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ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 
НА БЪЛГАРСКИ АДВОКАТИ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ЗА 2016 Г. 

 
 

През 2016 г. Фондация „Български адвокати за правата на човека“ (БАПЧ) 
работи активно и целеустремено по дейности с разнообразни цели и в 
различни правозащитни области. Реализираните през годината проекти и 
активнoсти са описани по-долу.  
 
 

ПРОЕКТИ, ПРИКЛЮЧИЛИ ПРЕЗ 2016 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 февруари 2016 г. екипът от експерти на БАПЧ изготви доклад с 
препоръки за нужните бъдещи стъпки, целящи успешното гарантиране на 
защитените права на мигрантите, който бе представен на проведената кръгла 
маса с множество присъстващи представители на релевантните институции.  
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        Бюджетът 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 2016 г. общите разходи по проекта възлизат на EUR 5 441.36,  от 

които: 
- EUR 3 750.00  – разходи за преглед на съдебната практика 
- EUR 1 691.36 – административни разходи. 

 
ТЕКУЩИ И НОВИ ПРОЕКТИ ЗА 2016 г. 

 
I. 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. 
Резултат: одобрен и текущ  
 
Проектът се реализира в партньорство с Универистета на Бресчия (University 
of Brescia), Фондация „Глас“ и Ресурсен център „Билитис“. Ангажиментът на 
БАПЧ като асоцииран партньор е да проведе обучения по темата за правата на 
ЛГБТ хората.   
 
II. Проект “Protecting migrants with precarious status: decreasing the use of 
detention and applying community-based alternatives“ 
Финансираща организация: Европейска програма за интеграция и миграция 
(EPIM) 
Продължителност: 01 Януари 2017 – 31 Декември 2018 г.  
Размер на предоставеното финансиране за БАПЧ: EUR 49 069,00  
Водеща организация: Foundation “Center for Legal Aid – Voice in Bulgaria”, 
Партньор: БАПЧ 
Фаза: Одобрен  
 
През 2016 г. бяха проведени иницииращите разговори за партньорство по 
този проект с Фондация „Център за правна помощ - глас България“, Червената 
къща и социалната медия на БНР – Радио „Брайл“. Бе изготвено и одобрено 
проектното предложение. Координатор по проекта е адв. Йорданка Бекирска, 
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а кейс-мениджър е адв. Диляна Гитева. По проекта са заявили желание за 
работа, водене на дела и посещение на институциите: адв. София 
Разбойникова, адв. Йорданка Бекирска, адв. Диляна Гитева, адв. Динко Кънчев 
и адв. Нина Седефова.  

 
 

III. Други дейности 
 

I. Участие в различни форуми на представители на 
Фондацията, неизчерпателно изброени в табличен вид: 
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№ Покана  Събитие Дата Представител Допълнителна информация 

1 Институт Отворено общество – София
Опита и гледната точка на НПО за 

иновативни студентски проекти
20-01-16 Диляна Гитева 

2 Народно събрание 

Дискусионен форум "Проблеми при 

приложението на Закона за защита от 

дискриминация" 

25.01.2016 г. Йорданка Бекирска 

Обсъдени бяха необходимите 

законодателни промени в ЗЗДискр. 

3
Представителството на Европейската 

комисия в София

Среща с Европейския икономически и 

социален комитет (ЕИСК) 
26.1.2016 г. Й.Бекирска и Д.Гитева

Представихме миграционните проекти на 

БАПЧ, както и констатираните при 

прегледа на съдебната практика и ще им 
4 Посолство на Франция Обяд с посланика на Франция 11.02.2016 г. Йорданка Бекирска 

Обсъдени са необходимите стъпки за 

реализиране на съдебната реформа. 

5
Сдружение за международни състезания 

по право 

Финал на международно състезание по право 

в Съдебната палата 
14.02.2016 г. 

