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ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА
Фондация „Български институт за правни инициативи" (БИПИ) е регистрирана от Софийски
градски съд на 06.03.2006 г. по фирмено дело №2037/2006 г. като фондация - юридическо лице с
нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.
Фондацията е пререгистрирана и дейностите по регистрация, промени и отчитане дейността на
юридическите лица с нестопанска цел се извършват от Агенция по вписванията. Актуални данни
за фондацията са достъпни след справка в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.
Фондацията е регистрирана в Национална агенция за приходите под №2220151657 от
Териториална дирекция - София, Офис Център. Фондацията е регистрирана от Агенция по
вписванията, регистър БУЛСТАТ под № 175054881.
През 2019 г. в БИПИ не е имало промени на управленско ниво.
През 2019 г. Фондацията не е извършвала стопанска дейност и няма приходи от стопанска
дейност. Всички приходи на Фондацията са от спечелени пред различни донори проекти.
Официалната интернет страницата на фондацията е bili-bg.org. БИПИ има страница във
Facebook, поддържа и страницата За прозрачни назначения. Двата портала, които отразяват
информация за наблюдението на парламентарни назначения и на лидерски позиции в съдебната
система - appointmentsboard.bg и judicialprofiles.bg, продължават да са в процес на актуализация.
Информацията в тях подлежи на преработка, така че да е съвместима с изискванията на
Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на
личните данни.
В Учредителния акт на фондацията не са правени промени и съгласно чл. 6, ал. 1, нейните
цели са:
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;
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;
Синхронизиране на българското законодателство с европейските и международни правни
стандарти;
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Поддържане и повишаване квалификацията на адвокати, съдии, прокурори, медиатори и
други специалисти, работещи в областта на укрепването на върховенството на закона;
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 тези цели и през 2020 г. БИПИ осъществи дейности по:
Изработване и изпълнение на проекти; организиране на дискусии и за развитие на
диалога между гражданското общество, бизнес сектора и съдебната власт, и развитие на
демократичните ценности;
Разработване, организиране и предоставяне на обучения; конференции, кръгли маси,
семинари и др. за предоставяне на опит и познания в различни сфери на обществения и
правен живот у нас;
Провеждане и участие в международни, регионални и национални срещи.
През 2020 г. БИПИ продължи да бъде активен член на:
- Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в
съдебната система към Министерство на правосъдието.
- Гражданския съвет към Националния съвет по антикорупционни политики (НСАП) към
Министерски съвет;
- Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси към
Министерски съвет.
Изминалата 2020 г. беше сериозно предизвикателство за всички поради извънредните
обстоятелства, пред които обществата бяха изправени заради пандемията от COVID 19.Тя
неминуемо се отрази и на работата на гражданския сектор като голяма част от дейностите
предвиждащи лично участие бяха отменени или се провеждаха неприсъствено доколкото
обстановката го позволяваше.

Становища, позиции
Независимо от пандемията, БИПИ продължи да бъде активен участник в обществения живот
като екипът на фондацията предостави експертизата и мнението си по теми свързани с
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портфолиото на организацията и от значение за институционалния, политически и юридически
живот в страната:
Дата
14.01.2020

24.01.2020

Документ
Становище относно Законопроект за допълнение на Наказателнопроцесуалния кодекс
Становище относно необходимостта от промени в Конституцията за
съдебната власт и правата на гражданите

24.02.2020

Коментар относно Инспектората към Висшия съдебен съвет

10.03.2020

Коментар върху парламентарните назначения в държавните институции

26.03.2020

30.03.2020

04.05.2020

08.05.2020
18.05.2020

Коментар върху първите 100 дни на новия Главен прокурор на Република
България
Коментар относно възможността за фалит на физическите лица
Коментар върху извънредното положение в България на институционално
ниво
Коментар върху промените в Закона за съдебната власт през годините
Публично писмо до парламента относно изтеклите сроковете за избор на
инспектори и главен инспектор на ИВСС
Публично писмо до Главния инспектор на ИВСС за адекватна реакция във

26.05.2020

връзка с неоткрита процедура за избор на инспектори и главен инспектор
на ИВСС

27.05.2020
20.07.2020
29.07.2020

Доклад „Извънредното положение в големите малцинствени квартали, 13
март – 13 май 2020 г.”
Коментар относно стартираните от Народното събрание процедури за избор
Писмо от няколко организации относно нарушаване на върховенството на
правото до Комисията по човешки права, правосъдие и вътрешни работи и
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Антикорупционната група в Европейския парламент
Публично писмо от няколко органзации относно Закон за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество до Европейската
11.08.2020

комисия, Европейския съвет, комисаря по Правосъдие и защита на
потребителите, ГРЕКО, Председателя на Народното събрание и Министърпредседателя на Република България

13.08.2020

25.11.2020

29.12.2020

Коментар върху прокурорската колегия във ВСС
Коментар върху законовите промени, свързани със статута и избора на
Европейските делегирани прокурори
Инфографики върху коронакризата, извънредното положение и необичайните
мерки през 2020 г.

