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Мисията на Фондацията е да
съдейства за постигане на справедливост и
взаимно зачитане на правата в обществото,
като насърчава развитието на правосъдието.
Фондацията за развитие на правосъдието (ФРП)
е аналитичен център за правни и значими за правото
хуманитарни изследвания, който развива практическо и
теоретично знание в подкрепа на общественозначими политики в
сферите на правосъдието и правното образование.
ФРП е учредена на 11. май. 2011 г. от група правни теоретици, вещи лица и
магистрати с богат изследователски, обучителен и правораздавателен опит.
ФРП извършва дейността си в полза на функциониращо гражданско общество,
като изхожда от убеждението, че върховенството на
закона и гарантирането на правата на човека могат да
бъдат постигнати само с постоянно повишаване на
Нашите цели:
1. развитие на законодателство, адекватно на
правната култура и гражданска активност на
социалните
потребности
и
успешно
обществото и изследване на причините, водещи до
интегрирало
международните
правни
значими конфликти в него.
стандарти в националната правна система;
2. повишаване
на
квалификацията,
мотивацията
и
интегритета
на
професионални общности, свързани с
правосъдието;
3. предотвратяване и преодоляване на
негативни социалнозначими конфликти чрез
равноправие на различните социални групи;
4. просветено доверие на обществото в
институциите на правосъдието;
5. висока правна информираност и култура в
обществото.

Нашите основни дейности:
1. Генериране на знание:
- привличане на изявени специалисти;
- предоставяне на експертно съдействие и
развиване на професионално сътрудничество със
сродни организации и държавни институции;
2. Развиване на знание:
- разработване
и
издаване
на
мулти
дисциплинарни изследвания в областта на правото,
криминологията, правната социология и психология и
други области;
- разработване на изследователски и аналитични

методологии;

- аналитично наблюдение на съдебната практика и
законодателството;
3. Свързване на знание с промяна:
- разработване на иновативни обучителни модули за повишаване на професионалната
квалификация и задълбочаване на специализацията на професиите, ангажирани с
правосъдието;
- разработване на методологии, стратегии, концепции и политики за развитие на
законодателството, правораздаването и други относими сфери, подкрепа за разработване
на законопроекти
- провеждане на конференции, кръгли маси, обучения и др.;
Към ФРП работят екипи от национални и чуждестранни експерти от Обединеното
Кралство, Испания, Франция, Чешката Република, Германия, Италия, Румъния и
Хърватска. На всички ФРП предоставя равни възможности за професионално развитие,
като се ръководи от принципите на доброволност и свобода на професионалния избор,
единни професионални стандарти, диалогичност, екипност и колегиалност, както и
взаимно зачитане на правилата за професионална етика и избягване на конфликт на
интереси.
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Фондацията се ръководи от тричленен Управителен съвет под надзора на
десетчленно Настоятелство и въз основа на Учредителен акт,
Етичен кодекс и стандарти за финансово, организационно и
проектно управление, приети с решения на УС.
Уважаеми колеги и приятели,
Голямата амбиция на екипа на Фондация за развитие
на правосъдието е да изгради убедителен професионален
стандарт за значими за правосъдието изследвания с
непосредствена практическа приложимост.
Част от притегателната сила на това усилие е
създаването на защитена колегиална среда, която насърчава
професионалното и личностово израстване в дух на
отдаденост към знанието, изследователска почтеност, екипна
сплотеност и споделеното убеждение в призванието на
знанието да предлага модерни решения в подкрепа на
отговорни и просветени държавни политики и обществени прозрения за развитие.
Сред големите предимства на Фондацията е нейната отзивчивост към творческия
избор на експертите й, приспособимостта й към професионалния им стил и способността
й да консолидира постиженията едновременно на теоретичното и практичното знание
чрез разнообразни аналитични методи.
Благодаря на целия екип и всички наши партньори, които с енергия и мъдрост
превърнаха това начинание във взаимна кауза. За кратко постигнахме много, но найдоброто предстои в годините пред нас!

