ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА БЪЛГАРСКИ АДВОКАТИ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ЗА 2013 Г.
През 2013 г. Фондация Български адвокати за правата на човека (БАПЧ) работи
по проектите, описани по-долу. Основни спонсори на дейността на Фондацията бяха
Институт „ Отворено общество” – Ню Йорк и Фондация „Конрад Аденауер” - Германия.

ПРОЕКТИ, ЧИЕТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИКЛЮЧИ ПРЕЗ 2013
I. Проект: “Усъвършенстване на гаранциите за справедлив процес и ефективна
защита от дискриминация в административното съдопроизводство – Втора фаза”
Финансираща организация: Фондация „Конрад Аденауер” - Германия
Продължителност: 01 януари 2013 г. - 30 ноември 2013 г.
Размер на предоставеното финансиране: EUR 9 000
С проектът се продължава надграждането на резултатите, постигнати в рамките
на предхождащите проекти 2007 - 2012 г.
В рамките на проекта от 2012 г. беше извършен мониторинг и анализ на
съществуващото законодателство и практиката на Административен съд София – град и
Върховния административен съд от гледна точка достъп до съд, обхват на съдебния
контрол и стандартите за защита от дискриминация, установени в международните
договори, по които Република България е страна и правото на Европейския съюз. В
рамките на настоящия проект /2013 г./ бяха изготвени аналитичен и мониторингов доклад
на база резултатите от мониторинга и анализа през първата фаза на проекта. В края на
проекта беше организирана кръгла маса, на която се представиха двата доклада.
Отпуснатото финансиране по проекта е в размер на EUR 9 000, от които:
- EUR 5 040 – разходи за изготвяне на аналитичен и мониторингов доклад, за печат
на докладите и за организиране на кръгла маса в края на проекта.
- EUR 3 960 – административни разходи.
През 2013 общите разходи по проекта възлизат на EUR 9 000 от които:
- EUR 5 040 – разходи за изготвяне на аналитичен и мониторингов доклад, за печат
на докладите и за организиране на кръгла маса в края на проекта.
- EUR 3 960 - административни разходи.
През ноември 2013 г. проектът беше успешно приключен и отчетен.

Регистрация по ф.д. №11788/1995г на СГС  ЕИК по БУЛСТАТ: 831917492
Адрес: гр. София 1000, ул. Гурко 49А ет.3, тел: 980 39 67, тел/Факс: 986 66 23,
Email: hrlawyer@blhr.org, web-site: www.blhr.org

