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Информация за  напредъка на  проект 

 
„Гражданско участие в процесите за модернизация на правораздаването”  

                                                     (към дата 15.02.2022 г.) 
 

В периода 04.08.2021 г. до 04.02. 2022 г. беше разработена софтуерната 
основа на дигиталната "Справочно-методическа база данни"- подпомагаща 
модернизацията на правораздавателните институции и предлагането на правни 
услуги, за гражданите и бизнеса, в населените места на Смолянска област. / 
Дейност 2 от проекта / 

Справочникът представлява web и мобилна апликации, предназначена за 
компютри, таблети и телефони.   

Чрез нея услугите на местните юристи / адвокати, нотариуси, ЧСИ и др. / ще 
могат да достигат до техните клиенти онлайн. В електронната среда ще  могат да 
се публикуват информационни текстове, видеоклипове, мултимедийни профили на 
специалистите и съвременни инструменти за комуникация и обмен на информация. 
Ще могат да се извършват онлайн и дистанционни услуги, консултации и обмен на 
документи. 

 Паралелно с това, на своите телефони, потребителите ще разполагат с 
GPS-маршрутизатор насочващ към местоположението на съответния специалист. 
Със свои собствени електронни профили и персонализирани онлайн инструменти 
за дистанционна работа ще разполагат местните адвокати, нотариуси, частни 
съдебни изпълнители, вещи лица и други предлагащи правни услуги. 

През месец февруари започнахме 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/техники за медиация и арбитраж/ арбитраж и арбитражни процедури; 
медиация и помирителен процес-като са налице сключени договори с двама 
специалисти-сътрудници . 

През първият етап на информационната кампания планираме стартиране 
създаването на дигитално съдържание, разкриващо новосъздадените възможности 
/ пред гражданите и бизнеса / да ползват правни услуги онлайн и дистанционно. 
  В момента назначените двама сътрудници представят 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. Те ще  демонстрират 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. 

 
Желаещите да получат по-конкретна информация могат да посетят офиса на 

сдружението –с.Борино , Родопи 33, всеки делничен ден  от 9 до 16,00 часа  
 
От екипа по  
управление на  
проекта 
15.02.2022 