С обявяването на извънредната обстановка в страната и практическото затваряне на много
институции, включително и съда, много остро излезе проблема как гражданите ще се справят
финансово в тази криза и дали биха били в състояние да обслужват кредитните си задължения.
В тази връзка още в началото на извънредната обстановка /края на март 2020 г./ от БИПИ
припомнихме направения от нас единствен по рода си анализ на социалната и икономическата
ситуация в страната и нагласите на гражданите за въвеждане на института на личния фалит.
През изминалата година темата беше повдигана многократно от различни политически субекти,
но така и не беше прокарана докрай и не премина през сериозно обществено обсъждане. И към
датата на изготвяне на настоящия отчет, тя продължава да е все така актуална, още повече, че
България е единствената държава членка на ЕС, която няма прието законодателство в тази
област.

Стажантска програма
Тъй като стажантската програма в БИПИ предполага физическо присъствие и участие в
дейностите на организацията, успяхме да я подновим едва в края на 2020 г. Приехме двама
студенти от ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Иновативният им подход и нестандартен поглед
върху работата, ни заредиха с енергия и ни дадоха идеи, чрез реализирането на които да
направим дейностите си по-атрактивни и темите, по които работим по-достъпни.
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Партньорство
Осъществяването на активни партньорства в ситуация на извънредно положение също е
предизвикателство, но БИПИ успя да подпише споразумение за съвместна работа със Сметна
палата по тема свързана със злоупотребата с публични средства за политически и електорални
цели, подробности за които ще бъдат отбелязани по-долу.
Друго партньорство, което приключи успешно през 2020 г. беше с НПО Линкс по проект
„Инструментариум за базиран на данни граждански мониторинг и контрол на реформата в
съдебната система“. Проектът е по оперативна програма „Добро управление“ /ОПДУ/ и
благодарение на него, от БИПИ успяхме да направим цялостен анализ на законодателните
инициативи насочени към съдебната система.1

II. ЗА ДЕЙНОСТИТЕ
1. МРЕЖА НА АМЕРИКАНСКИТЕ СЪДИИ ЗА БЪЛГАРИЯ – СТЪПКА НАПРЕД
Проект „Мрежа на американските съдии за България - стъпка напред“ се осъществява с
подкрепата на фондация „Америка за България“. Целта на програмата е да насърчи прякото
общуване между американски и български съдии и популяризирането на добри щатски практики
за управление и администриране на съдилищата.
През 2020 г. посещението на американски съдии беше невъзможно поради пандемията от
COVID-19. Федералният съдебен център във Вашингтон, с който БИПИ работи в рамките на
международната програма за обмен на представители на съдийската професия от целия свят,
също спря програмата за неопределен период от време. Независимо от това, Федералният
съдебен център продължи да работи със съдии от различни държави, като изготви филм за това
как съдебните системи са отговорили на предизвикателствата свързани с пандемията. Във
филма участва и една от съдийките от България, които участваха в програмата със стипендия
предоставена от БИПИ. 2

1

http://www.bili-bg.org/cdir/bilibg.org/files/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_1.5_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0
%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%
B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8_fin.pdf
2
Филмът може да бъде видян на https://www.fjc.gov/content/353614/judiciaries-around-world-respondingchallenges-covid-19
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В рамките на проекта през 2020 г. продължи наблюдението на процедурите по избор на
административни ръководители в съдебната система и отправянето на въпроси към кандидатите
за тези постове. Следва да се отбележи, че броя на проведените процедури също беше
редуциран поради пандемичната обстановка и необходимото технологично време за
организация на цялата работа по процедурите за провеждането им онлайн. През изминалата
година бяха обхванати 21 процедури за избор на административни ръководители – председатели
на съдилища и 24 процедури за избор на ръководители на прокуратури. Бяха зададени актуални
въпроси и такива по концепциите на повече от 50 кандидати.

