ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА БЪЛГАРСКИ АДВОКАТИ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ЗА 2015 Г.
През 2015 г. Фондация „Български адвокати за правата на човека“ (БАПЧ) работи
активно и целеустремено по проекти с разнообразни цели и в различни
правозащитни области. Реализираните през годината проекти са описани по-долу.
Основни спонсори на дейността на Фондацията бяха Фондация „Америка за
България“, Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България
по ФМ на ЕИП 2009 – 2014 г. и Европейската програма за интеграция и миграция.
ПРОЕКТИ, ПРИКЛЮЧИЛИ ПРЕЗ 2015 Г.
I. Проект “Дискусионен клуб по права на човека. Дискусионен клуб за млади
адвокати, съдии и прокурори”
Финансираща организация: Фондация „Америка за България“
Продължителност: 20 Февруари 2014 – 20 Август 2015 г.
Размер на предоставеното финансиране: BGN 86 950
Проектът бе насочен към популяризиране на концепцията за справедлив съдебен
процес сред младите членове на юридическата професия – млади юристи и
адвокати, младши съдии и младши прокурори. Целта бе да се промени
отношението и да се изостри чувствителността на общността по въпросите на
справедливостта и правосъдието в държава, управлявана от закона, да се въведат
младшите съдии, младшите прокурори и младите юристи в практическите аспекти
на съдебни производства, които включват международните стандарти за
справедлив процес. Повиши се 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 бе да помогне и улесни
младшите съдии и прокурори, както и адвокати, да прилагат ефективно тези
стандарти в ежедневната си работа. В допълнение се разпространи информация под
формата на ключови откъси от съответната съдебна практика относно справедлив
съдебен процес сред правното общество.
Бюджетът на проекта за 18 месеца възлизаше на BGN 86 950, от които BGN 52
930 за update на Наръчник, заедно с добавяне на нови теми, провеждане на 9
обучителни срещи, 10 moot courts, реклама и пътуване извън София и BGN 34 020
за административни разходи.
През 2015 г. общите разходи по проекта възлизат на BGN 40 220,93, от които:
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-

BGN 23 501,03 – разходи за update на Наръчник и добавяне на нови теми,
провеждане на 9 обучителни срещи и 2 moot courts.
BGN 16 719,90 – административни разходи.

IІ. Проект “Укрепване на защитата на правата на човека в България”
Финансираща организация: Програмата за подкрепа на неправителствените
организации в България по ФМ на ЕИП 2009 – 2014 г.
Продължителност: 01 Януари 2014 г. – 30 Юни 2015 г.
Размер на предоставеното финансиране: EUR 86 961 + собствен принос EUR 9 663
/Доброволен труд – 50 % от собствения принос – EUR 4 831.50 /– общо по проекта:
EUR 96 624
В рамките на проекта:
- се извърши 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;
- за 2014 г. бяха изготвени и представени за обсъждане следните становища по
идентифицирани правозащитни проблеми:
1. Жалба от БАПЧ до Европейската комисия срещу Република България, която, с
изискването за внасяне на пропорционална държавна такса по делата за ангажиране
на отговорността на държавата за вреди, причинени от съд, който разглежда спор
като последна инстанция, е нарушила чл. 47 от Хартата на основните права на ЕС и
принципите на ефективност и равностойност, изведени в практиката на Съда на
Европейския съюз.
2. Становище по прилагането на Закона за защита от домашно насилие в случаите
на домашно насилие при еднополови двойки – имат ли право на защита?
3. Становище до ОСНК на Върховния касационен съд по тълкувателно дело No
3/2015 г. на ВКС за уеднаквяване на противоречивата съдебна практика във връзка
с приложението на чл. 24, ал. 1, т. 6 от НПК. Заседанието се проведе на 25.06.2015
г. Към момента няма постановено решение.;
4. Становище по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за
адвокатурата.;
5. Становище по проект за Закон за наказателно правосъдие за деца, което включва
и участие в работна група в Министерство на правосъдието. Проведени са две
срещи на работната група.;
6. Становище по конституционно дело № 13/2014 г. за установяване на
противоконституционност на чл. 16, ал. 1, изречение второ от Закона за съдебната
власт (обн., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г., последно изменение, бр. 98 от 28.11.2014 г.)