6 Станислава Топузова
Производство на статут на бежанци в 

България - интервю
26.02.2016 г. Диляна Гитева 

7 ЕПИМ Среща в Атина 09 - 11.03.2016 г. Йорданка Бекирска 
Възможност за ново финансиране и 

отчитане на досегашната дейност по 

мигрантския грант.
8

Marie Laluque - Medecins du Monde - 

mission Bulgaria 
Среща 10.03.2016 г. Диляна Гитева 

9 Висш съдебен съвет
Заключителна пресконференция "Подкрепа 

за ВСС, свързана с изграждането на 

капацитет" 

22.03.2016 г. Йорданка Бекирска 
Регистрация за участие в магистратски 

форум по права на човека 

10 Съюз на юристите в България Общо събрание 25.03.2016 г. няма няма - отказ от членство

11 Фондация Инициатива за здраве
Обществена дискусия България и UNGASS 

2016
05.04.2016 г. Диляна Гитева 

12 Комисия за защита от дискриминация 

Кръгла маса "Стандартите на СЕ в 

практиката и дейността на органите по 

равноправеност на държавите - членки на СЕ

07.04.2016 г. няма 

13 Център за правна помощ конференция в Благоевград ???? 07.04.2016 г. Диляна Гитева 

14 Министерство на правосъдието

Конференция на високо равнище на тема 

"Укрепване на независимостта и 

безпристрастността на съдебната власт като 

предпоставка за върховенството на закона в 

държавите членки на Съвета на Европа"

21-22.04.2016г. няма 

15

Министерство на правосъдието Д-я 

ППРБЕСПЧ

Заключителна пресконференция "Укрепване 

на националния капацитет за изпълнение на 

решенията на европейския съд по правата на 

човека"

25.04.2016г. Светла Маргаритова

 Присъства зам.-министърът на 

правосъдието Красимира Филипова, 

която каза няколко встъпитеблни думи. 

След това г-жа Милена Коцева направи 

кратък обзор на изпълнените дейности по 

16

Българско у-ще за политика Димитър Паница

Реален достъп до права и ефективна защита 

на правата на бежанците и мигрантите. Какви 

са предизвикателствата за НПО?"

17 май 2016 г. Йорданка Бекирска 

17

Министерство на правосъдието 

ППРБЕСПЧ

Закриваща конференция 

Предефиниран проект № 3 „Укрепване на 

националните компенсаторни мерки за 

обезщетяване 

при твърдени нарушения на Конвенцията за 

правата на човека и основните свободи на 

Съвета на Европа и капацитета за изпълнение 

на решенията на ЕСПЧ”

по Норвежки финансов механизъм. 25.04.2016 г.

Йорданка Бекирска 

18 БХК

Национална конференция

Реформата в българската пенитенциарна 

система в светлината на

препоръките на органите на Съвета на 

Европа

18.05.2016г.

19 БХК

Защо е важно да подкрепяме София Прайд: 

Въпроси и отговори.

Среща с неправителствените организации в 

България.
31 май 2016 г., 

FRAs FUNDAMENTAL RIGHTS FORUM 2016 Refugee protection/migration юни Диляна Гитева 

21  ИОО – София 

Конференция в рамките на четвъртата 

годишна среща по Програмата на тема: 

„Ролята на гражданските организации за 

противодействие на речта на омразата: мисия 

възможна“.

12 юли 2016 г

22 Център за правна помощ -Глас Б-я

Среща - семинар  по проект „“Увеличаване 

прозрачността и отчетността в практиките за 

задържане на търсещи закрила и мигранти в 

България”

28 юли 2016 г Йорданка Бекирска  

23 Центърът за независим живот

Международна конференция с участието на 

изтъкнати професионалисти и 

правозащитници от България и Европейската 

мрежа за независим живот

26 септември 2016 

г. 

Йорданка Бекирска

24

Център за превенция и противодействие 

на корупцията и организираната 

престъпност към Министерски съвет

Кръгла маса на тема "Бежанската  криза - 

предизвикателство пред българските 

институции. Превенция и противодействие на 

корупцията и организираната престъпност, 

свързани с бежанския проблем"

26 септември 2016 

г. 

