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  И Н Ф О Р М А Ц И Я 
ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТА  

                                                                                                  

  Сдружение  Био-Б-Еко  информира, че изпълнението на  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"  по  проект „Гражданско  участие в 
процесите за модернизация на правораздаването“  приключи на 
04.08.2021 г. 
  Дейност 1 се изпълни на два етапа /съответно  по  тримесечия всеки 
етап/. 
  В рамките на дейността  бяха назначени трима специалисти на 
трудов дговор, по следните специалности : 
 

-Специалист социологически проучвания   на 8 часа/дневно 
-Специалист - проучвател   на 4 часа 
- Специалист - медиатор       на 4 часа, 
 

 като в  изпълнението на Етап 1 се постигнаха следните резултати : 
- Проучени новинарски емисии и публикувани актуални новини , 

свързани с хода на реформата в съдебната система 
- Дефинирани седем работни хипотези за реформа в 

правораздаването 
  Също така назначените специалисти  проучиха организациите от 
неправителствения сектор в Смолянска област.  
  Те създадоха база данни на 34 НПО от областта - за 
разпространение на резултатите от изпълнението на проекта, чрез 
изградената абонаментната система на интерактивната платформа 
„Граждански контрол на съдебната система в Смолянска област“. 
 

При Етап 2 от Дейност 1 се разшириха тези изследвания и се 
разработи   актуална "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", както и се обобщиха   „Работните 
хипотези от изследователският теоретичен модел“, които предстои  да 
се публикуват на сайта ни www.borino.org 
  Така извършента работа от етапите  се приеха  от УС на 
Бенефициента без забележки. 
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Следващата Дейност  2  е:  Създаване на дигитална "Справочно-
методическа база данни"- подпомагаща модернизацията на 
правораздавателните институции и предлагането на правни услуги, за 
гражданите и бизнеса, в населените места на Смолянска област  “, която 
стартира  на 04.08.21 г., и е също  с  продължителност 6 месеца, като ще 
се назначат двама специалисти  на 8 часов работен ден за изпълнението 
дейността й. 

  Информираме,  че общата стойност на проекта е 99 929,00 лева, 
същият е финансиран от ЕСФ и национално съфинансиране, съгласно  
приоритетна ос № 3  

„Прозрачна и ефективна съдебна система“ 

по  процедура 

ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ  ВЪРХУ  РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА 

Продължителноста на проекта е 18 месецаа, считано от 04.02.2021. 

На официалният сайт на Бенефициента  Сдружение Био-Б-Еко 
www.borino.org  периодично ще се представя информация за напредъка на 
проекта, изпълнението на заложените целите, постигане на индикаторите,  
с оглед  на публичност, информация, визуализиция, комуникация, както и 
ще се публикуват съответните анализи, доклади изготвени по проекта. 

Всички заинтересовани могат да посетят офиса на сдружеинето за повче 
информация по проекта. 

 

 

От екипа на  
СНЦ Био Б Еко 
04.08.2021г 
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