1

ТЕКУЩИ И НОВИ ПРОЕКТИ ЗА 2013
IІ. Проект „Повишаване на гаранциите за достъп до обществени услуги за
хора с увреждания”
Финансираща организация: Disability Rights Initiative /OSI – New York/
Продължителност: 01 Юни 2013 – 31 Май 2014 г.
Размер на поисканото финансиране: USD 35 046
Проектът е в изпълнение на приоритета в дейността ни застъпничество в областта
на достъпа до обществени услуги на хората с увреждания. В разглеждания период
бе направен общ преглед на законодателството относно правата, условията,
защитата и услугите за хора с увреждания, както и преглед на практиката на ВАС,
свързана с правата по чл. 9 (достъпност), чл. 19 (независим живот и социално
включване), чл. 20 (мобилност), чл. 24 (образование), чл. 25 -26 (здраве и
рехабилитации), чл. 27 (работа и трудова заетост), чл. 28 (стандарт на живот и
социална защита).
Бюджетът на проекта за една година възлиза на USD 35 046, от които USD 25
650 за програмни разходи, USD 9 396 за административни разходи.
През 2013 общите разходи по проекта възлизат на USD 7 941.17 от които:
- USD 2 700.00 – разходи за изготвяне на анализ и оценка на националната
правна рамка, и по-специално съдебната практика и административните
практики в областта на предоставянето на публични услуги и обществения
транспорт за хората с увреждания.
- USD 5 241.17 - административни разходи.
III. Други дейности
Фондацията бе конституирана като заинтересовано страна и представи
становища по три конституционни дела:
СТАНОВИЩЕ по конституционно дело № 1/2013 г. във връзка с искане
за установяване на противоконституционността на чл. 11, ал. 5, чл. 75,ал. 1 и чл.
76, ал. 2 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито
имущество и
СТАНОВИЩЕ по конституционно дело № 4/2013 г във връзка с искане на
Омбудсмана на Република България за установяване противоконституционност на
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чл. 182, ал. 2, т. 2, б. „а“ и чл. 221, ал. 6, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс (ДОПК). След образуването на делото Конституционният съд
отклони искането на омбудсмана за установяване на противоконституционност на
чл. 43, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за чужденците в Република България, тъй като с в
ДВ, бр. 23/08.03.2013 г., атакуваните разпоредби са били отменени.
СТАНОВИЩЕ по конституционно дело № 2/2013 г. за тълкуване на чл.
120, ал. 2 от Конституцията на Република България и за установяване
противоконституционност на разпоредби от Закона за управление на отпадъците.
Представители на Фондацията участваха в гражданския съвет към ВСС.
През тази година бе отбелязана 20-годишнината от влизане в сила на
Конвенцията за България и 20 години от основаването на Фондацията. По този
повод бе организирана кръгла маса, на която бе представен анализ на промените в
законодателството и практиката в страната ни през този период, както и участието
на фондацията за реализирането на целите на Конвенцията. На срещата
присъстваха представили на Министерството на правосъдието, съдилищата,
неправителствени организации.
VІ. Размер на безвъзмездно полученото имущество и приходи от стопанска
дейност
През 2013 г. бяха възстановени разноските по следните дела и жалби: Г. Дечева,
М. Маринова, А.Георгиева, Величка Кънева, Константин Димов и Иван Димов.
Приходите от възстановени разноски по дела и жалби възлизат на 3 565,46 лева,
този приход не влиза в приходите от Стопанска дейност. През 2013 г. от перо
Възстановени разноски по жалби и дела са заплатени 7 468,36 лв. от които:
- 5 697,96 лв. за административни разходи – ток, вода, парно, телефони,
канцеларски материали, поддръжка на компютърна мрежа, пощенски разходи,
счетоводно обслужване, превод на документи и становища, абонамент за СОТ,
абонамент за АПИС, застраховка на офис, почистване на офис, държавни и
нотариални такси, организиране на коктейл по повод 20 – годишнината на
Фондация БАПЧ и др.;
- 1 332,17 лв. разходи за заплати на служителите по трудов договор;
- 438,23 лв. разходи за банкови такси за извършване на преводи и поддържане
на банкови сметки
През 2013 г. Фондация Български адвокати за правата на човека получи дарения
на обща стойност 4 985,00 лева от адв. Светла Маргаритова, адв. София
Разбойникова, адв. Динко Кънчев, Константин Димов, адв. Николай Руневски, адв.
Диляна Гитева, адв. Анна Анчева, Иван Димов, Явор Разбойников и адв. Нина
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Седефова. През 2013 г. от перо Дарения са заплатени 5 017,48 лв. за
административни разходи – ток, вода, парно, телефони, канцеларски материали,
входни такси, пощенски разходи, данък сгради и такса смет за 2013 г., счетоводно
обслужване, държавни и нотариални такси и др.
През 2013 година Фондация БАПЧ продължава да предлага чрез пазарната
мрежа и чрез интернет, списание “Правата на човека”, както и останалите издания
на Фондацията до момента. По решение на УС и ИБ на Фондацията списание
„Правата на човека” вече не се издава, последният брой на списание „Правата на
човека” е брой 4/2010. Коричната цена на списанието е 8,00 лева, но от лятото на
2011 г., по решение на Изпълнителното бюро на Фондацията, всички издания на
Фондация БАПЧ се продават с 50 % отстъпка от коричната им цена. Продажбата на
книгите се счита за търговска дейност по смисъла на чл. 1, ал. 1 от Търговския
закон и счетоводно се отчита като такава.
През 2013 г. приходите от стопанската дейност възлизат на 39 733,47 лв.
- 650,00 лв. са получени от продажбата на издания на Фондация БАПЧ и др.
- 36 303,47 лв. са получени по договор с Европейската Асоциация за правата на
човека за превод и редакция на 4 бр. книжки и учебни модули.
- 980,00 лв. от 01.01.2013 г. Фондация БАПЧ и адв. Даниела Екимова се
споразумяха да получават плащания от клиенти за преводите направени от адв.
Екимова на жалби и становища изготвени от адвокатите – сътрудници на
Фондация БАПЧ през годината, като в края на годината същите бъдат изплатени
на адв. Екимова, след приспадане на около 18 % за Фондация БАПЧ.
- 1 800,00 лв. – наем стая 300,00 лв. /месец от 01.01.2013 г. – 30.06.2013 г.
Разходите за 2013 г. са в размер на 47 462,56 лв., от които:
- 4 315,36 лв. платени за ток, вода, парно, телефони, АПИС, канцеларски
материали, счетоводно обслужване, ел. услуги, пощенски разходи, трудова
медицина, хостинг и поддръжка на интернет страница, превод на документи и
становища, почистване на офис, абонамент за касов апарат за една година;
- 9 882,93 лв. разходи за заплати на служителите по трудов договор;
- 800,00 лв. платени на адв. Д. Екимова за преводи;
- 32 334,92 лв. платени по договор с Европейската Асоциация за правата на
човека за превод и редакция на 4 бр. книжки и учебни модули /останалите 3900,00
лв. по договора бяха платени в края на 2012 г./;
- 129,35 лв. са платени банкови такси за обслужване на разплащателна сметка и
извършване на преводи.
Финансовият резултат (стопанска дейност) за 2013 г. е загуба в размер на
7 729,09 лв.
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1.
Важни събития, настъпили след датата на съставяне на
годишния финансов отчет - няма такива
2.
Вероятно бъдещо развитие на предприятието и рискове - през
2013 г. Фондацията смята да продължи да кандидатства по нови проекти в
областта на човешките права.
3.
Действия в областта на научната и развойната дейност. Фондацията не осъществява такава дейност.
4.
Информация, изисквана по реда на чл. 187д и чл.247 от ТЗ - не е
приложима за организация с нестопанска цел.
5.

