Проекти:
2000 г.










Проект „Правна помощ и стратегическо водене на дела” – финансиран от
OSI New York
Проект „Правна помощ и стратегическо водене на дела. Публикации,
информационна и образователна дейност за правната общност Публикуване на значима практика на Европейския съд по правата на
човека, установяваща стандарти на тълкуване и приложение на
разпоредбите й” - финансиран от предприсъединителната програма “Матра” на
Министерството на външните работи на Холандия и Кордейд.
Проект „Полицията-структура, насочена към обществеността” –
финансиран от предприсъединителната програма “Матра” на Министерството на
външните работи на Холандия и Кордейд.
Проект „Публикуване на решенията на Европейския съд по правата на
човека по дела срещу България” – финансиран от Менсен и ноод / Каритас,
Холандия
Проект “Издаване на български език на книгата “Теория и практика по
Европейската конвенция за правата на човека”на проф. Ван Хуф и проф.
Ван Дайк” – финансиран от Менсен и ноод / Каритас, Холандия
Проект „Семинар за адвокатите – сътрудници на Фондация БАПЧ, на
който да се обсъдят, промените в българското законодателство,
съответствието на тези промени с международните актове и стандарти,
областите, в които съществува възможност за нарушения на защитените
права и се очаква да бъдат правени оплаквания” - финансиран от
Посолството на Канада в Букурещ;
Проект „Публикуване на книгата “Презумпция за виновност” на адв. Васил
Василев и журналистката Таня Харизанова” – финансиран от Democracy
commission чрез Посолството на САЩ.

2001 г.






Проект „Правна помощ и стратегическо водене на дела” – финансиран от
OSI New York;
Проект „Правна помощ и стратегическо водене на дела” – финансиран от
предприсъединителната програма “Матра” на Министерството на външните
работи на Холандия и Кордейд.
Проект “Публикуване на значима практика на Европейския съд по правата
на човека, установяваща стандарти на тълкуване и приложение на
разпоредбите й” - финансиран от предприсъединителната програма “Матра” на
Министерството на външните работи на Холандия и Кордейд.
Проект „Публикуване на решенията на Европейския съд по правата на
човека по дела срещу България” - финансиран от Менсен и ноод / Каритас,
Холандия







Проект „Полицията - структура, насочена към обществеността” –
финансиран от предприсъединителната програма “Матра” на Министерството на
външните работи на Холандия и Кордейд.
Проект „Наблюдение на местата за лишаване от свобода” - финансиран от
предприсъединителната програма “Матра” на Министерството на външните
работи на Холандия и Кордейд.
Проект „Правна помощ за Дневен младежки център 16+”
Проект „Бюлетин по правата на човека” – финансиран от
предприсъединителната програма “Матра” на Министерството на външните
работи на Холандия и Кордейд.
Проект „Европейските гаранции за правата на човека - необходимата
реформа на българския закон” - финансиран от Делегацията на Европейската
Комисия в България

2002 г.







Проект “Правата на човека в България” - съвместна инициатива на пет
неправителствени организации – Български адвокати за правата на човека,
Български Хелзинкски Комитет, Проект права на човека и Балканска фондация
Дайвърсити - финансиран от предприсъединителната програма “Матра” на
Министерството на външните работи на Холандия и Кордейд.
Проект “Публикуване решенията на ЕСПЧ по дела срещу България” финансиран от Mensen in Nood/Caritas, Холандия.
Проект “Правна помощ и защита” - финансиран от Open Society Institute –
New York.
Проект “Strategic litigation” - финансиран от Cordaid, Холандия
Проект “Полицията в служба на обществото – Теоретично и практическо
обучение на районните инспектори за идентифициране и решаване на
проблеми на общността” – финансиран от Правната програма на Фондация
Отворено общество – България

2003 г.







Проект “Правна помощ и стратегическо водене на дела пред Европейския
съд в Страсбург” - финансиран от Open Society Institute – New York.
Проект “Полицията в служба на обществото – Теоретично и практическо
обучение на районните инспектори за идентифициране и решаване на
проблеми на общността” - финансиран от Правната програма на Фондация
Отворено общество – България
Проект „Достъп до адвокатска защита” - финансиран от Правната програма
на Фондация Отворено общество – България
Проект “Strategic litigation” - финансиран от Cordaid, Холандия
Проект “Civil Society in Support of Bulgaria’s Stable Policy for Human Rights
Guarantees” - финансиран от Програма МАТРА на Министерството на
външните работи на Холандия.

2004 г.


Проект “Правна помощ и стратегическо водене на дела пред Европейския съд в
Страсбург” - финансиран от Open Society Institute – New York.