Йорданка Бекирска

Фондация за достъп до права
„Семинар относно правото на изслушване на 

задържаните имигранти“

27 септември 2016 

г. 
Йорданка Бекирска

25

Д-я Миграция на МВР и и Програма за 

правна защита на бежанци и мигранти 

БХК

Представяне и обсъждане на съвместно 

извършения от тях анализ на на 

необходимостта от допълнителните мерки за 

административен контрол на гражданите на 

трети страни и на изготвените на негова 

основа предложения за изменение и 

допълнение на законодателството

28.09.2016г. Йорданка Бекирска

26 Фондация „Асоциация Анимус”

Покана за участие във фокус група, в която 

да се дискутират проблемите и 

възможностите за подобряване на достъпа до 

(специализирана) правна помощ за жертви на 

трафик в България 

18ноември 2016г. Диляна Гитева 

27

Фондация "Асоциация Анимус" 

Фокус група за адвокати/представители на 

правозащитни организации

„Подобряване на достъпа до правна помощ  

за жертви на трафик на хора”

18ноември 2016г.

Диляна Гитева и Йорданка Бекирска 

28 НИП

Покана за участие в откриващо събитие на 

Проект "подкрепа за прилагане на решенията 

на ЕСПЧ и стандартите и препоръките на 

Европейския комитет за предотвратяване на 

изтезанията и нечовешкото или унизително 

отношение илинаказание (КПИ) (с фокус 

върху реформата на затворите )"

6 декември 2016г. Светла Маргаритова

29

Български институт за правни 

инициативи  и Съюзът на съдиите в 

България 

Дискусия под надслов "Една година след 

промените в Конституцията - какво се случи 

и какво още е необходимо"

19.12.2016 г. Йорданка Бекирска  
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II. През 2016 г. бе изработена стратегия за бъдещата дейност на БАПЧ, 
която е приложена като неразделна част от настоящия доклад.  
 
III. През 2016 г. премина селекцията и започна подготовката на 3-ма 
студенти от СУ, които имат интерес към правозащитните теми, за 
участието им като отбор в състезание – симулативен процес по ЕКПЧ.  
Състезанието е планирано за м. февруари 2017 г. Адв. София 
Разбойникова и адв. Даниела Екимова бяха избрани за треньори на 
отбора, който ще представлява България. С помощта на треньорите и 
на другите експерти по правата на човека - адв. Анна Анчева, адв. 
Здравка Калайджиева, адв. Светла Маргаритова и адв. Динко Кънчев и 
т.н., както и на Христо Пешев (участник от предходното състезание в 
този формат) отборът беше старателно подготвен и многократно 
трениран за устните пледоарии. През 2016 г. премина първият кръг от 
състезанието, като нашият отбор беше избран да продтължи участието 
си на следващия кръг. Пожелаваме успех и планираме това да се 
превърне в традиция!  
 
 

IV. Изготвяне на становища, отговори и писма 
 

1. Фондация „Български адвокати за правата на човека“  подкрепи  
позицията, изразена от Съюза на съдиите в България в отвореното му 
писмо до Европейската комисия във връзка с Механизма за 
сътрудничество и проверка; 

2. Отворено писмо на БАПЧ до ВСС по повод избора на Дуимитър Узунов за 
представляващ Висшия съдебен съвет – проява на обидно отношение 
към гражданското общество – както като процедура, така и като 
персонална кандидатура. 

3. ОТВОРЕНО ПИСМО до Главния прокурор на Република България и До 
Министъра на вътрешните работи по повод доброволческите отряди на 
Динко Вълчев и акциите по залавяне на бежанци по граничните райони.  