1.1. 100 – те дни на новия главен прокурор на Република България
Края на месец март 2020 г. се навършиха 100 дни от мандата на новия главен прокурор. От
БИПИ публикувахме кратък анализ придружен с инфографики3, от който стана видно, че
работата за този период е била насочена предимно към медийни изяви и коментари свързани с
течащия по това време активен дебат за промени в Конституцията на РБ. Още в първите дни от
работата на главния прокурор се забелязва желанието му активно да се включва в различни
области от политическия и социален живот на страната – факт, който показва заявка за
присъствие, което излиза отвъд ограниченията, съществуващи за представители на съдебната
власт. Това повдига въпроса за необходимостта от преосмисляне на ролята и мястото на
прокуратурата.

3

http://www.bili-bg.org/12/894/news_item.html
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1.2. Механизъм за отчетност на главния прокурор и промени в Конституцията на РБ
В началото на 2020 г. БИПИ подготви и изпрати до Президента на РБ, г-н Румен Радев,
становище относно нуждата от промени в Конституцията на РБ. Становището е резултат от
инициирания през 2019 г. от президента дебат по темата, в който взеха участие представители
на съдебната власт и гражданския сектор. В становището на БИПИ се застъпва тезата, че
разговорът за такива промени следва да бъде фокусиран около 3 стратегически цели: 1/
повишаване на отчетността и ефективността на прокуратурата и на главния прокурор, 2/
утвърждаване на независимостта на съда и 3/ ревизия на предишни решения на
Конституционния съд на РБ с относимост към съдебната власт.

2. ИНИЦИАТИВА ЗА ПРОЗРАЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ НАЗНАЧЕНИЯ
И през предходната година БИПИ продължи своята работа по независимия граждански
мониторинг върху публичните процедури за избор на едноличните или колективни ръководители
на контролните, надзорни и регулаторни органи, избирани от Народното събрание. През 2020 г.
44 НС е конструирало изцяло или частично общо 3 органа – Комисия за регулиране на
съобщенията, Национален омбудсман и Комисия за енергийно и водно регулиране. Найпарадоксалната ситуация е, че народното събрание не проведе избор за Главен инспектор на
Инспектората към ВСС и за инспектори в ИВСС. Към момента на изготвяне на настоящия
годишен доклад, ИВСС работи с ръководство и инспектори извън мандат вече повече от една
година. През изминалата 2020 г. от БИПИ многократно повдигахме въпроса, като през май месец
поискахме публично от Главния инспектор да подаде оставка, за да предизвика организирането
на процедура за избор от народното събрание. Сигналът, който се изпраща по този начин към
обществеността, е изключително лош, защото става въпрос за орган, който осъществява
проверки на институции в рамките на съдебната власт, както и на самите магистрати, и е
недопустимо по такъв груб начин да бъдат нарушавани демократичните принципи за мандатност
и отчетност.

Стратегическо водене на дела
С ПМС 240/2019 г. беше създаден Национален механизъм за мониторинг на борбата с
корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и върховенството на закона и на
съвет за координация и сътрудничество. ПМС 240 е опит за изграждане на вътрешна система за
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оценка, която да замести Механизма за сътрудничество и проверка, на който България е обект от
2007 г. до сега. В него е предвидено тази вътрешна система да заработи след приемането на
решение на ЕК за отпадане на Механизма. Част от текстовете на ПМС 240 уреждат и
конституирането на граждански съвет към съвета за координация и сътрудничество, който се
състои от представители на гражданския сектор с експертиза по релевантните теми. Във връзка
с това през 2020 г. МП, като отговорното по ПМС-то министерство, организира процедура за
граждански организации за попълване състава на гражданския съвет. БИПИ беше една от
организациите, които кандидатстваха и чрез жребий Институтът беше изтеглен и определен за
член на гражданския съвет. Още в деня на проведения жребий, тогавашният министър на
правосъдието обяви, че не приема избора и без допълнителни аргументи допълни, че ще бъде
проведена нова процедура. От БИПИ обжалвахме пред ВАС действията на министъра, като
казусът стигна дори до парламента, където министърът на външните работи, отговорен за
въпросите свързани с върховенство на правото, и министърът на правосъдието, трябваше да
отговарят на депутатски въпрос, в рамките на парламентарния контрол, свързан с този казус.
Към момента на изготвяне на настоящия отчет, във ВАС тече частно производство по частна
жалба на БИПИ .

