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ИНФОРМАЦИЯ 
 

За реализираните дейности и резултати по приключил   проект 
с наименование  

 
„Гражданско участие в процесите за модернизация на 

правораздаването“ 
  

Проектът с горното заглавие се изпълни от Сдружение Био-Б-
еко в три дейности както следва : 
 
Дейност 1:Разработване на "Оценка качеството на 
правораздавателните услуги, тяхната достъпност в общините 
на Смолянска област и ролята на гражданското общество за 
внедряване на алтернативни методи за решаване на правни 
спорове", която стартира на 15.02.2021г., а самият договор 
беше факт на 04.02.2021,с продължителност 18 месеца 
Тази Дейност 1 се изпълни на два етапа  

Етап 1: Подготовка за разработване на "Оценка качеството на 
правораздавателните услуги, тяхната достъпност в общините 
на Смолянска област― и  
Етап 2:  „Ролята на гражданското общество за внедряване на 
алтернативни методи за решаване на правни спорове" . 

За ефективното  изпълнение на Дейност 1 бяха назначени на  
трудови договори външни експерти на длъжности: 
Специалист  социологически проучвания -1 
Специалист – проучвател-- 1 

Специалист -  медиатор—   1, 
които в сферата на своите длъжностни характеристики 
извършиха проучвания, анализираха и обобщиха широка база 
данни относно правораздавателната система в Смолянска 
област. 
Дейност 2: Стартира в началото на месец август 2021, като 
беше създадена Справочно-методическата база данни 
подпомагаща реформата на съдебната система и в повишаване 
качеството на правораздаването.Справочно-методическата  
база данни се разработи в два раздела: 

-СПРАВОЧЕН- ориентиран към гражданите и бизнеса и 
създаващ възможности за ориентация и директна комуникация 
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на нуждаещите се с правораздавателните институции, 
адвокати, арбитри, медиатори, практикуващи юристи и др. 
-МЕТОДИЧЕСКИ- насочен към структурите на гражданското 
общество и представя адаптирани модели на добри европейски 
практики за извънсъдебно разрешаване и помиряване- при 
възникване на правни спорове. 

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/техники за медиация и арбитраж/ арбитраж 
и арбитражни процедури; медиация и помирителен процес―-
стартира от 04.02.2022. 

Поставените цели в тази дейност бяха чрез  
информационната кампания да се  популяризират  и 
разпространеният   продуктите и резултатите от реализацията 
на проекта и по-конкретно- „Оценка качеството на 
правораздавателните услуги, тяхната достъпност в 
общините на Смолянска област и ролята на 
гражданското общество за внедряване на алтернативни 

методи за решаване на правни спорове“  
В рамките на тези три дейности бяха създадени и внедрени 

множество електронни документи, видеоматериали, създадени 
фейсбук групи,и др.електронни инструменти и платформи, 
линковете към тях може да видите като проследите  
https://www.borino.org/?act=145&hid=111, на официалният 
сайт  на Сдружението  www.borino.org, като разработените в 
рамките на проекта  материали, по наша преценка могат да се 
ползват както от гражданите, така и от лицата работещи в 

сферата на правораздавателната система. 
Чрез модерните, дигитално-електронни инструменти ,които 

ги разработихме в рамките на поректа спомогнахме за 
създаване на едно  много по информирано гражданско 
общество и улеснихме техният достъп до правна информация, 
и спомогнахме за по-пряк диалог гражданите с работещите в 
сферата -адвокати, юристи, вещи лица ,съдебни изпълнители . 

 
04.08.2022 
Ръководител проект 

Билгин Асанов 

https://www.borino.org/?act=145&hid=111
http://www.borino.org/

