видео-презентационни материали, на основата 
на проведената срещата. Заснетите кадри ще бъдат организирани в няколко видео-
презентации. 

   Ще бъдат организирани информационни канали за разпространение на 
информацията, чрез : 

 Извършена селекция и организиране на система от електронните 

инструменти за разпространение на информация и споделяне на цифрово 

съдържание, а също така и за обратна връзка с аудитория; 

 Разпространение на цифрови информационни ресурси за оповестяване на 

възможностите за участие на гражданите и бизнеса за директна връзка с 

правораздавателните институции и неправителствените организации, 

участващи в процесите за модернизация на правораздавателната система; 
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 Създаден информационен канал в "Youtube" за разпространение на 

мултимедийно съдържание, свързано с възможностите на гражданите и 

бизнеса за получаване на правни услуги и правна защита 

*Видео-презентацията - дискусионна среща на тема „Възможности за 
извънсъдебно разрешаване на спорове в Смолянска област“  / Първа част /- е 
завършена като редактиране и монтаж и ще бъде публикувана до няколко дни в 
интернет на адрес https://civildialogue.eu/justicecontrol , а също така и в 
специализирана плей листа в YouTube –канала „ Civil dialogue“ 

 
 
От екипа по  
управление на  
проекта 
15.06.2022 

https://civildialogue.eu/justicecontrol