в частта „осъществява управление на дейността й“. Решението е постановено.
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В резултат на провеждания текущ мониторинг бяха констатирани и други
правозащитни проблеми, за които не бе подходяща формата на правно становище
или мнение, така както бе планирана първоначално в проекта, поради липсата на
адресат, на когото да бъдат предоставени. Затова следващите два продукта са
озаглавени статии.
1. За правото на обезщетение за неимуществени вреди при смърт на близък –
има ли нужда от промяна?
2. Проблемни области на българското законодателство и практика в
светлината на чл. 6 от ЕКПЧ в неговите наказателни аспекти.
- за 2015 г. бяха подбрани и заведени 10 нови стратегически дела пред
националните съдилища и ЕСПЧ, с които се атакуват правозащитни проблеми в
следните области:
1. Депозирана бе жалба пред Върховния административен съд срещу
Правилника за организацията и работата на домовете за временно
настаняване на малолетни и непълнолетни лица от 1998 г.;
2. Във връзка и на основание стандартите, които пилотното решение на ЕСПЧ
по делото „Нешков и други срещу България“ поставя, по реда на Закона за
отговорността на държавата бяха атакувани условията на задържане в ареста
в гр. Сливен. Заведено е дело пред Администртивен съд – гр. Сливен срещу
Главна дирекция „Изпълнение на наказанието“.
3. Международният стандарт, който е изведен от юриспруденцията на ЕСПЧ,
по отношение на постановяването на привременни мерки при делата за
родителски права и/или лични отношения с деца бе аргументирано разяснен
в съдебно производство пред Свищовския районен съд. Атакувана бе и
противоречивата съдебна практика, при която постановяването на
привременните мерки се случва или на първото по делото заседание по
основния иск, или на нарочно заседание, насрочено изрично по
привременните мерки. Свищовският районен съд бе предизвикан да
приложи международния стандарт и въпреки че не беше насрочил ad hoc
заседание по привременните мерки, с помощта на съдията интересите на
детето да се вижда редовно с родителя, който не упражнява родителските
права, бе защитен. Съдът определи разширен режим на лични контакти
изцяло съобразен както с възрастта на детето (2 години), така и с
географската отдалеченост между местоживеенето на родителите – гр.
Смолян и гр. Свищов. Международният стандарт бе приложен в хода на
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производството, въпреки че при образуването на делото съдът нямаше
намерение да го приложи. Делото приключи успешно.
4. Заведено бе съдебно производство пред Софийски градски съд, като бе
предизвикан съдът да допусне непълно осиновяване на дете от партньорката
на майката. Детето се отглежда от еднополова двойка – биологичната майка
и нейната партньорка. Те живеят заедно и заедно се грижат за детето.
Образуваното дело е с № 9219/2015 г. по описа на IV-ти брачен състав при
СГС, като до момента няма насрочено първо заседание. С това дело се
защитават правата на уязвимите хомосексуални родители, както и на децата,
които са се родили в такава двойка да имат по двама родители. Съдът в
Страсбург е имал многократно възможност да се произнесе по подобни
казуси в други държави. Същият стандарт бе посочен и на БГ съд. Очаква се
преценката му.