4. За партийните кандидати и фасадната демокрация - статия на адв. 
Даниела Екимова  

5. Отворено писмо до Народното събрание на Република България - по 
повод приетите от Народното събрание процедурни правила за 
номиниране и избор на ръководство на Комисията за защита на 
конкуренцията Фондация „Български адвокати за правата на човека“ 
изрази категорично несъгласие с начина, по който парламентът 
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упражнява правомощието си за избор на определени длъжностни лица 
и ръководители на институции, когато такъв избор е предвиден в 
закона. 

6. Писмо до Президента на Република България във връзка със 
запитването му до Конституционния съд на Република България дали 
Решението на Народното събрание да допусне допитване до народа по 
няколко въпроса, формулирани по искане на избиратели, е 
противоконституционно. 

7. Становище на БАПЧ по проект на постановление за приемане на 
Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше 
образование по специалност „Право“ и професионалната квалификация 
„юрист“. 

8. Становище по тълкувателно дело № 2/2015 по описа на ВКС. 

9. Становище относно проект за Инструкция за превантивната дейност на 
МВР.  

10. Становище по к.д. 11 от 2015 г. - Установяване несъответствие на 
разпоредбите на чл. 95а, ал. 1 и 2 от Закона за Министерството на 
вътрешните работи с международни договори, по които България е 
страна; 

11. Становище по к.д. 8/2016 г. - Установяване на 
противоконституционност в частта относно въпроси с номера 2, 4 и 6 на 
Решение за произвеждане на национален референдум, прието от 
Народното събрание на 12 май 2016 г. (Обн., ДВ, бр. 37 от 2016 г.); 

12. Становище по к.д. 7/2016 г. - Установяване на 
противоконституционност на чл. 37 от Закона за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.  

                                           

V. Работни групи 
 

1. Участие в междуведомствената работна група за изготвяне на 
предложения за изменение и допълнение на Наказателно-
процесуалния кодекс и Закона за екстрадицията и европейската 
заповед за арест. 
 

VI. Безплатна юридическа помощ 
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Проведени са над 300 безплатни юридически консултации на граждани, 
като в това число са включени посещенията на граждани в офиса на 
БАПЧ, телефонни консултации, отговори на електронни писма и 
въпроси, отправени от граждани във Фейсбук. 

 

Годишна програма за 2017 г.  

  
В началото на годината бе даден старт на новия проект с целева група 
мигрантите. Проектът е двегодишен и цели да се работи активно по 
въпросите, свързани с ежедневните трудности на мигрантите. Правната 
работа включва юридически консултации, процесуално представителство и 
изготвяне на необходимите документи адресирани до различни институции, с 
които мигрантите следва да имат отношения.  
Данни за проекта:  
Проект “Protecting migrants with precarious status: decreasing the use of 
detention and applying community-based alternatives“ 
Финансираща организация: Европейска програма за интеграция и миграция 
(EPIM) 
Продължителност: 01 Януари 2017 – 31 Декември 2018 г.  
Размер на предоставеното финансиране за БАПЧ: EUR 49 069,00  
Водеща организация: Foundation “Center for Legal Aid – Voice in Bulgaria”, 
Партньор: БАПЧ 
Фаза: Одобрен  
 
По настоящия проект през 2016 г. все още не е започнала работата на екипа на 
БАПЧ, тъй като в първата фаза се изработва методологията и други дейности, 
в които БАПЧ  няма участие, тъй като обученията, по които има ангажимент 
екипа ни ще бъдат проведени през 2017 г.  
Данни за проекта:   
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. 
Резултат: одобрен  
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III. В програмата за 2017 г. залегна и бе обсъдено изготвяне на проектно 
предложение за кандидатстване по ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 ЗА 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЧРЕЗ ПОДБОР 
НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НАИМЕНОВАНИЕ „ГРАЖДАНСКИ 
КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА” 
 

1. Срокове: 
28.04.2017 г. - 18:00 ч. - първи краен срок за кандидатстване (за 

проекти, които ще се изпълняват през 2017-2018 г.) 

30.09.2018 г. - 18:00 ч. - втори краен срок за кандидатстване (за 

проекти, които ще се изпълняват 2019-2020 г.) 

