ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА БЪЛГАРСКИ АДВОКАТИ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ЗА 2017 Г.
През 2017 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.
ТЕКУЩИ И НОВИ ПРОЕКТИ ЗА 2017 г.
I. 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: Текущ
Координатор по проекта е адв. Йорданка Бекирска, а кейс-мениджър е адв.
Диляна Гитева. По проекта в момента работят към БАПЧ и един асистент на кейсмениджъра – Гена Торес, както и един млад адвокат – Мартин Недев. През 2017 г.
за няколко месеца по проекта работи и студент от юридическия факултет. Правната
помощ и активното процесуално представителство на таргет групите се извършва
основно от адв. София Разбойникова и адв. Диляна Гитева.
Дейностите по проекта, освен правната работа в защита на правата и
интересите на бежанци и мигранти, включва и органзиране на публични дискусии,
които се провеждат в партньорство с Центъра за дебати „Червената къща“,
организират се радиопредавания относно правата на бежанците и мигрантите,
както и се провеждат информационни срещи в общността на мигрантите.
Бюджетът на проекта за 24 месеца възлиза на EUR 49 069,00, от които EUR
47 469,00 са директни разходи по проекта и EUR 1 600,00 за административни
разходи.
През 2017 г. общите разходи по проекта възлизат на EUR 17 637,50, от
които:
- EUR 17 021,04 – директни разходи по проекта;
- EUR 616,46 – административни разходи.
Проектът ще приключи на 31.12.2018 г.
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II. 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: 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. Тези обучения предстои да се проведат до края на тази година.
Таргетираните групи са съдии, прокурори, адвокати.
Цели на проекта:
- Да увеличи броя на специализираните центрове, които работят директно с
жертви на престъпления от омраза, като изгради капацитет на гражданско
общество и официални партньори на местно национално ниво;
- Да подобри достъпа до специализирана подкрепа чрез изграждане на
капацитета на доставчиците на услуги за подкрепа на жертвите на
престъпления от омраза;
- Споделяне на добри практики, укрепване на международните и
многоведомствени партньорства;
- Да информира обществото и да овластява жертвите.
Основни дейности:
-

Изследване на ниското ниво докладване на престъпленията от омраза срещу
ЛГБТИ, нуждите, свързани с подкрепа на жертвите и добрите практики;
Създаване на група от международни обучители и провеждане на обучения;
Обмяна на добри практики в Европа;
Кампания за информиране по темата за престъпления от омраза срещу
ЛГБТИ;

Разпространение на резултатите – международна конференция, информационни
брошури и наръчник.
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ПРОЕКТИ, ПРИКЛЮЧИЛИ ПРЕЗ 2017 Г.
Няма проекти, приключили през 2017 г.
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
I.

Участие в различни форуми на представители на Фондацията,
неизчерпателно изброени:

1. Правна клиника за бежанци и имигранти и International Commission of
Jurists (ICJ - European Institutions office) – Обучение на адвокати за защитата
на правата на децата мигранти 21-22.01.2017 г. (Диляна Гитева);
2. Операторът на Програмата за подкрепа на неправителствените организации
в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 г. – Заключителна конференция за
представяне на резултатите от Програмата за подкрепа на
неправителствените организации в България по финансовия механизъм на
ЕИП 2009-2014 г. 28.02.2017 г. (Йорданка Бекирска);
3. Институт за икономическа политика – Международна конференция на тема
„Политически и икономически последици от бежанската криза в Европа“
23.02.2017 г. (Йорданка Бекирска);
4. Върховен касационен съд – Конференция на тема "Румънският опит:
антикорупционни институции и мерки" 16.03.2017 г. (Светла Маргаритова);
5. Съюз на съдиите в България – Честване на 20 години от учредяването на
Съюза на съдиите в България 17.03.2017 г. (София Разбойникова);
6. SAVE THE DATE – Работна среща по темата за задържането на мигранти,
вкл. търсещи закрила, в центрове от затворен тип в България 29.05.2017 г.
(София Разбойникова);
7. Център за изследване на демокрацията – Обучителен семинар относно
положението на жертвите на престъпления в европейския и националния
правен ред 30.5.2017 г. (Диляна Гитева)
8. Звеното за техническа подкрепа на инициативата „Партньорство за открито
управление“ (Open Government Partnership Initiative) – съвместна среща
между представителите на звеното за техническа подкрепа на инициативата
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„Партньорство за открито управление“, представители на администрацията
и на неправителствения сектор 06.062017 г. (Йорданка Бекирска);
9. Български хелзинкски комитет – Представяне и обсъждане на заключенията
и препоръките от свое изследване върху писмените декларации за правата
на арестуваните и задържани лица в наказателното производство в България
16.06.2017 г. (Йорданка Бекирска);
10. Кръгла маса, организирана от Център за правна помощ – „Глас в България“
на тема “Регуларизацията на недокументирани мигранти – международен
опит и възможности в България” 21.06.2017 г. (Йорданка Бекирска и Диляна
Гитева);
11. Фондация „Български институт за правни инициативи“ – Ролята на Висшия
съдебен съвет за независимостта на съдебната власт 12.07.2017 г. (София
Разбойникова);
12. Център по култура и дебат „Червената къща“ – Дискусия по спорните
промени в Закона за съдебната власт: Крият ли риск за гражданските
свободи поправките в ЗСВ?“ 25.07.2017 г. (София Разбойникова и Даниела
Екимова);
13. Офисът на Финансовия механизъм (ОФМ), Институт Отворено общество –
София, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Тръст за
социална алтернатива – Програма „Active Citizens Fund“ България –
основните предизвикателства пред гражданското общество в страната, както
и начини за преодоляването им със средствата на Програмата 26.07.2017 г.
(Йорданка Бекирска);
14. Фондация достъп до права – Дискусия във фокус група за обсъждане на
опита и перспективите в България относно "Полицията в близост до
обществото срещу расизма, ксенофобията и други форми на нетърпимост"
12.09.2017 г. (Йорданка Бекирска);
15. БлуЛинк в партньорство с мрежата Justice and Environment (J&E) Стратегическа среща за прилагане на оценките за съвместимост и
преодоляване на законодателния натиск срещу гражданското участие при
вземането на решения и достъпа до правосъдие 28.9.2017 . (Йорданка
Бекирска);
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16. Центърът за изследване на демокрацията - On-the-move Предизвикателства
пред свободното движение на младите европейци по времена на криза
4.10.2017 г. (Диляна Гитева);
17. Фондация за свободата „Фридрих Науман“ – Mеждународна конференция
(Пре)моделирай България, (пре)моделирай Европа! 12.10.2017 г. (Йорданка
Бекирска);
18. Департамент „Право” и секция „Публична администрация“ към департамент
„Администрация и управление“ на Нов български университет Конференция на тема: „10 години България в Европейския съюз въздействие
върху
развитието
на
публичните
политики
и
законодателството” 10.11.2017 г. (Диляна Гитева);
19. КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 25 ГОДИНИ ОТ РАТИФИЦИРАНЕТО
НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
30.11.2017 г., организирана от Омбудсмана на Република България и
съорганизатори: Български адвокати за правата на човека, Фондация
„Достъп до информация“, Институт „Отворено общество-София“,
Български хелзинкски комитет, Асоциация Европейска интеграция и права
на човека. (Здравка Калайджиева, Анна Анчева, Йорданка Бекирска, София
Разбойникова);