д-р Ива Пушкарова,
Председател на Управителния съвет

Във време на шеметни социални процеси и подмяна на ценности, в което
интензивната социална динамика допринася за повърхностен прочит на
действителността и превръщане на все повече обществени понятия и категории в
относителни променливи, здравата идентичност, устойчивата вяра в стабилни ценности
и волята за развитие са необходими условия за създаване на
социалнозначим продукт.
Екипът на ФРП вярва в необходимостта човекът
непрекъснато да се развива, като генерира знание и го споделя с
другите, за да живее с тях в по-добър свят. Харизматичните
личности, разнообразният опит и вдъхновението от общите
убеждения позволява мисловното визионерство да се превръща
в приложно знание и уверено практикувана етика, носещи
удоволствие и удовлетворение от съвместната работа.
По-добрият свят е постигната реалност в екипа на ФРП.

Петя Попова,
Член на Управителния съвет
Връзки с обществеността
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През 2012 г. основни приоритети на ФРП бяха:
Изграждане на ексклузивна експертиза в следните области:
- Съдебна реформа – профил на магистрата;
- Права на човека – здравни права и свързани с тях биоетични и биоправни въпроси;
2. Развитие на създадените партньорства
3. Институционално и функционално укрепване и изграждане на съдържателен обществен образ
1.

1. Изграждане на ексклузивна експертиза
2.1 Съдебна реформа
През 2012 г. ФРП започна дългосрочния проект ,,Съдебната власт между правото и
фактите“, посветен на иновативни
изследвания по актуални въпроси на
съдебната реформа и изпълняван без
външно финансиране като доброволна
инициатива.
Като първа част от проекта бе
осъществено първото в България
правно-психологическото
и
социологическо
изследване
на
общностите на съдиите и прокурорите у
нас ,,Реформеният експеримент – поглед
към човека в съдебната власт“ по собствена методология на ФРП. Теренното изследване
се осъществи в периода март-април сред близо 1000 магистрати и с активното
партньорско съдействие на регионалните секции на Съюза на съдиите в България,
Асоциацията на прокурорите в България, Главния прокурор, председателите на отделни
съдилища и множество съдии, прокурори и
служители на съдебната власт.
Резултатите бяха оповестени:
- на български и на английски чрез
сайта на ФРП;
- чрез публикации в бр. 3 на сп. Теза,
издавано от АПБ, бр.2 на сп. Съдийски вестник,
издаван от ССБ, и сп. Съвременно право;
на
национална
конференция,
проведена на 11 май 2012 г. (годишнина от
учредяването на ФРП) в Конферентната зала на Върховния касационен съд в Съдебната
палата в София с участието на НП Посланика на Кралство Нидерландия, представители на
посолсвата на Германия и Франция, председателя на Съюза на юристите в България,
представители на Делегацията на ЕК, на Главния прокурор, съсловните организации в
съдебната власт, конституционни съдии, магистрати от всички нива на системата в
София, изследователи от БАН и университетите в
София, неправителствени организации.
Изследването бе замислено като усилие за
рестартиране
на
рационалния
дебат
върху
проблемите на правосъдието. То бързо придоби
широка известност сред магистратите, които
откликнаха с признателност и сърдечност още в
процеса на провеждането му и адресираха до екипа
множество положителни отзиви и насърчения за
продължаване на анализите, по-конкретно в
материята на дисциплинарната практика на ВСС.
Изследването придоби и международна известност, като интерес към него проявиха
представители на Международната асоциация на съдиите, съдии от Съда в Люксембург,
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представители на ЕК. По повод на резултатите бяха проведени последващи срещи с
представители на посолства у нас (вж. повече).