3. ПРОЕКТ С ПОДКРЕПАТА НА ПОСОЛСТВОТО НА КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ В
БЪЛГАРИЯ – КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКО ЕСЕ И ПОСТАВЯНЕ ОСНОВИТЕ НА ЗАЩИТАТА НА
ПОДАВАЩИТЕ СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ (WHISTLEBLOWING)

И през 2020 продължи успешното сътрудничество между БИПИ и посолството на Кралство
Нидерландия в България. През есента на 2020 г. обявихме поредният конкурс за студентско есе
като

този

път

темата

беше

насочена

към

лицата

подаващи

сигнали

за

нарушения/корупция/конфликт на интереси на работното място. Темата не е подбрана случайно,
а цели да насочи вниманието към тази проблематика, защото до 17.12.2021 г. България следва
да транспонира Директива 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата
на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза. Традиционно
награждаването на отличените студенти се извършва в началото на следващата година /2021 г./
Допълнителни компоненти на проекта са социологическо изследване за нагласите на гражданите
за подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси в публичния и частния сектор, както
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и правен анализ по темата, който да даде насоки към българския законодател в процеса на
транспониране на Директивата.
С относимост към проекта, през февруари 2020 г. Цветомир Тодоров, от името на БИПИ,
беше поканен да участва в работна група за прилагане на Директива 2019/1937 относно сигнали
за нередности. Поради карантината групата няма второ заседание, но докладите членовете ѝ
представят ще бъдат оценени експертите в Министерството на правосъдието и ще бъдат
публикувани в общ доклад.

4. ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И МАГИСТРАТСКА НЕЗАВИСИМОСТ – ПЪТЯТ НАПРЕД

През изминалата 2020 г. продължи изпълнението на стартиралия в самия край на 2019 г.
проект „Гражданско образование и магистратска независимост – пътят напред“ (Civic education
and judicial independence – the way forward) отново с подкрепата на Инициатива за Европа на
Отворено Общество – Open Society Initiative for Europe. На практика този проект се явява второ
издание предишния свързан с овладяната държава и възможностите за справянето с този
всеобхватен проблем. Тук се включи и темата за магистратската независимост, която може да се
окачестви като ключова за преборването на овладяната държава.
Фокусът на настоящия проект е върху следните цели/дейности:
a. Повишаване знанията на учениците в основните класове по отношение на начина, по
който функционира държавата и институциите като по този начин, те са по-добре
информирани за своите права и задължения и инструментите, с които могат да ги
защитават, респ. изпълняват.
b. Институциите в служба на гражданите: „отваряне“ на полицията към образованието чрез
по-тясна връзка между училища/ученици и полицаи. Овластяване на местни общности в
слаборазвити райони и гетоизирани градски квартали.
c.

Подкрепа за съдийската независимост и прокурорската отчетност.

В хода на изпълнението на проекта през 2020 г. БИПИ продължи да разширява палитрата от
образователни анимационни филми по релевантни към целите на проекта теми. Както вече беше
споменато в отчета за 2019 г. бяха продуцирани три късометражни анимационни филма Държава, Права, Институции. През 2020 г. започна продукцията на още 3 на следните теми –
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фалшиви новини, език на омразата и полиция. Продължиха и дейностите насочени към
повишаване знанията на учениците в основните класове по отношение на начина, по който
функционира държавата и институциите като по този начин, те са по-добре информирани за
своите права и задължения и инструментите, с които могат да ги защитават, респ. изпълняват.
Още преди обявяване на извънредното положение бяха организирани фокус - групи с деца в
начален курс на обучение за събиране на данни за сюжетите на новите анимационни
образователни видеа. На снимката - Самоков, СУ „Христо Максимов”

За съжаление, поради затруднената пандемична обстановка, екипът на БИПИ не успя да
осъществи на живо всички фокус-групи. Събирането на информация от децата стана чрез
специално изготвени за целта от БИПИ въпросници, които децата попълваха, а също и чрез
онлайн разговори.
Като странична, но много навременна дейност, по поръчка на БИПИ беше изготвен анализа
Извънредното положение в големите малцинствени квартали (13 март - 13 май, 2020 г.) , с автор
д-р Никола Венков. Той е резултат от надигащото се недоволство сред малцинствените групи
при затягането на здравните мерки в районите, населявани от тях. Проектният екип получи
множество притеснителни оплаквания от местните партньори за ситуацията в общностите,
поставени под карантина. Затова, екипът на проекта, в лицето на адв. Цветомир Тодоров и
местният граждански активист и доктор по антропология и математика, Никола Венков,
разработиха въпросник, който по-късно беше попълнен от жителите на местни райони предимно
от ромски произход, с посредничеството на местните помощници и доброволци. Посоченият
анализ е резултат именно от този въпросник.