Проект “Достъп до адвокатска защита. Практическо разработване на
пречките за упражняване на адвокатска защита в законите, подзаконовите
актове и организацията на съдебните сгради” – финансиран от Правната
програма на Фондация Отворено общество - България
Проект “Civil Society in Support of Bulgaria’s Stable Policy for Human Rights
Guarantees” - финансиран от Програма МАТРА на Министерството на
външните работи на Холандия.
Проект „Теоретично и практическо обучение на практикуващи адвокати в
стратегическо водене на дела” - финансиран от Правната програма на
Фондация Отворено общество – България

2005 г.





Проект “Правна помощ и стратегическо водене на дела пред Европейския съд в
Страсбург” - финансиран от Open Society Institute – New York.
Проект “Civil Society in Support of Bulgaria’s Stable Policy for Human Rights
Guarantees” - финансиран от Програма МАТРА на Министерството на
външните работи на Холандия.
Проект „Теоретично и практическо обучение на практикуващи адвокати в
стратегическо водене на дела” - финансиран от Правната програма на
Фондация Отворено общество – България
Проект “Усъвършенстване на правораздаването в сферата на защита на
правата на човека в България” – финансиран от USAID

2006 г.






Проект “Правна помощ и стратегическо водене на дела пред Европейския съд в
Страсбург” - финансиран от Open Society Institute – New York.
Проект “Civil Society in Support of Bulgaria’s Stable Policy for Human Rights
Guarantees” - финансиран от Програма МАТРА на Министерството на
външните работи на Холандия.
Проект „Теоретично и практическо обучение на практикуващи адвокати в
стратегическо водене на дела” - финансиран от Правната програма на
Фондация Отворено общество – България
Проект “Усъвършенстване на правораздаването в сферата на защита на
правата на човека в България” – финансиран от USAID
Проект “Мониторинг и сравнително–правен анализ на частното съдебно
изпълнение” – финансиран от USAID

2007 г.




Проект “Правна помощ и стратегическо водене на дела пред Европейския
съд в Страсбург” - финансиран от Open Society Institute – New York.
Проект “Мониторинг и сравнително–правен анализ на частното съдебно
изпълнение” – финансиран от USAID
Проект: “Гражданското общество в подкрепа на ефективна правна
реформа. Обществени дебати върху проблемни области на българското
законодателство и практика в светлината на международните стандарти за
защита на човешките права”- финансиран от Институт Отворено общество –
гр. София



Проект: “Обучение на адвокати по ЕКПЧ и практиката на ЕСПЧ”финансиран от Посолството на Кралство Холандия в България, Програма
MATRA/ KAP
 Проект „Правото на справедлив процес в административното
производство” – I фаза - финансиран от Фондация „Конрад Аденауер” –
Германия
 Списание Права на човека. Издаването на списанието стартира през 1998 г., с
публикуването на основополагащата практика на ЕСПЧ в Бюлетина на ВКС.
Понастоящем в списанието, което вече се издава като самостоятелно издание, се
публикува най-новата значима практика на международните правораздавателни
институции в сферата на правата на човека, както и правни статии и анализи на
видни специалисти. През 2007 г. от печат излязоха 4 книжки на следните теми:
1. бр. 1/2007 - „Право на живот. Забрана за изтезания. Право на свобода и
сигурност. Право на справедлив наказателен процес.”
2. бр. 2/2007 – „Защита на собствеността. Право на справедлив процес в
разумен срок – гражданскоправни аспекти”
3. бр. 3/2007 – „Свобода на словото”
4. бр. 4/2007 – „Право на справедлив процес в административното
производство”
Издаването на списанието частично бе финансирано от проектите, финансирани
от Фондация „Институт Отворено общество – София” и Фондация „Конрад
Аденауер” и частично от частни дарители.

2008 г.









Проект “Гражданското общество в подкрепа на ефективна правна реформа.
Обществени дебати върху проблемни области на българското
законодателство и практика в светлината на международните стандарти за
защита на човешките права”- финансиран от Институт Отворено общество
Проект “Обучение на адвокати по ЕКПЧ и практиката на ЕСПЧ”финансиран от Посолството на Кралство Холандия в България, Програма
MATRA/ KAP
Проект “Институционална подкрепа и Стратегическо водене на дела” финансиран от Open Society Institute – New York.
Проект “Генерални мерки за изпълнение на решенията на Европейския
съд”- финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна
Европа (CEE Trust)
Проект „Правото на справедлив процес в административното
производство” – IІ фаза - финансиран от Фондация „Конрад Аденауер” –
Германия
Проект “Европейският съд за правата на човека като гарант и символ на
човешките права в Европа”- финансиран от Посолството на Кралство
Холандия в България в рамките на програмата МАТРА КАР

2009 г.


Проект “Институционална подкрепа и Стратегическо водене на дела” финансиран от Open Society Institute – New York.




Проект “Генерални мерки за изпълнение на решенията на Европейския
съд”- финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна
Европа (CEE Trust)
Проект „По-ефективни гаранции за правото на справедлив процес в
административното съдопроизводство” І фаза - финансиран от Фондация
„Конрад Аденауер” – Германия

2010 г.







