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ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ 

 
Относно : АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР 

№ BG05SFOP001-3.003-0121-C01 

 
Подписан  на  04.02.2021г. 

 

Проект № BG05SF0P001-3.003-0121 с наименование „Гражданско участие в процесите за 

модернизация на правораздаването“, с продължителнтост на проекта  18 месеца, обща 

стойност 99 929,00 лева, която стойност е безвъзмездна. 

 

Същият се  осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро 

управление“ , съфинансирана от Европейсикят съюз чрез Европейският социален фонд 

 

Основните дейности , заложени  в  проекта са 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“; 

 

 Дейност 2: „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”; 

 

 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”; 

 

     Дейност 4: „Информация и комуникация”. 

 

(Информационната кампания по Дейност 4  ще бъда проведена в интеграция със 

социалните мрежи и с участието на всички заинтересовани страни- местни НПО и 

професионални организации работещи в правораздаването.) 

 

Предистория и предпоставки  за изготвяне на проектното педложение : 
 

Предварителните проучвания, а също така и гражданските практики на местните 

структури на гражданското общество, показват известни дефицити по отношение на 

териториалното разпределение на правните институции и практикуващите юристи, в някои 

от по-отдалечените райони на Смолянска област. Тази констатация обуславя и проектната 

идея,  а именно - да бъдат потърсени и разкрити възможностите и специфичната роля на 

неправителствените и професионалните организации в процесите за формулиране и 

реализация на местните политики в сферата на правораздаването.  
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        Обективнинте предпоставки, които ориентираха проектните дейности към 

активизиране структурите на гражданското общество за участие в процесите за 

модернизация на правораздавателната система в Смолянския регион са: 

- Относителната отдалеченост и трудната достъпност на населението до областния 

център, в който са концентрирани правораздавателните институции. В половината от 

общинските центрове няма районни съдилища, съответно и кантори и офиси на 

специалисти- свободно практикуващи юристи; 

-Висок относителен дял на различни по своя манталитет, вероизповедание, култура, 

майчин език и етнос малцинствени групи. Тези малцинствени групи се характеризират с 

относителна затвореност и по-слаби възможности за социално включване и приобщаване 

към актуалните обществени реформи; 

- Интензивна миграция на квалифицирани юристи към големите икономически 

центрове, създаваща липса на кадри в сектор "Правосъдие"; 

- Липса на достатъчно практики за прилагането на методи и техники за извънсъдебно 

разрешаване на правни спорове и медиация; 

 

Описаната ситуация предполага първата дейност да бъде ориентирана към анализ и 

оценка на дефицитите в правораздавателната система в Смолянския регион. На основата на 

тази оценка ще бъдат разкрити възможностите на НПО и професионалните организации за 

преодоляване констатираните дисбаланси. Втората дейност ще бъде насочена към 

разработването на модерни, дигитални, методически информационни продукти - чрез които 

НПО от региона ще подпомогнат съдебната реформа.  

Акцент ще бъде поставен върху обратната връзка с гражданите и бизнеса и стимулиране 

развитието на техниките и методите за извънсъдебно решаване на правните спорове. На 

финала ще бъде проведена информационна кампания за разпространение и мултипликация 

на постигнатите резултати. 

 

Във финансираният проект са заложени  две ОСНОВНИ ЦЕЛИ 
 

1.Разширяване участието на структурите на гражданското общество в процесите на 

наблюдение и оценка на модернизацията на правораздавателната система в Смолянския 

регион. 

2.Активизиране на местните НПО и професионални сдружения, при включването им в 

развитието на алтернативни методи за решаване на правни спорове. 

Ведно с горните две основни цели е формирана и : 

 

Специфична цел 
Директното включване на местните неправителствените организации в процесите за 

повишаване на информираността относно правата за съдебна защита и правни услуги и 

правната грамотност на населението от региона. 

 

В рамките на изпълнение на проектните  дейности, Сдружение "Био - Б - ЕКо" в 

качеството си на бенефициент (икономически оператор) ще разработи Специализиран 

компендиум от добри европейски практики, демонстриращи модерните, интензивно 

развиващи се методи и техники за извънсъдебно решаване на правни спорове.  

Компендиумът ще бъде публикуван в дигиталната справочно- информационна база-

данни.  
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Чрез предоставянето на администраторски права на структурите на гражданското 

общество от различни части на Смолянския регион този продукт ще бъде разпространен и 

мултиплициран.  

По този начин ще се окаже въздействие както върху специалистите, притежаващи 

възможност и потенциал да организират или участват в арбитражни и медиаторски 

практики, така и върху гражданите и бизнеса търсещи ефективни методи за разрешаване на 

правни спорове. 

За успешното изпълнение, управление и отчитане на проектните дейности са 

предвидени –Екип по управление на проекта  и трима външни експерти, наети на срочни 

трудови договори. 

 

В сайта на Бенефициента СНЦ Био-Б-Еко www.borino.org периодично ще се 

публикува информация за напредъка на проекта, както и ще се публикуват всички 

междинни и окончателни резултати от проекта, постигнати индикатори,също така  -

проучвания, анализи, информация,събития свързани с проекта . 

 

 

 

От екипа  

по управление на проекта 

Инфоцентър Борино 

26.02.2021 г. 

http://www.borino.org/

