
 1 

ФОНДАЦИЯ 

„БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ ИНИЦИАТИВИ” 

Д О К Л А Д  

за извършената дейност през 2008 год. 

Фондация „Български институт за правни инициативи" е регистрирана 
от Софийски градски съд на 06.03.2006 год. по фирмено дело № 2037/2006 год. 
като фондация — юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на 
общественополезна дейност. 

Фондацията е вписана в Централния регистър на юридическите лица с 
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под № 
20060619004, 

Фондацията е регистрирана в Националния агенция за приходите под № 
2220151657 от Териториална  дирекция — София, Офис Център. 

Фондацията е регистрирана от Агенция по вписванията, регистър БУЛСТАТ 
под № 175054881. 

От момента на учредяването, върховен колективен орган на Фондацията е 
Съветът на учредителите, в състав: 
 1. Марк Ласман – гражданин на САЩ  

2. Виолета Тодорова Костадинова, 
3. Биляна Стефанова Гяурова-Вегертседер и 
4. Тодор Димитров Дочев 
 
През 2008 година в Съвета на учредителите не са приемани промени. 
 
Колективен управителен орган на Фондацията е Управителния съвет в 

състав:  
1. Биляна Стефанова Гяурова-Вегертседер,Председател; 
2. Тодор Димитров Дочев и 
3. Христо Любомиров Иванов  

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Учредителния акт на Фондацията, нейните цели са: 
1. Укрепване на диалога между гражданското общество, бизнес сектора, 
изпълнителната, съдебната  и законодателната власт за утвърждаване и развитие 
на демократичните ценности и решаване на въпроси от важно обществено 
значение;  
2. Предоставяне на опит и познания за утвърждаване на върховенството на закона 
и подобряване на правната рамка, институциите и организациите с оглед 
стимулиране развитието на гражданското общество, подкрепа на демократичните 
процеси и подобряване на бизнес средата; 
3. Синхронизиране на българското законодателство с европейските и 
международни правни стандарти; 
4. Поддържане и повишаване квалификацията на адвокати, съдии, прокурори, 
медиатори и други специалисти, работещи в областта на укрепването на 
върховенството на закона. 
5. Подкрепа на правната реформа, включително и чрез разпространение на нова 
култура за разрешаване на спорове посредством популяризиране на медиацията и 
други алтернативни способи за разрешаване на спорове. 

В изпълнение на целите си, през 2008 година осъществи дейности по: 
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• Иницииране, подкрепа и изпълнение на проекти; организиране на 
дебати за укрепване на диалога между гражданското общество, бизнес 
сектора и съдебната власт, и развитие на демократичните ценности; 

• Разработване, организиране и предоставяне на обучение; 
конференции, кръгли маси, семинари и др. за предоставяне на опит и познания 
за утвърждаване на върховенството на закона;  

• Провеждане на международни, национални и регионални срещи; 

• Популяризиране на медиацията и други алтернативни способи 
за разрешаване на спорове. 

През 2008 година Фондацията не е извършвала стопанска дейност и 
няма приходи от стопанска дейност. Всички приходи на Фондацията са от 
спечелени пред различни донори проекти.  

През 2008 година в изпълнение на спечелените проекти Фондацията е 
осъществила и продължава да осъществява: 

 
•   Инициатива за реформа в юридическото образование в страната – 
мащабен проект, който се осъществява с подкрепата на Министерство на 
правосъдието и е финансиран от Фонд „България” към Джърман Маршал 
Фонд/ Американска агенция за международно развитие. Проектът си поставя 
за цел, чрез провеждането на специализирано социологическо проучване, да 
проследи връзката между пазара и продукта на юридическите факултети чрез 
изследваниe оценката на крайните потребители относно качеството на 
юридическото образование у нас и анализ на констатираните проблеми и 
възможните решения. В допълнение, проектът ще изработи и предложи 
методология за рейтинг на юридическите факултети в страната. Изпълнението на 
проекта ще бъде координирано с Министерство на правосъдието и същевременно 
ще подпомогне и неговите усилия в разработване на цялостна политика за 
реформа в юридическите факултети. Конкретните дейности по проекта ще бъдат 
съпроводени и от набавянето на необходимата сравнително правна информация. 
 

 Пилотно методологията ще бъде приложена към всички 
юридически факултети като по този начин за първи път в историята на 
висшето юридическо образование, ще бъде направен рейтинг на 
факултетите. През 2008 г. беше осъществен подготвителният етап по 
проекта, а именно, събирането на сравнително правна информация за 
справянето с подобни проблеми в други държави, добри практики и предложения, 
и препоръки за възможни действия от страна на правителството. Беше 
идентифициран медийният партньор.  Предвижда се проектът да приключи 
през есента на 2009 г. 

 

• Изготвяне и публикуване на второ издание на Индекс за 
реформа в прокуратурата. Проектът се осъществява съвместно с 
Департамента по правосъдието на САЩ и Американска асоциация на 
юристите инициатива за върховенство на закона. След успешното 
представяне на първото издание на Индекса през 2006г., екип от 
представители на БИПИ и на Американска асоциация на юристите проведе 
подготвителната работа по изработването на индекса, включваща правен 
анализ на последните промени в законодателството в областта на 
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наказателното право, интервюта с представители на прокуратура, съд, 
следствие, неправителствени организации, медии и външни наблюдатели. В 
работата си екипът на Института и американските специалисти бяха 
подпомогнати в изключителна степен от Върховна касационна прокуратура и 
от нарочно създадената за целта Комисия по индекса. Очаква се 
резултатите от наблюденията да бъдат официално представени през есента 
на 2009 г.  

 

• През изтеклата година Институтът кандидатства и спечели 
проект към Фондация Конрад Аденауер. Проектът е насочен към изследване 
на предизборните платформи на политическите партии в частта им, 
отнасяща се до правната и съдебна реформа. Проектът ще бъде 
осъществен през 2009 г.  

 

• Продължи поддържането и попълването с информация на 
правния информационен портал на Института – www.legalreformwatch.info. 
Посещенията на портала се увеличават и той постепенно се превръща в 
полезен източник на информация за развитието на съдебната и правна 
реформа в страната;   

 

• Участие на представители на Института в работата на Обществения 
съвет към Министъра на правосъдието; 

 

• Участие на представители на БИПИ в работата на Националната 
асоциация на медиаторите и като обучители в обучения по медиация както в 
страната, така и в чужбина. 

 

• Участие на представители на БИПИ в изработването на анализа 
на Институт „Отворено общество” за изпълнението на Стратегията за 
реформа в съдебната система на Министерство на правосъдието. 

 

 

 

22.05.2009      Биляна Гяурова-Вегертседер 

гр. София      Председател на УС 
 

 
 
 
 

http://www.legalreformwatch.info/