20. Конференция „Адвокатурата и правата на човека“, която се проведе на 13-14
октомври 2017 г. в гр. Пловдив. Конфренцията бе организирана от Центъра
за обучение на адвокати "Кръстю Цончев", с участието на следните лектори:
Евангелос Цурулис, адвокат от Пирея, бивш президент на съвета на
Европейските адвокатури и правни общества (ССВЕ); Доц. д-р Светла
Маргаритова; Проф. Дан Оанча, адвокат от Букурещ; Даниела Екимова,
адвокат от Софийската адвокатска колегия; Даниела Доковска, адвокат
от Софийската адвокатска колегия, бивш председател на Висшия адвокатски
съвет; Александър Кашъмов, адвокат от Софийската адвокатска колегия и
ръководител на правния екип на Програма "Достъп до информация"; Съдия
Йонко Грозев, Европейски съд по правата на човека; Съдия Александър
Арабаджиев, Съд на Европейския съюз. От БАПЧ присъстваха също
Здравка Калайджиева и Йорданка Бекирска;
21. Среща с представители на Boston University Human Rights Clinic, които
имаха интерес към работата на БАПЧ по въпросите с мигрантите. София
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Разбойникова и Диляна Гитева участваха в срещата, организираха
посещение в Пъстрогор и продължиха контакта с колегите.
22. Конференция на тема „Политически и икономически последици от
бежанската криза в Европа“, организирана от Института с подкрепата на
фондация „Ханс Зайдел“ България. Беше проведен конструктивен диалог
върху средносрочните и дългосрочните последици от миграционните
процеси и техните многосекторни измерения за европейските общества.
(Диляна Гитева)
23. Участие по покана на Националната комисия за борба с трафика на хора за
разработване на концепция за създаване и функциониране на
междуинституционален координационен екип за работа по сигнали за
трафик на хора в рамките на швейцарско-българско сътрудничество за
идентификация и дългосрочно подпомагане на деца и възрастни, жертви на
трафик на хора – (Диляна Гитева и Йорданка Бекирска).
24. Среща в Министерски съвет, организирана от г-жа Румяна Бъчварова с
представителите на звеното за техническа подкрепа на инициативата
„Партньорство за открито управление“, представители на администрацията
и на неправителствения сектор. Теми на презентациите и дискусиите бяха:
глобалния стратегически контекст и мястото на България в него; преглед на
IRM и общите заключения по изпълнението на Националния план за
действие (2014 – 2016); преглед на доклада за самооценка на изпълнение на
ангажиментите за периода; настоящия Национален план за действие (2016 –
2018) и неговото прилагане (Йорданка Бекирска);
25. БАПЧ се включи в мапинг за юридическите услуги, които предоставяме за
бежанци и търсещи закрила мигранти в България – кампания на International
Rescue Committee (Йорданка Бекирска).
IV. Изготвяне на становища, отговори и писма от името на БАПЧ
1. Становище до Конституционен съд на Република България по к.д. № 4/2017
г. с предмет – установяване на противоконституционност на чл. 214, ал. 2 от
Закона за Министерството на вътрешните работи, образувано по искане на
тричленен състав на Върховния административен съд.
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2. Становище на Фондация „Български адвокати за правата на човека” по
тълкувателно дело 4/2016 г. на ОСС на ГК на ВКС, по което е поставен
въпросът „Съставлява ли абсолютна процесуална пречка за съществуването
и надлежното упражняване правото на иск за отнемане на незаконно
придобито имущество в полза на държавата, прекратяването на
наказателното производство за престъпление, посочено в разпоредбата чл.
22, ал. 1 ЗОПДНПИ, извън случаите по чл. 22, ал. 2 ЗОПДНПИ”.
3. Становище на БАПЧ до Конституционен съд на Република България по к.д.
№ 3/2017 г. Конституционно дело № 3/2017 г. е образувано по искане
на Омбудсмана на Република България, който упражнявайки правомощията
си по чл. 150, ал. 3 от Конституцията е сезирал Конституционния съд за
установяване на противоконституционност на чл. 245, ал. 1 от Кодекса на
труда (КТ), (обн. ДВ, бр. 26 от 1986 г. и ДВ, бр. 27 от 1986 г., последно изм.
и доп. ДВ, бр. 105 от 2016 г.), в частта „в размер 60 на сто от брутното му
трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за
страната“. В искането се поддържа, че в оспорената си част разпоредбата е в
противоречие с чл. 16, чл. 48, ал. 1 и 5 на Конституцията, както и с