11

5. АНТИКОРУПЦИЯ

И през 2020 г. БИПИ продължи изпълнението на проект „Ефективно справяне с
корупцията. Подкрепа на институциите в изпълнение на антикорупционни стандарти“. В проекта
като партньори участват също Румъния и Черна гора. Водещите организации са
Международната фондация по електорални системи /IFES/ и Институтът на CEELI в Прага.
Проектът се финансира от Държавния департамент на САЩ. Основните му дейности са насочени
към преглед на антикорупционните препоръки отправени към участващите държави от
международни институции в три основни области – изборни процеси и финансиране на
политически партии и кампании, почтеност в съдебната власт и криминализиране на измамите с
финансови средства. За България в случая с основна релевантност са препоръките от докладите
на ГРЕКО. В хода на изпълнението се проведоха срещи с експерти и представители на
институции от българска страна по основните теми на проекта. Направен беше преглед на
степента на изпълнение на препоръките и потенциални възможности за допълнително
подобрение на изпълнението.
Във връзка с изпълнението на дейностите по проекта, БИПИ подписа споразумение за
сътрудничес
тво

със

Сметната
палата

на

Република
България.
Председате
лят

на

Сметната
палата
Цветан
Цветков

и

директорът на Фондация „Български институт за правни инициативи“ Биляна ГяуроваВегертседер се споразумяха да си съдействат взаимно с цел за засилване на независимостта и
ефективността на финансовия контрол на политическите партии, като целта е превенция на
нeпозволено финансиране чрез подобряване на одитните техники и процедури. Двете страни ще
работят за постигане на повече прозрачност при финансирането на политическите партии и
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предизборните кампании, като споделят и обменят информация, добри практики и техническа
помощ. Сътрудничеството ще се осъществява и в посока на усъвършенстване на методология за
осъществяване на финансов контрол върху дейността на политическите партии и управлението
на предоставеното им имущество, както и за създаването на публичен регистър на наложените
от Сметната палата санкции, свързани с финансирането на политическите партии и предизборни
кампании.
Изготвен беше и анализът „Злоупотреба с държавен ресурс за партийни и електорални
цели“. Той е първото по рода си проучване върху сериозен проблем на съвременната публична
среда и е изготвен от авторски колектив по международния проект „Ефективна борба с
корупцията“, който се финансира от Държавния департамент на САЩ (DoS/INL). Български
институт за правни инициативи е партньор за България по проекта. Резюме на английски може
да се намери: тук.
Проучването е направено въз основа на критичен правен анализ на забраната за
злоупотреба с държавен (публичен) ресурс за партийни и за електорални цели, както и на
оскъдната практика по прилагане на забраната. Поради законовата флуидност на уредбата,
забраните, които съществуват не са достатъчни, за да предотвратят възможна злоупотреба в
предизборна кампания. Публичните услуги, които предоставят държавните и общинските органи
и техните администрации, и обявяването на обществени поръчки са онези най-чести случаи, в
които е възможна злоупотреба с публични ресурси за електорални цели в полза на политическа
партия, коалиция или обявен кандидат. Предстоящите през 2021 г. два национални избора дават
основание на екипа да повдигне болезнен въпрос за българското общество – честно изборно
състезание при еднакви и равни условия и да предложи 21 препоръки за преодоляване на
оскъдната правна уредба, за избягване на лоши практики на национално и местно ниво, за да
бъдат съхранявани публичните ресурси, но и да се алармира, че предимството в предизборната
кампания е белег на овладяната държава. Препоръките са за подобряване на законодателната
уредба и на практиката по прилагането ѝ от компетентните органи. Ролята на медиите и на
неправителствените организации е значима в сигнализирането и в преодоляването на лошите
практики у нас.
Авторите на аналитичното проучване са убедени, че повдигането на проблема за
злоупотреба в общественото пространство е първата малка крачка по пътя на преодоляването
на злоупотребата с публичен ресурс от онези партии и коалиции, които са на власт.
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Автори на анализа са: Ива Лазарова; доц. д-р Наталия Киселова; д-р Теодор Славев, адв.
Цветомир Тодоров. Редактор: Биляна Гяурова-Вегертседер
При висок медиен интерес БИПИ представи в Националния пресклуб на БТА анализа на
17.11.2020 г. В същия ден БИПИ организира и хибридна дискусия с представители на
подготвящите и вземащите решения, изпълнителната власт, политически партии, независимите
регулатори, академичната общност и гражданския сектор.4 В конференцията взеха участие и
представители на Международната фондация за електорални системи (IFES) базирана в САЩ, и
на Института CEELI в Прага.