2.2 Права на човека
На 10 октомври 2012 г. в Националния
институт на правосъдието ФРП проведе научен
семинар на тема ,,Правата на човека като
пациент“, на който представи актуални
изследвания по теми,
свързани с предварителни
указания
за
бъдещо
лечение,
здравно
представителство, психичния капацитет за свободен избор и
правните граници на здравната свобода. В инициативата
бе привлечен външен експерт по биоетика (вж.повече).
Семинарът е първата филмирана проява на ФРП
(вж. повече).
Дейността се осъществява в рамките на
изследвания, свързани с правата на човека и обособени в
дългосрочен
проект
,,Биоправни
и
биоетични
изследвания“ под ръководството на д-р Стоян Ставру.

3. Изграждане и развиване на партньорства
През 2012 г. ФРП съхрани създадените вече партньорства, в рамките на които бяха
осъществени следните дейности:
1. Асоциация на прокурорите в
Публикации на екипа през 2012 г.(10):
България. Екипът на ФРП активно
Мартин Белов, ,,Демократичната легитимност на
съдебната власт”, бр. 2, сп. Теза;
съдействаше по проекта на АПБ
,,Източниците
на
правото
в
действие
,,Подобряване на качеството и научноправосъдието между позитивизма и реализма“,
практическата стойност на периодично
бр.4, сп. Съвременно право;
издание на АПБ“, насочено към
Ива Пушкарова, ,,Организирана и задружна
развиване на сп. Теза, като подготви и
престъпна
дейност:
престъпни
сдружения,
съучастие, предварителен сговор, необходимо
публикува в него 9 научни публикации. В
съучастие”, бр. 2, сп. Теза;
рамките на този проект между ФРП и
„Изключителността в Наказателното право:
АПБ се подписа финансово споразумение
доживотният затвор без право на замяна и правото
през март 2012 г. АПБ подпомогна
на помилване”, бр.5, сп. Теза;
Ива Пушкарова, Петя Попова, ,,Реформеният
теренните изследвания по проекта на
експеримент – поглед към човека в съдебната
ФРП ,,Съдебната власт между правото и
власт“, бр.3, сп. Теза;
фактите“ и разпространи резултатите от
Христо Христев, ,,Наказателноправна защита на
него сред членовете си, като излъчи и
финансовите интереси на ЕС – II част“, бр.2, сп. Теза;
лектор на заключителната конференция
Стоян Ставру, ,,Наказателноправна защита на
живота в ембрионалния му стадий“, бр.3, сп. Теза;
по проекта. Представители на АПБ
Ива
Пушкарова,
Стоян
Ставру,
участваха във вътрешното обучение на
,,Наказателноправно значение на деяния с предмет
ФРП
по
проектен
мениджмънт,
мъртво човешко тяло“, бр. 4, сп. Теза
проведено в офиса на АПБ на 08.12.2012
Владимир Велинов, Павлина Петкова, Петър
Маринов, ,,Психиатричната и психологична
г. Двете организации взаимно се канят на
експертиза – същност, състояние, перспективи“, бр.
организирани от тях събития, това число
4, сп. Теза;
ФРП гостува и на Годишното общо
Радка Стоянова, ,,За правото на децата да
събрание на АПБ на 16.06.2012 г.
свидетелстват (правосъдие в полза на детето“, бр.
2. Съюз на съдиите в България.
4, сп. Теза.
Регионалните
секции
на
ССБ
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подпомогнаха теренните изследвания по проекта на ФРП ,,Съдебната власт между
правото и фактите“. Лектор на организацията изнесе доклад на конференцията по
проекта. Резултатите от изследването по проекта бяха публикувани в периодичното
изданието на организацията. Експерти на ФРП участваха в събития на ССБ: работна
среща за обсъждане на предложения за изменения в ЗСВ (07 февруари 2012 г.), по повод
на които ФРП излезе със становище; публичното изслушване на кандидатите за членове
на ВСС от квотата на съдебната власт (10 септември 2012 г.).
3. Съюз на юристите в България. Организацията подкрепи с участие
конференцията по проекта на ФРП ,,Съдебната власт между правото и фактите“. ФРП бе
първата организация, която официално се присъедини към декларациите на СЮБ през
2012 г. относно атентата в Бургас през юли и избора на ВСС, КС и главен прокурор през
декември. На тази основа през декември 2012 г. СЮБ покани ФРП да вземе участие в
изследователски проект под егидата на СЮБ, насочен към практиките по избиране на
конституционни съдии, членове на ВСС и главен прокурор.
4. Национален съюз на юрисконсултите, Български адвокати за правата на човека,
Камарата на следователите в България, Български Хелзинкски Комитет, Асоциация
,,Прозрачност без граници“ и др. С тези организации са установени отношения на взаимно
участие в провеждани кръгли маси и семинари.
4. Изследователски консорциум Technalia. На 18.11.2012 г. ФРП се отзова на
поредната покана за сътрудничество по проект, който Technalia подготвя.
5. Подписано споразумение за партньорство с международната организация FLARE
(февруари 2012 г.)
5. Фондация ,,Конрад Аденауер“. През април 2012 г. след поредица работни срещи
ФРП бе официално поканена от ръководителя на правната програма на ФКА за ЮгоИзточна Европа да подготви и представи проект за финансиране от организацията.
Проектът ,,Върховенството на закона в отговор на стопанската и финансовата
престъпност“ бе подготвен през юли-септември и одобрен за финансиране за 2013 г.

