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Наименование на проекта Eлектронна платформа за активен диалог, граждански 

мониторинг и обществена подкрепа на реформата в съдебната 

система 

Бенефициент СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“ 

Партньори Фондация „Отворена врата“ гр. Перник 

Кратко описание  Ще бъде разработена обществена електронна платформа в помощ на 

гражданите, правораздавателните органи и организациите, работещи 

в системата на съдебната власт. Тя ще бъде място за обмен на 

полезна информация, до която гражданите към момента трудно 

достигат, а именно: осигуряване на достъп на хора от уязвими групи 

до съдебните зали за участие в процеси, по които те са страни или 

призовани като свидетели и/или участници; ползването на правна 

помощ от гражданите в съдебното производство; прилагането на 

алтернативни методи за решаване на правни спорове - в това число: 

техники за арбитраж, медиация и помирителен процес. 

Разработена и тествана от Бенефициента система за гражданско 

наблюдение на съда в Шумен, ще бъде усвоена от активни НПО в 

град Перник, сред които е партньорът по проекта - Фондация 

„Отворена врата“. Тя ще организира граждански мониторинг върху 

работата на Окръжен съд - Перник, и ще съдейства за включването 

на съда и други организации в създадената по проекта обществена 

електронна платформа. 

Цели Повишаване на обществената подкрепа за провежданите реформи 

от съда и утвърждаване на гражданския мониторинг като основно 

средство за ефективно включване на активни НПО в процесите на 

оценка, стратегическо планиране, реформиране и модернизиране на 

съдебната система. 

Очаквани резултати 1. Анкетно проучване на обществените нагласи за разработване на 

електронна обществена платформа в помощ на гражданите и съда; 

2. Функционираща обществена електронна платформа в помощ на 

гражданите и съда; 

3. Доклад от проведен граждански мониторинг за подобряване на   

достъпа на уязвими групи и повишаване на прозрачността и 

независимостта на Окръжен съд – Перник; 

4. Информационна кампания в област Шумен и област Перник за 

популяризиране на платформата, доклада от гражданското 

наблюдение и алтернативни методи за решаване на правни спорове. 

Обща стойност на проекта 91 514.71 лева 

Финансова подкрепа ЕСИФ, Оперативна програма „Добро управление“ 

Европейски социален фонд:77 787.50лв. (85%) 

Национално съфинансиране:13 727.21лв. (15%) 

Начална дата 18/02/2019 

Крайна дата 18/06/2020 

Продължителност на проекта 16 месеца 