5. Подадена бе жалба до Европейския съд по правата на човека от името на
Янко Евгениев, по повод на извършени спрямо него личен обиск и
претърсване на жилището. Оплакванията са за нарушение на правото му на
личен и семеен живот, произтичащо от извършените действия, които не са в
съответствие със закона съгласно изискването на чл. 8 от ЕКПЧ и за липса
на ефективни вътрешноправни средства за защита. Извършено е позоваване
на практиката на ЕСПЧ по делото Преждарови срещу България, жалба №
8429/05 г. Съгласно това решение предвиденият последващ съдебен контрол
върху извършените в неотложни случаи претърсване и изземване, не е
ефективно средство за защита правата на засегнатите лица. На жалбата е
даден вх. № 26405/15 г. от регистратурата на ЕСПЧ. Към момента
производството е висящо и предстои разглеждането му.
6. Установяването на биологичния произход на дете от бащата е част от
правото на личен живот и семейство. ЕСПЧ е постановил този стандарт и
многократно го е защитавал с юриспруденцията си. След като ВКС
постанови тълкувателно решение по този въпрос на 29.01.2015 г. и определи
срок за депозиране на молбите с искане за установяване на произход от
бащата и възможността да се преклудира след изтичане на едногодишен
срок. С решение по тълкувателно дело 2/2014 г. на ВКС, което бе
постановено на 5 февруари 2015 г., бе решено съществуващата до тогава
възможност детето да подава този иск до съда чрез законния си
представител преди да е навършило пълнолетие. След постановяване на
тълкувателното решение бе решено „Срокът за предявяване на иска по чл.
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62, ал. 4 СК започва да тече от навършване на пълнолетие. Недопустимо е
малолетно дете да води този иск чрез законния си представител“.
В казуса, който бе избран за стратегически, детето е родено по време на
брак на майката, като иск от името на детето за установяване на
бащинството е бил заведен преди постановяването на тълкувателното
решение, като дори е представена и ДНК експертиза, която показва
произхода на детето от биологичния му баща. В резултат на посоченото
тълкувателно решение всички дела, които имаха статут на висящи
производства, бяха прекратени от съда. Същото се случи и с нашето дело.
Прекратяването бе обжалвано пред по-горните инстанции – в момента
изчакваме произнасяне на ВКС по касационната жалба срещу
прекратяването на производството на основание цитираното тълкувателно
решение. Към настоящия момент се изчерпват вътрешноправните средства,
за да бъде атакувано нарушаването на гарантираните права на човека пред
ЕСПЧ.
7. Поета е защитата на иракския гражданин, спрямо който са издадени
заповеди за експулсиране от страната и за настаняване в специален дом за
временно настаняване на чужденци. Заповедите се обжалват пред
компетентния административен съд, като БАПЧ предоставя съдействие чрез
процесуално представителство по вече образуваните административни
производства; В жалбата до съда се поддържа, че са били извършени
нарушения на права по ЕКПЧ, а именно: i) потенциалното нарушаване на
правото на жалбоподателя на живот (чл. 2 от ЕКПЧ) и забраната за
нечовешко и унизително отнасяне по чл. 3 от ЕКПЧ, в случай че бъде
върнато в държавата му по произход; ii) нарушение на правото му на
свобода и сигурност по чл. 5 от ЕКПЧ, поради незаконното му настаняване в
специалния дом; iii) нарушение на правото му на личен и семеен живот в
България, в случай че бъде експулсиран от страната.
8. Поета е защитата на ирански гражданин, като е изготвена искова молба по
ЗОДОВ за обезщетяване на вреди в резултат на нарушение на общностното
право – Директива 2008/115/ЕО във връзка с продължителността на
задържането му в специален дом за временно настаняване на чужденци и
отчитането на времето, през което е изтърпявал наказание „лишаване от
свобода“. Ищецът е подписал пълномощно и е дал своето съгласие да бъде
представляван.