В рамките на същия проект БИПИ работи и в областта на съдебната реформа и относимите
препоръки на ГРЕКО. За тази цел от БИПИ направихме задълбочен анализ на института на
съдията-наставник като посочихме проблемните моменти в настоящата уредба на института и

4

Цялата конференция можете да видите на https://www.youtube.com/watch?v=F1sGJgOa5o4
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същевременно отправихме препоръки за подобряването му.

5

В анализа е инкорпорирана и

специално поръчана по темата социология, която е представителна за магистратите. Един от
елементите, който се подкрепя сериозно от тях е за съдиите-наставници да има специално
обучение, както и един съдия-наставник да се занимава с един младши съдия. Анализът беше
предоставен на Националния институт на правосъдието, който е институцията имаща отношение
към работата на съдиите-наставници и тяхната подготовка за това.
6. ПОДКРЕПА ЗА ЕФЕКТИВНА СЪДЕБНА СИСТЕМА ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ И БИЗНЕС
РАЗВИТИЕ
През 2020 г. БИПИ започна работа по гореспоменатия проект с подкрепата на фондация
„Америка за България“. На практика това е продължение на многогодишните усилия на Института
да създаде среда на прозрачност и предвидимост в съдебната система, а оттам и на
възможности за повече инвестиции и развитие на страната. По проекта БИПИ продължава да
осъществява граждански мониторинг върху назначенията в съдебната система като гаранция за
нейната независимост, отговорност и отчетност. Наред с това, проектът се фокусира и върху
ролята на съда като институция, която може да бъде много по-полезна на общността и да
осъществява дейности, които отиват отвъд правораздавателните такива. Концепцията за съда
близо до хората е широко разпространена по целия свят и чрез проекта от БИПИ се надяваме тя
да бъде доближена и до хората тук. На следващо място от Института продължаваме да
поддържаме диалога между български и американски магистрати и други специалисти, които със
своя опит и различен поглед, могат да бъдат полезни на българските си колеги за оптимизиране
на процесите свързани с осъществяването на едни от най-важните принципи на доброто
управление – прозрачност, отчетност и независимост на институциите.
7. ДРУГИ
7.1. През 2020 г. Европейската комисия публикува първият доклад за Върховенството на
правото, който е хоризонтална инициатива и обхваща всички държави-членки. Набирането на
информация за доклада става освен чрез институциите, така също и чрез представители на
гражданския сектор. БИПИ участва в процеса на събиране на информация и консултациите
свързани с изготвянето на доклада. Институтът е цитиран и споменат като източник. 6

5
6

http://www.bili-bg.org/cdir/bili-bg.org/files/%D0%9C12_MENTORSHIP_Analysis.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en
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7.2. БИПИ преведе на български изготвеният в Института на CEELI в Прага Наръчник за
използване на социалните медии от съдии с акцент върху Централна и Източна Европа.

7

Практическите насоки са изработени от съдии за съдии и са изпълнени с много примери и ценни
съвети. Освен преводът беше издадена и публикация на хартия, която БИПИ изпрати до всички
съдилища в страната, а също и до ВСС и НИП.
7.3. БИПИ подпомогна експертно и второто издание на медийния мониторинг посветен на
атаките срещу съда. 8 Периодът на наблюдение е от средата на 2017 г. до края на 2019 г. и чрез
стандартизирана методология показва статии и други публикации, които уронват престижа на
съда и на съдебната система като цяло, насочени са срещу конкретни магистрати и създават
внушения или съдържат заплахи и призиви за саморазправа.

7
8

http://www.bili-bg.org/cdir/bili-bg.org/files/CEELI_SoMe_Guidelines_BG_02.pdf
http://www.bili-bg.org/cdir/bili-bg.org/files/REZUME_MEDII.pdf
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