Клонове на предприятието. - Няма такива.

6.

Финансови инструменти. - Няма такива.
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Годишна програма за 2014 г.

I. Проект: “Повишаване на гаранциите за ефективна защита срещу
дискриминация в административното съдопроизводство ”
Финансираща организация: Фондация „Конрад Аденауер” - Германия
Продължителност: 10 месеца
Размер на предоставеното финансиране: EUR 10 000
Фаза: Одобрено идейно предложение, очакваме искане от тяхна страна за
представяне на подробен бюджет и подписване на договор.
Проектното предложение касае преглед и анализ на делата, заведени пред
Комисията за защита от дискриминация след избора на новия състав на комисията
(юли 2012 г.).
Целта е въз основа на резултатите от приключилия през 2013 година проект по
преглед на практиката на АССГ и ВАС по ЗЗДискр. да се направи анализ на
причините за отменителните решения на съдилищата, както и за евентуалните
значими промени в организацията и практиката на Комисията след юли 2012.
Заложените дейности са свързани с проучване на постановените решения,
организиране на кръгла маса за членове комисията, изготвяне на аналитичен
доклад и представянето му на обща конференция.
II. Проект “Дискусионен клуб по права на човека. Дискусионен клуб за млади
адвокати, съдии и прокурори”
Финансираща организация: Фондация Америка за България
Продължителност: 16 месеца /01.01.2014 – 30.04.2015 г./
Размер на поисканото финансиране: BGN 81 310
Фаза: Одобрен, очакваме подписване на договор.
Това проектно предложение е насочено към популяризиране на концепцията за
справедлив съдебен процес сред младите членове на юридическата професия млади юристи и адвокати, младши съдии и младши прокурори. Промяна на
отношението и изостряне на чувствителността на общността по въпросите на
справедливостта и правосъдието в държава, управлявана от закона, въвеждане на
младши съдии, младши прокурори и младите юристи до практическите аспекти на
съдебни производства, които включват международните стандарти за справедлив
процес. Повишаване на информираността на младши съдии, младши прокурори и
млади юристи относно международните стандарти на върховенството на закона,
справедливостта на съдебния процес и защита срещу произволна намеса от страна
на държавните органи. Крайната цел на проекта е да помогне и улесни младшите
съдии и прокурори, както и адвокати да прилагат ефективно тези стандарти в
ежедневната си работа. В допълнение ще бъде разпространяванаа информация под
Регистрация по ф.д. №11788/1995г на СГС  ЕИК по БУЛСТАТ: 831917492
Адрес: гр. София 1000, ул. Гурко 49А ет.3, тел: 980 39 67, тел/Факс: 986 66 23,
Email: hrlawyer@blhr.org, web-site: www.blhr.org