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Заведени пробоно дела:
9. Жалба пред ЕСПЧ № 7610/15
Оплаквания по чл. 8 – право на личен живот и кореспонденция
Жалбоподателят е адвокат, който в съдебно заседание установил, че негов разговор
с клиент е бил записан от полицията. Разговорът е бил записан в рамките на
воденото срещу клиента наказателно разследване, но от него става ясно, че това е
разговор с адвокат, който по закон и Конституцията на РБ и ЕКПЧ е
конфиденциален. Жалбоподателят е подал жалба до Инспектората на ВКС записът
да бъде унищожен, но му било отказано. Жалбоподателят предявил иск за
обезщетение по реда на ЗОДОВ. Първа инстанция уважила иска и постановил, че
„в нарушение на чл. 8 от ЕКПЧ, на чл. 30 от Конституцията, чл. 99 НПК и чл. 33 от
ЗА ответниците са използвали спрямо ищеца СпРС, а събраната информация
противозаконно не е била унищожена“. По жалба на ответниците СГС отменил
решението и отхвърлил иска, като намерил, че по делото не е било доказано, че
подслушаният разговор е между клиент и адвокат.
Второто развито оплакване е по Чл. 6 от ЕКПЧ – публично гледане на решението,
публичност на решението и мотивиране на решението
Посоченото дело по реда на ЗОДОВ е било засекретено на основание, че в
кориците на делото има секретна информация, а именно записания разговор.
Въпреки възражението на жалбоподателя, че съдържанието на този разговор е вече
публично известен, че, ако въпреки това документите трябва да останат
засекретени, достъпът до тях може да бъде ограничен, но заседанията по делото да
са публични, съдилищата отказали да го разсекретят.
Решението на СГС по делото също не е публично, защото делото е секретно. В
продължение на повече от 6 месеца до него няма достъп дори и упълномощеният
адвокат на жалбоподателя.
По делото жалбоподателят е твърдял, че разговорът му с клиента му не е трябвало
да бъде записан, а след като е записан е трябвало да бъде унищожен. Във
въззивното съдебно решение не е обсъден същественият въпрос дали ответниците
са имали задължението да унищожат направените записи, след като са узнали, че
това е разговор между адвокат и клиент.
10. КЗД – Жалбоподателката е с увреждане и се движи само с инвалидна количка.
На летище Варна служителите на България Ер поискали да подпише декларация, че
в случай на злополука компанията не носи отговорност за причинените й вреди.
Жалбоподателката подала жалба за дискриминация. В рамките на производството
страните са постигнали споразумение, като България Ер е изменила правилата си и
хората с увреждания вече не подписват такава декларация.

Регистрация по ф.д. №11788/1995г на СГС  ЕИК по БУЛСТАТ: 831917492
Адрес: гр. София 1000, ул. Гурко 49А ет.3, тел/Факс: 02/980 39 67,
Email: hrlawyer@blhr.org, web-site: www.blhr.org

6

- бе извършван ежемесечен текущ подбор и резюмиране на български език
на важни за българското общество решения (по допустимост и по същество) на
ЕСПЧ и СЕС, постановени главно по дела срещу чужди държави, и публикуването
на резюмираните решения в месечен електронен бюлетин (януари 2015 г. до юли
2015 г. включително) ведно с нарочен каталог с анотации на резюмираните в
бюлетина решения.
- бе 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;
Анкетното проучване стартира с изработването на пилотни анкетни карти,
което включи формулирането на въпросите, чийто отговори да дадат ясна преценка
за нивото на образованието по човешки права, както и самото техническо
изпълнение на готовия продукт. През 2014 г. бяха изработени две пилотни анкетни
карти (АК) – една за магистрати и адвокати и една за полицейски и пенитенциарни
служители, със специфицирани въпроси. Събраните общо 761 анкетни карти бяха
обработени и данните бяха обобщени от технически експерт в табличен вид,
обобщени по различни критерии – професия, години на обучние, стаж и др.
показатели.
Тези данни послужиха за изготвянето на два доклада с анализ и препоръки
относно университетското образование и други форми на обучение по правата на
човека:
1. аналитичен доклад, представящ картина на начина, по който се преподава
материята по права на човека, оценка за качеството му и прилагането на усвоените
знания в практиката с направени препоръки, и
2. Сравнителен анализ на учебните планове по правата на човека на
българските и чуждестранни университети, откроени добри практики, идеи за найефективни методи с направени препоръки.