4. Институционално и функционално укрепване и
изграждане на съдържателен обществен образ
4.1 Институционално укрепване
През 2012 г. за по-доброто организационно функциониране на ФРП бяха предприети
следните мерки:
- Приемане на Устройствен акт и свързани с това промени в състава на
Настоятелството на 16.02.2012 г. На заседание на Настоятелството на 01.07.2012 г. бяха
приети и промени в състава на УС (смяна на член на УС).
- Изграждане и попълване на он-лайн деловодна система, достъпна през
електронните пощи на членовете на екипа, съдържаща
информация
за
входящата
и
изходящата
кореспонденция и актовете на управителните органи
на ФРП.
- Проведен тимбилдингов в Стара Загора на 31
март - 01 април 2012 г., програмата на който бе изцяло
запълнена от първична обработка на резултатите от
теренните изследвания по проекта ,,Съдебната власт
между правото и фактите“.
- Проведено вътрешноекипно обучение на тема ,,Подготовка, управление и
бюджетиране на проекти“, 08.12.2012 г.
4.1 Функционално укрепване.
Фондонабиране
През 2012 г. бяха направени усилия за:
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- изграждане на практика за стратегическо планиране, изпълнение и оценка на
изпълнението. Дейността за 2012 г. бе планирана
през януари на две стратегически сесии на УС с
участието на членове на Настоятелството, на които
беше оценено изпълнението през 2011 г. и бяха
очертани визията, мисията, приоритетите и
дейностите за 2012 г. Сесиите завършиха със
стратегически план и план за действие, приети от
Настоятелството на 16.02.2012 г.
- привличане на външна експертиза в областта
на маркетинга и разширяване на организационния екип чрез привличане на сътрудници
с организационен опит. Бяха подготвени маркетингови материали (филмирано лого;
електронни авторски поздравителни картички, хартиени папки и др.).
За провеждане на публични събития бе довършено разработването на
организационна методология, чието изграждане започна през 2011 г.
В
рамките
на
вътрешната комуникация от
УС
бяха
подготвени
и
издадени 5 броя от Бюлетина
на
ФРП,
който
се
разпространява
между
членовете на екипа. Беше
създадена и Facebook-група.
Дейността на ФРП през 2011
г. и Коледното парти 2012 г.
бяха
филмирани.
Бяха
проведени общо 13 екипни
срещи (13-15.01; 02.02, 16.02;
02.03; 12.04; 08.05; 06.06,
30.06; 01.07, 19.07.; 30.08;
24.10, 31.10) и 1 супервизия в
УС (24.07).
През 2012 г. беше
подготвен първият проект, с
който ФРП кандидатства за
външно
финансиране
–
,,Върховенството на закона в
отговор на финансовата и
стопанската
престъпност“,
одобрен за финансиране с
бюджет от 10 000 евро за
2013 г. от ФКА.
През март 2012 г. влезе в
сила
финансово
споразумение с АПБ, по
силата
на
което
публикациите на експертите
на ФРП за сп. Теза се
обслужват от счетоводството
на ФРП.