6

формата на ключови откъси от съответната съдебна практика относно справедлив
съдебен процес сред правното общество.
Бюджета на проекта за 16 месеца възлиза на BGN 81 310, от които BGN 44 760
за update на Наръчник, заедно с добавяне на нови теми, провеждане на 9
обучителни срещи и 10 moot courts, BGN 10 470 за реклама и пътуване извън
София и BGN 26 080 за административни разходи.
IІІ. Проект “Укрепване на защитата на правата на човека в България”
Финансираща организация: Норвежкия финансов механизъм 2009-2014
Продължителност: 18 месеца
Размер на поисканото финансиране: EUR 86 961 + собствен принос EUR 9 663 –
общо по проекта: EUR 96 624
Фаза: Одобрен – очакваме подписване на договор.
Големият ни успех през 2013 бе одобряването на проекта на Фондацията по
Програмата за подкрепа на НПО в България по Норвежкия финансов механизъм.
Дейността по проекта ще стартира през първото тримесечие на 2014 и ще е с
продължителност година и половина.
В рамките на проекта:
- ще бъде извършен текущ мониторинг на предложенията за изменения на НА или
за приемане на нови НА, на новоприетите НА, образуваните дела за тълкувателни
решения, исканията до КС, както и на новоприетите актове на ЕС, които касаят
човешките права, в т.ч. директивите, които България следва да транспонира във
вътрешното си законодателство;
- ще бъдат изготвяни и представяни за обсъждане 18 становища по
идентифицирани проблеми в прегледаните актове за съответствие с Конституцията,
ЕКПЧ, Хартата на основните права и други относими актове на ЕС.
- ще бъдат подбрани и заведени между 10 и 15 стратегически дела пред
националните съдилища и/или ЕСПЧ, с които да се атакуват структурни проблеми
на националната нормативна уредба и практика в сферата на основните права и
свободи, да се изпробва прилагането на нови нормативни разпоредби, да се
стимулира прякото прилагане на Конституцията и международните актове от
българските съдилища.
- ще бъде възобновено издаването на ежемесечния електронен бюлетин със
значими за българската действителност решения на ЕСПЧ и СЕС;
- ще се извършва текущо обновяване на нарочен каталог с анотации на
резюмираните в бюлетина решения, подредени по конкретни теми, за улесняване
на търсенето.
– ще бъде направено анкетно проучване и изследване на обучението по правата на
човека в български висши училища и други форми на обучение на магистратите,
адвокатите, полицията и пенитенциарните служители;
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-ще бъде направен сравнителен анализ на обучението по тази тема в други
европейски страни и след обсъждане на резултатите с непосредствено
ангажираните в преподаване на правата на човека ще бъдат изготвени и отправени
препоръки за необходимите промени.
ІV. Договор с НИП за извършване на дейност „Проучване, подбор и резюмирано
представяне на решенията на ЕСПЧ, която включва: участие в заседанията на
работната група; проучване на актуалната практика на ЕСПЧ; подбор и анализ на
подходящи решения срещу други държави-страни по Конвенцията, които следва да
бъдат резюмирани; резюмирано представяне на до 50 решения по 10-15 стр. всяко”
в изпълнение на проект „Повишаване капацитета на съдебната система и обучение
по Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи в
Националния институт на правосъдието” по програма BG 14 – „Изграждане на
капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014”.
Дейностите по договора ще бъдат извършвани по Стопанската дейност на
Фондация БАПЧ.
Продължителност: 12 месеца
Размер на договора: BGN 17 471,97
Фаза: Договора е подписан на 26.07.2013 г., през м. декември 2013 г. беше издадена
първата фактура за 1 600 лв., но до края на 2013 г. не е постъпило плащане и
съответно няма плащания и от наша страна на работещите по договора.
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