Бюджетът на проекта за 18 месеца възлиза на EUR 96 624, от които EUR 83 740
преки разходи, EUR 4 100 непредвидени разходи и EUR 8 784 за непреки
/административни/ разходи.
През 2015 общите разходи по проекта възлизат на EUR 51 775,17, от които:
- EUR 48 431,30 – преки разходи + непредвидени разходи
- EUR 3 343,87 – непреки /административни/ разходи.
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ТЕКУЩИ И НОВИ ПРОЕКТИ ЗА 2015 г.
I. Проект „Подобряване на съдебните гаранции за законосъобразно задържане
на мигрантите“(„Improving the judicial guarantees for lawful detention of
immigrants“)
Финансираща организация: Европейска програма за интеграция и миграция (EPIM)
Продължителност: 01 Септември 2015 – 31 Март 2016 г.
Размер на предоставеното финансиране: EUR 10 000
Целта на проекта е да се подобри съдебният контрол и надзор на процеса на
задържане на чужденци и мигранти с цел да се намали използването на мярката
задържане, като то започне да се използва като последна възможност и то за
минимален срок.
Проектът се реализира чрез следните дейности:
Преглед на съдебната практика: за да се идентифицира проблемът на
задържането, беше подбрана и прегледана практиката на административните
съдилища в България, които са компетентни да упражняват съдебен контрол върху
заповедите за задържане на чужденци и мигранти – Административен съд – София
град, Административен съд – гр. Хасково и Върховния административен съд на
Република България, наред със съдебната практика на Съда на Европейските
общности и на ЕСПЧ. Прегледани бяха над 600 съдебни акта, постановени в
периода м. януари 2013 г. – м. септември 2015 г. През 2015 г. екипът от експерти на
БАПЧ започна изготвянето на доклад с препоръки за нужните бъдещи стъпки,
целящи успешното гарантиране на защитените права на мигрантите.
Бюджета на проекта за 7 месеца възлиза на EUR 10 000, от които EUR 6 150
разходи за преглед на съдебната практика, изготвяне на доклад, посещения на
СДВНЧ и дискусия, и EUR 3 850 за административни разходи.

-

През 2015 общите разходи по проекта възлизат на EUR 4 558,64, от които:
EUR 2 400,00 – разходи за преглед на съдебната практика
EUR 2 158,64 – административни разходи.

II. Обществена поръчка с предмет „Анализ на функционирането на
административния механизъм за обезщетяване по Глава ІІІ „а“ от Закона за
съдебната власт“
Финансираща организация: договор с Дирекция „Процесуално
представителство на Република България пред Европейския съд по правата на
човека“ (ППРБЕСПЧ) на Министерство на правосъдието
Продължителност: 04 Юни 2015 г. – 27 Ноември 2015 г. /работата по
обществената поръчка приключи на 15.10.2015 г., но 28.10.2015 г. получихме
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втория дължим от тях транш, а на 27.11.2015 г. ни върнаха гаранцията за
изпълнение и официално приключи действието на договора/.
Размер на предоставеното финансиране: 45 550,00 лв.
Дейности по обществената поръчка извършени на няколко етапа:
ЕТАП 1: Анализиране на административния механизъм по ЗСВ с оглед
задълженията на България като страна по Конвенцията за правата на човека и
основните свободи на Съвета на Европа и практиката на Европейския съд по
правата на човека.
Преглед и систематизиране на практиката по Закона за съдебната власт;
Преглед и обработка на съдебната практика по Закона за отговорността на
държавата и общините за вреди;
Обобщаване и индивидуализиране в табличен вид на материалите и
конкретните примери, послужили за изготвяне на анализа.
ЕТАП 2: Формулиране на препоръки, включително относно законодателни
промени.