Интервюта и участия в предавания:

Bulgaria On Air, предаване ,,Темида“:
- Кадровата политика на ВСС - Петя Попова, 12.05.2012 г.
- Брак и алтернативи на брака - Стоян Ставру, 26.05.2012 г.
- Трафик на хора - Ива Пушкарова, 21.07.2012 г.
- Здравно представителство - Стоян Ставру, 26.10.2012 г.
- Финансова сигурност на ЕС - Христо Христев 25.11.2012 г.
Българско национално радио
- Проблеми на съдебната експертиза (Владимир Велинов, Ива
Пушкарова), 10.10.2012 г.
- Директива на ЕП за общи минимални стандарти за защита на
жертвите на престъпления - Радка Стоянова, 25.09.2012 г.
- Проблеми на престъпността сред децата – Ива Пушкарова,
27.05.2012 г.
- Профил на българския магистрат – Ива Пушкарова,
22.05.2012 г.
- Ролята на нереформаторските малцинства в съдебната власт
- Ива Пушкарова, 11.05.2012 г.
- Рисковете за децата при продължително отсъствие на
родителите от страната – Стоян Ставру, 25.04.2012 г.
- Проблеми на разследването (случая ,,Мирослава“) - Ива
Пушкарова, 13.01.2012 г.
Дарик
- Гражданската конфискация - Стоян Ставру и Христо Христев
в радиодебат, 28.02.2012 г.
- Полицейско насилие и реформата в МВР - Ива Пушкарова,
24.01.2012 г.
- Доживотен затвор – Ива Пушкарова, 03.12.2012 г.
БТА
- Етажна собственост – Стоян Ставру, 13.02.2012 г.
- Защитата на авторските права в интернет - Стоян Ставру,
20.01.2012 г. (и Нова телевизия)
- Пряка демокрация и гражданския достъп до конституционно
правосъдие - Мартин Белов, 13.01.2012 г.
Радио Витоша
- Психологически профил на извършителя на жестоки
убийства - Петя Попова, 13.01.2012 г.
ТV7
- Сурогатно майчинство – Стоян Ставру, 02.12.2012 г.
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4.2 Обществен образ и информационна политика
През 2012 г. всички събития на ФРП, както и научните резултати от изследванията
на основните експерти, се отразяват в медиите. Основно покритие осигуряват
електронните медии.
Сайтът на ФРП се поддържа редовно и ФРП
отразява 100 % от дейността. На него и в профила във
Facebook се поместват всички свързани с дейността
медийни публикации и изяви с кратки резюмета на
съдържанието им (Вж. повече), а в профила се отразяват
и всички екипни събития на ФРП. През 2012 г.
посещаемостта на сайта е най-висока през месеците на
публични събития (май и октомври-декември), като
потребителите влизат на него през Facebook или
новинарски сайтове. Броят на потребителите на Facebook профила през 2012 г. е
увеличен от 420 на 1080.
Поради големия интерес от цялата страна към научния семинар ,,Правата на човека
като пациент“, екипът на ФРП го филмира. Видеозаписът е достъпен чрез сайта вж.
повече.

Място и дата на изготвяне:
София, 23.01.2013 г.

/Ива Пушкарова,
Председател на Управителния съвет на
Фондация за развитие на правосъдието/
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