30.09.2020 г. – 18:00 ч. - трети краен срок за кандидатстване (за 

проекти, които ще се изпълняват 2021-2022 г.) 

2. Обща цел: Цел 1. Осъществяване на граждански контрол върху 

реформата в съдебната система чрез по-активното включване на НПО и 

професионалните организации в процеса на разработването, 

наблюдението и оценката на стратегиите за реформа или Цел 2. 

Отправяне на предложения за подобрения в съдебната система. 

3. Специфични цели: Утвърждаване на принципите на достъпа до съд, 

правото на справедлив процес, правната сигурност, върховенството за 

закона и спазване правата на човека като основна цел на стратегиите за 

съдебна реформа. 

4. Общо описание на идеята: Организиране на уъкшопи, на които да 

бъде представен анализ, изготвен от университетски преподаватели, 

съдии, агенти на МП и адвокати, който се разгледа добри съдебни 

решения, които са в унисон със стандартите за правата на човека както, 

но също и противоречива практика, както и решения, довели до 

осъдителни решения на ЕСПЧ. Анализът ще включва и преглед на 

съдебната практика на националните съдилища, касаеща основните 

права в ЕС от гледна точка на съответствието й с тази на СЕС. 

5. Дейности: 

- Анализ на съдебната практика – ще се извърши съвместно от 

съдии, адвокати, агенти на МП, университетски преподаватели. 

- Провеждане на 28 уъркшопа, на които да бъде представен анализа 

и под формата на дискусии да бъдат обсъдени трудностите, с които 

съдиите се сблъскват в своята практика. На базата на това да бъдат 
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направени препоръки към стратегиите за реформа на съдебната 

система. 

- Изготвяне на доклад, относно съдебната реформа в нейния 

неинституционален аспект, който да включва анализа и 

предложените по време на дискусиите препоръки за промени и 

усъвършенстване на стратегията (критериите за оценка, 

практиките по отмяна на добри решения от по-горната инстанция и 

как това се отразява на оценката на съдията и т.н. също ще бъдат 

застъпени). 

- Информационни дейности 

 
 

Проекти, по които БАПЧ е кандидатствала през 2016 г. 
 

I. Проект “Enhancement the rights and access to justice of the victims of 
crimes and violence in Bulgaria“ 
Финансираща организация: European commission  
Продължителност: 24 месеца  
Размер на поисканото финансиране: EUR 89 622.00 
Водеща организация: БАПЧ 
Партньор: Фондация „Право на детство“ 
Фаза: Подаден на 08.04.2016 г. 
Резултат: неодобрен 
 
II. Проект „Студентска инициатива за правата на човека“ 
Партнираща организация: Нов български университет  
Финансираща организация: ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА СТУДЕНТСКИ 
ИНОВАЦИИ 
Продължителност: 10 месеца 
Размер на поисканото финансиране: EUR 24770.00 
Фаза: Подаден на 30.05.2016 г.  
Резултат: неодобрен 
 
III. Проект „Двупосочна улица – подпомагане интеграцията на лицата, 
получили международна закрила и други легално пребиваващи 
чужденци в България и подобряване на административната и правна 
рамка за тяхната адаптация.“  
Финансираща организация: Дирекция „Международни проекти” - 
Министерство на вътрешните работи. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НА 
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БЪЛГАРИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ OT ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И 
ИНТЕГРАЦИЯ“ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 
Продължителност: 12 месеца 
Размер на поисканото финансиране: EUR 82 412 
Фаза: Подаден на 23.06.2016 г.  
Резултат: неодобрен – Проектът е възложен на БЧК, получил една точка 
повече при крайното оценяване. 
 