Документален анализ на констатираните системни и структурни проблеми.
Представяне на пакет от препоръки, включително и предложения за законодателни
промени, административни практики.
Превод на анализа на английски език
ЕТАП 3: Организиране и провеждане на обществено обсъждане на изготвения
анализ на проблемите и предложения за изменения в практиката и
законодателството.
III. Други дейности
Участие в различни форуми на представители на Фондацията,
неизчерпателно изброени:
1. Участие на заседанията на националния координационен механизъм по
правата на човека към МВнР – първо заседание през януари 2015 г.;
2. Участие в пет срещи в Инициатива „Правосъдие за всеки“, в подкрепа на
съдебната реформа с участието на БИПИ и Институт „Отворено общество“
– от февруари 2015 г.;
3. Участие в публичната лекция на холандския виктимолог Проф. Ян Ван Дайк
– февруари 2015 г.;
4. Участие в дискусия на тема „Гарантиране на независимостта на съдебната
власт“ – март 2015 г.;
5. НС – кръгла маса „Проблеми на интеграцията на лицата с увреждания в
България“ – 30.03.2015 г.;
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6. Ден на отворените врати на ВСС – проведен през април 2015 г.;
7. Участие в представяне на Бележник за правата на детето 2015 г. – април
2015 г.;
8. НИП – Втори форум за правосъдие и права на човека – 20-22 април 2015 г.;
9. НИП – обучение на съдии от цялата страна „Закрила срещу дискриминация
и защита правата на уязвими групи“ – проведено през юни 2015 г.;
10. Кръгла маса за представяне на мрежа за обмен на информация относно
функционирането на ЕСПЧ и съдебната практика по прилагане на ЕКПЧ –
ВСС – проведена на 7 юли 2015 г.;
11. ЦОА „Кр. Цончев“ – Честване на 10-годишен юбилей от учредяване на
фондацията“ – 12.10.2015 г.;
12. „Америка за България“ и „Отворено общество“ – покана за честването на
„Магна Храта“ на 23.10.2015 г.
Изготвяне на становища, отговори и писма
1. Наредба за висшето юридическо образование – проведен експертен съвет;
2. Подкрепа на писмо до Президента на РБ във връзка с избора на Председател
на ВКС – февруари 2015 г.;
3. Отговори на над 150 въпроси на изследване на Световната банка относно
равенство във възможностите на ЛГБТ, етническите малцинства и
религиозните малцинства;
4. Отговор на изследване във връзка със стратегическата рамка за
сътрудничство между ФРА и НПО;
5. Становище по искане за КД във връзка с дейността на НПО;
6. От посланика на Аржентина - да предложим кандидатура на човек, отличил
се в сферата на човешките права в България – срок до 15 август 2015 г.
Предложена е кандидатурата на Капка Панаьотова;
Работни групи
1. Участие в междуведомствена работна група в областта „Независимост на
съдебната система и корупция“ във вр. с проблемите, възпрепятстващи
нарастването на инвестициите;
2. Участие в работна група по ЗИД на ЗСВ в МП;
3. Участие в работна група във връзка с нормативната уредба в областта на
наказанието лишаване от свобода.
Безплатна юридическа помощ
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Проведени са над 200 безплатни юридически консултации на граждани.
VІ. Размер на безвъзмездно полученото имущество и приходи от
стопанска дейност
През 2015 г. има приход от възстановени разноски по дела и жалби по жалба на
адв. Руневски – Любов Гусева в размер на 1 496,21. През 2015 г. от перо
Възстановени разноски по жалби и дела са заплатени 813,69 лв., от които:
- 0, 45 лв. за административни разходи – почистващи препарати;
- 813,24 лв. разходи за банкови такси за извършване на преводи и поддържане
на банкови сметки;
През 2015 г. Фондация „Български адвокати за правата на човека“ получи
дарения на обща стойност 20 436,48 лева от адв. Светла Маргаритова, адв. София
Разбойникова, адв. Динко Кънчев, адв. Николай Руневски, адв. Диляна Гитева, адв.