Проект “Мониторинг на законодателството и Стратегическо водене на
дела” - финансиран от Open Society Institute – New York.
Проект “Генерални мерки за изпълнение на решенията на Европейския
съд”- финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна
Европа (CEE Trust)
Проект „По-ефективни гаранции за правото на справедлив процес в
административното съдопроизводство” ІІ фаза - финансиран от Фондация
„Конрад Аденауер” – Германия
Проект “Дискусионен клуб за млади адвокати и студенти по право”финансиран от Фондация "Америка за България"
Проект “Бюлетин "Съдебна практика по правата на човека” - финасиран от
Институт „Отворено общество” – София
Проект "На фокус - Основните права в ЕС" изпълняван от вестник "Дневник"
в партньорство с фондация "Български адвокати за правата на човека" (БАПЧ) финансиран по програма МАТРА на Посолството на Кралство Нидерландия.

2011 г.





Проект “Мониторинг на законодателството и Стратегическо водене на
дела” - финансиран от Open Society Institute – New York.
Проект „Повишаване на стандартите за справедлив процес в
административното съдопроизводство” - финансиран от Фондация „Конрад
Аденауер” – Германия
Проект “Дискусионен клуб за млади адвокати и студенти по право”финансиран от Фондация "Америка за България"
Проект “Бюлетин "Съдебна практика по правата на човека” - финансиран
от Институт „Отворено общество” – София

2012 г.




Проект „Усъвършенстване на гаранциите за справедлив процес и
ефективна
защита
от
дискриминация
в
административното
съдопроизводство” - финансиран от Фондация „Конрад Аденауер” – Германия
Проект “Дискусионен клуб за млади адвокати и студенти по право”финансиран от Фондация "Америка за България"
Проект “Бюлетин "Съдебна практика по правата на човека” - финансиран
от Институт „Отворено общество” – София

2013 г.



Проект Усъвършенстване на гаранциите за справедлив процес и ефективна
защита от дискриминация в административното съдопроизводство – Втора фаза”финансиран от Фондация „Конрад Аденауер” – Германия
Проект „Повишаване на гаранциите за достъп до обществени услуги за
хора с увреждания” - финансиран от Disability Rights Initiative /OSI – New
York/

2014 г.
 Проект “Засилване на гаранциите за ефективна защита от дискриминация
в административното съдопроизводство” финансиран по програма Rule of law
South East Europe на Konrad Adenauer Stiftung (KAS)
 Проект „Повишаване на гаранциите за достъп до обществени услуги за хора
с увреждания” - финансиран от Disability Rights Initiative /OSI – New York/
 Проект “Укрепване на защитата на правата на човека в България”
финансиран от Фондация Институт „Отворено общество“ – София - Оператор на
Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по ФМ
на ЕИП 2009 – 2014 г.
 Проект “Дискусионен клуб по права на човека” финансиран от Фондация
„Америка за България” (AFB)

2015 г.
 Проект “Укрепване на защитата на правата на човека в България”
финансиран от Фондация Институт „Отворено общество“ – София - Оператор на
Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по ФМ
на ЕИП 2009 – 2014 г.
 Проект “Дискусионен клуб по права на човека” финансиран от Фондация
„Америка за България” (AFB)
 Обществена поръчка с предмет „Анализ на функционирането на
административния механизъм за обезщетяване по глава ІІІ „а“от Закона за
съдебната власт“, Дирекция „Процесуално представителство на Република
България пред Европейския съд по правата на човека“ (ППРБЕСПЧ) на
Министерство на правосъдието
 Проект “Improving the judicial guarantees for lawful detention of immigrants”
финансиран по програма European Programme for Integration and Migration
(EPIM)

2016 г.
 Проект “Improving the judicial guarantees for lawful detention of immigrants”
финансиран по програма European Programme for Integration and Migration
(EPIM)
 Проект „Come Forward: Empowering and Supporting Victims of Anti-LGBT
Hate Crimes“ финансиран от European commission

 Проект “Protecting migrants with precarious status: decreasing the use of
detention and applying community-based alternatives“ финансиран по
програма European Programme for Integration and Migration (EPIM)

2017 г.
 Проект „Come Forward: Empowering and Supporting Victims of Anti-LGBT
Hate Crimes“ финансиран от European commission
 Проект “Protecting migrants with precarious status: decreasing the use of
detention and applying community-based alternatives“ финансиран по
програма European Programme for Integration and Migration (EPIM)

2018 г.
 Проект „Come Forward: Empowering and Supporting Victims of Anti-LGBT
Hate Crimes“ финансиран от European commission
 Проект “Protecting migrants with precarious status: decreasing the use of
detention and applying community-based alternatives“ финансиран по
програма European Programme for Integration and Migration (EPIM)