IV. Проект „Support for the implementation of the European Court of Human 
Rights judgments and European Committee for the Prevention of Torture and 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment standards and 
recommendations in Bulgaria (Prison Reform)“ 
Финансираща организация: Council of Europe 
Продължителност: 12 месеца 
Размер на поисканото финансиране: EUR 23 400 
Фаза: Подаден на 25.11.2016 г.  
Резултат: одобрен 
 
V. Проект FLYING - Family Law Networking 
Финансираща организация: European commission  
Продължителност: 24 месеца 
Водеща организация: БАПЧ 
Партньори: UNIVERSIDAD DE BURGOS – Spain, Confederazione italiana libere 
professioni – Italy  
Размер на поисканото финансиране: EUR 109 000 
Фаза: Подаден на 06.12.2016 г.  
 
VI. Проект “Protecting migrants with precarious status: decreasing the use of 
detention and applying community-based alternatives“ 
Финансираща организация: Европейска програма за интеграция и миграция 
(EPIM) 
Продължителност: 01 Януари 2017 – 31 Декември 2018 г.  
Размер на предоставеното финансиране за БАПЧ: EUR 49 069,00  
Водеща организация: Foundation “Center for Legal Aid – Voice in Bulgaria”, 
Партньор: БАПЧ 
Фаза: Одобрен  
 
   
VII. Проект „Come Forward: Empowering and Supporting Victims of Anti-
LGBT Hate Crimes“ 

mailto:hrlawyer@blhr.org
http://www.blhr.org/


                                                 
 

 

 

 

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 

 

11 

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. 
Резултат: одобрен  
 

Размер на безвъзмездно полученото имущество и приходи от 
стопанска дейност 

 
През 2016 г. не са били получавани приходи от възстановени разноски по 

дела и жалби. През 2016 г. от перо „Възстановени разноски по жалби и дела“ 
са заплатени 10 558,99 лв., от които: 

- 2 513,41 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. 

- 7 078,13 лв. разходи за заплати на служителите по трудов договор и 
финансов администратор след 01.07.2016 г. 

- 600,00 лв. даден паричен заем на Йордан Петелов по молба на Николай 
Руневски. 

- 367,45 лв. разходи за банкови такси за извършване на банкови преводи и 
поддържане на банкови сметки; 

През 2016 г. Фондация „Български адвокати за правата на човека“ получи 
дарения на обща стойност 6 968,00 лева от адв. Светла Маргаритова, адв. 
София Разбойникова, адв. Станислав Костов, Явор Разбойников, Милен 
Кръстев, адв. Йорданка Бекирска – Димитрова и „Мусала Консулт“ ЕООД. През 
2016 г. от перо „Дарения“ са заплатени 15 216,29 лв. за: 

- 5 453,44 лв. за административни разходи – ток, вода, парно, телефони, 
канцеларски материали, входни такси, пощенски разходи, държавни и 
нотариални такси, данък сгради и такса смет за 2016 г., счетоводно 
обслужване и т.н. 

- 9 762,85 лв. разходи за заплати на служителите по трудов договор и 
финансов администратор след 01.07.2016 г. 

 
През 2016 година Фондация БАПЧ продължи 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 
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„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 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 2016 г. приходите от стопанската дейност възлизат на 1 000,00 лв., 
получени от продажбата на издания на Фондация БАПЧ. 

 
Разходите за 2016 г. са в размер на 1 485,39 лв., от които: 

 
- 1 366,39 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; 

- 119,00 лв. са платени банкови такси за обслужване на разплащателна 
сметка и извършване на преводи. 
 

Финансовият резултат за 2016 г. е загуба в размер на 7 082,97 лв. 
(стопанска дейност)  и 76 708,43 лв. (нестопанска дейност).  Основната 
причина за такава голяма загуба по нестопанската дейност е отписването на 
приключили дела, както и дарени книги, и продадена продукция на загуба. 

 
 

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 и да заема ключова роля при 
укрепването имв Бълария. 
 
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.  
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- Няма такива. 
 

6. Финансови инструменти.  
- Няма такива. 

 
Приложение: Стратегия за дейността на Фондация „Български адвокати за 
правата на човека“ от 2016 г.  
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