Анна Анчева, Явор Разбойников, адв. Нина Седефова, адв. Йорданка Бекирска –
Димитрова, адв. Златка Стефанова, адв. Даниела Доковска, Станислав Костов,
Снежанка Захариева, адв. Надя Русинова, Йордан Минков, Живка Георгиева, адв.
Ина Лулчева, адв. Йорданка Вандова, „Мусала Консулт“ ЕООД и Никола Кръстев.
През 2015 г. от перо Дарения са заплатени 13 654,02 лв. за:
- 5 676,15 лв. за административни разходи – ток, вода, парно, телефони,
канцеларски материали, входни такси, пощенски разходи, държавни и нотариални
такси, данък сгради и такса смет за 2015 г., счетоводно обслужване и т.н.
- 7 977,87 лв. разходи за заплати на служителите по трудов договор.
През 2015 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. По решение на
ИБ и УС в края на 2015 г., през 2016 г. всички издания на Фондация БАПЧ ще се
предлагат в комплект на цена от 10,00 лв.
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 2015 г. приходите от стопанската дейност възлизат на 45 640,00 лв.
- 90,00 лв. са получени от продажбата на издания на Фондация БАПЧ.
- 45 550,00 лв. са получени по договор с Дирекция „Процесуално
представителство на Република България пред Европейския съд по правата на
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човека“ (ППРБЕСПЧ) на Министерство на правосъдието, относно спечелена
обществена поръчка с предмет „Анализ на функционирането на административния
механизъм за обезщетяване по Глава ІІІ „а“ от Закона за съдебната власт“
Разходите за 2015 г. са в размер на 46 621,57 лв., от които:
- 808,20 лв. за административни разходи – пощенски разходи, държавни и
нотариални такси, хостинг и поддръжка на интернет сайт, абонамент за трудова
медицина, абонамент за касов апарат за една година и т.н;
- 41 206,72 лв. платени на сътрудниците на Фондация БАПЧ по договора за
обществена поръчка на МП – изготвяне на анализ, превод и редакция на анализа,
организиране на обществено обсъждане и ръководител на екип;
- 4 460,50 лв. разходи за заплати на служителите по трудов договор и
счетоводно обслужване;
- 146,15 лв. са платени банкови такси за обслужване на разплащателна сметка и
извършване на преводи.
Финансовият резултат за 2015 г. е загуба в размер на 1 469,87 лв. (стопанска
дейност) и 4 929,93 лв. (нестопанска дейност).
1.
Важни събития, настъпили след датата на съставяне на
годишния финансов отчет - няма такива
2.
Вероятно бъдещо развитие на предприятието и рискове – през
2015 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 2016 г.

I. Проект “Maximising the role of lawyers in the implementation of fundamental
rights standards at national level“
Финансираща организация: European commission
Продължителност: 24 месеца
Размер на поисканото финансиране: EUR 153 790
Водеща организация: European Institute of Romania
Участие: Партньори
Фаза: Подаден на 15.11.2015 г.
IІ. Проект „Come Forward: Empowering and Supporting Victims of Anti-LGBT
Hate Crimes“
Финансираща организация: European commission
Продължителност: 24 месеца
Размер на поисканото финансиране: EUR 300 000
Водеща организация: Università degli Studi Brescia
Участие: Партньори
Фаза: Подаден на 15.02.2016 г.
III. Проект „Enchasing the knowledge and use of UN HR protection mechanism in
Bulgaria“
Финансираща организация: UNDEF – The United Nations Democracy Fund
Продължителност: 24 месеца
Размер на поисканото финансиране: USD 211 824
Фаза: Подаден на 30.12.2015 г.
IV. Обсъдено предложение за нов проект с Америка за България, който да
свъпада с новата им стратегия „Образование“– в процес на дообсъждане;
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