принципите на правовата и на социалната държава, прогласени с Преамбюла
и чл. 4, ал. 1 от Конституцията. Изтъква се, че с атакуваното законодателно
разрешение се подменя действащата конституционна уредба, според която
заплащането на работниците и служителите следва да е съответстващо на
извършената работа, при условия и по ред, определени със закон. Вместо
това се допуска изплащането на един различен, намален размер на
трудовото възнаграждение, установен с нормата на чл. 245, ал. 1 КТ, а
именно 60 на сто от брутното възнаграждение, но не по- малко от
минималната работна заплата, установена за страната.
4. Становище на Фондация „Български адвокати за правата на човека“ по
конституционно дело № 16/2016 г., образувано по искането на главния
прокурор на РБ за установяване на противоконституционност и
противоречие с международни договори на чл. 84, ал. 6 и ал. 8 от Закона за
Министерството на вътрешните работи;
5. Становище на Фондация БАПЧ съвместно с Фондация "Център за правна
помощ – Глас в България" до Министерски съвет на Република България
относно: Проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за
Министерството на вътрешните работи, по отношение на предложените
промени в Закона за Чужденците в РБ ;
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6. БАПЧ беше една от трите неправителствени организации, която участва в
създаването и подписа Меморандум на български неправителствени
организации относно приетия на 05.09.2017 г. Доклад на Комитета по
правните въпроси и правата на човека „Нови заплахи за върховенството на
правото в държави членки на СЕ: избрани примери” и предлагания във
връзка с него текст на проекторезолюция на ПАСЕ. Другите НПО са
Български хелзински комитет и Български институт за правни инициативи.
7. БАПЧ беше една от 19-те НПО, които изготвиха и подписаха съвместно
становище във връзка със законопроекта за изменение и допълнение на
Закона за съдебната власт. Ограничителните разпоредби в законопроекта
преграждаха възможността на професионалните организации на
магистратите да се ползват от финансиране по редица програми на
Европейския съюз, Съвета на Европа и други източници, които са доказали
своя благотворен ефект върху тяхното организационно укрепване,
обучението на техните членове и издаването на литература, която подпомага
тяхното професионално израстване.
В последствие се изпратиха писма до 11 посолства Belgium, The United
Kingdom, Germany, Представителство на ЕС в България, Denmark,
Liechtenstein -> Switzerland, The United States of America, Norway, The
Norwegian Ambassador to Romania, Bulgaria and Moldova, France, Kingdom of
the Netherlands, Switzerland. Проведоха се поредица от събития – дискусия в
Червената къща, както и пресконференция на Съюза на съдиите в България.
В резултат законопроектът беше оттеглен, като най-тревожните промени не
се случиха. Само една малка част остана, но не толкова рискови. Получихме
благодарствено писмо от Америка за България за подкрепата.
8. Отворено писмо до г-жа Цецка Цачева – Министър на правосъдието и
Председателстващ Висшия съдебен съвет, с което бе поискана оставката й
заради липса на адекватност при защитаването на необходимостта от
съдебна реформа и върховенството на закона.
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.
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2. Участие в Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за
продължаване на реформата в съдебната система - Здравка Калайджиева;
3. Участие в работна група към ДАЗД за изготвяне на предложения за
изменение на Семейния кодекс, Закона за защита от домашното насилие.
4. Участие в новосъздадения Обществен съвет към Постоянната комисия по
правата на човека и полицейската етика към МВР.
5. Участие в Protection Working Group, създадена за правата на мигрантите
към Върховния комисариат на ООН за бежанците в България – Работните
срещи по темата за задържането на бежанци, вкл. търсещи закрила, в
центрове от затворен тип в България, обсъждане на съвместни дейности в
областта (Йорданка Бекирска/Диляна Гитева);
VI. Безплатна юридическа помощ
Проведени са над 100 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.
VII. Различни фокуси на дейности, заложени и изпълнени като част от
стратегията за дейността на БАПЧ през 2017 г.:

-







1. Основен фокус за 2017 г. бе поставен върху ОБРАЗОВАНИЕТО ПО
ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.
Фондация „Български адвокати за правата на човека“ и Сдружението за
международни състезания по право, с подкрепата на Софийски университет
и Министерство на правосъдието на РБ организираха поредица събития на
тема „Правата на човека на практика – Как ефективно да прилагаме
Европейската конвенция по правата на човека“. Участниците имаха
възможност да се запознаят с:
Механизмите на работа на Европейския съд по правата на човека и
Комитета на министрите;
Предпоставките за допустимост на жалбите пред Съда и мерките за
изпълнение на решенията;
Основни права, гарантирани от ЕКПЧ: правото на живот, забраната за
изтезания, правото на справедлив съдебен процес, правото на зачитане на
личния и семейния живот, свободата на съвестта, мисълта и религията и др.
Защитата на тези права в България и трудностите, които срещат съдиите в
работата си по Конвенцията.
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Проведени бяха 4 публични лекции и практически занимания. Първата публична
лекция бе на тема „25 години Европейска конвенция за защита правата на
човека в България – значението на практиката на Съда в Страсбург“ с лектор
съдия Здравка Калайджиева. Останалите три лекции, последвани от практически
занимания, се проведоха с лектори адв. София Разбойникова, адв. Анна Гаврилова
– Анчева и Даниела Екимова. В ролята на треньори бяха участниците в четврътото
и петото издание на състезанието по права на човека European Human Rights Moot
Court Competition.
2. Водят се разговори (уточнена е програмата и обема на обучението) за
провеждане на пилотно онлайн дистанционно обучение към ЦОА по
платформата на HELP, но след смяна изпълнителния директор, проектът
е замразен.
3. Наред с организираната публична лекция по повод отбелязването на 25годишнината от ратификацията на ЕКПЧ от България Фондация БАПЧ
се включи и като съорганизатор на КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА
25 ГОДИНИ ОТ РАТИФИЦИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА
КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 30.11.2017 г., организирана
от Омбудсмана на Република България. Съдия Здравка Калайджиева и
адв. Анна Анчева дадоха своя принос от трибуната и споделиха своя
опит като правозащитници. Други съорганизатори бяха: Фондация
„Достъп до информация“, Институт „Отворено общество-София“,
Български хелзинкски комитет, Асоциация Европейска интеграция и
права на човека;
4. През февруари 2017 г. премина успешно състезанието на отбора от
студентите от юридическия факултет на Софийския университет –
симулативен процес по ЕКПЧ. Тази година в него се включиха 95
отбора от 30 страни, от които 20 стигнаха до устната фаза, а отборът на
Софийския университет стигна до финала и се класира на второ място
след полуфинал срещу "Кеймбридж" и финал срещу украинския
Национален университет "Киево-Могилянска академия". Отборът на
България спечели и наградата за най-добра писмена защита на ответник.
Адв. София Разбойникова и адв. Даниела Екимова бяха основните
треньори на отбора, който представи 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 това даде резултат.
5. Привличане на нови колеги и съмишленици към дейността на БАПЧ.
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През 2017 г. към дейността на БАПЧ бяха привлечени 3-ма студенти по
право. Елиа Божилова работи през първото полугодие. Двама студенти –
Пламен Стефанов и Иван Йочев се включиха по програма „Студентски
практики“, като основният им платен ангажимент ще започне през 2018
г.
Годишна програма за 2018 г.
Проекти, по които БАПЧ е кандидатствала през 2017 г.
I. Проект “Monitoring of the judicial dialogue between the Bulgarian courts and
the Court of Justice of the European Union: how the procedure under Article 267
TFEU changes the Bulgarian legal and business environment?”
Финансираща организация: America for Bulgaria
Продължителност: 30 месеца
Размер на поисканото финансиране: BGN 200 000
Фаза: Подаден на 14.11.2017 г.
Резултат: очакваме отговор
Проектът има за цел да създаде база данни за всички съдебни решения (препратки,
преюдициални решения на Съда на Европейските общности, решенията на
националните съдилища, прилагащи решенията на Съда на ЕС), заедно с 81 случая
на това как българските съдилища прилагат тълкуването на правото на ЕС, дадено
от Съдът на ЕС в своите решения. След десетгодишен съдебен диалог със Съда на
ЕС тази база данни не е създадена от българските власти и събирането на цялата
съответна информация за българските предварителни препратки би допринесло за
правилното прилагане на правото на ЕС в България.
II. Проект Lawyers4Rights
Финансираща организация: European commission
Продължителност: 24 месеца
Водеща организация: БАПЧ
Партньори: Fondazione Confprofessioni – Italy, ANF Associazione Nazionale Forense
– Italy, Ordine degli Avvocati di Milano – Italy, Universidad De Burgos – Spain, The
Consejo General de la Abogacía Española – Spain & Belgium.
Размер на поисканото финансиране: EUR 472 473,00
Фаза: Подаден на 23.10.2017 г.
Към момента сме на финалната фаза на кандидатстването по проекта, като
беше преминато административното одобрение и последващите три стъпки на
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одобрение. Сега предстои финалното одобрение и евентуалното подписване на
договора.
Проектът е в партньорство с 4 държави – Италия, Испания, Белгия и
България. Ние сме водещата организация, като са предвидени следните дейности:

1. Мениджмънт и координация на проекта
2. Преглед на Правната рамка на Правата на човека
в ЕС
3. Програма за обучение

4. Декларация за политиката относно Хартата на
основните права на ЕС

5. Разпространение и комуникация
НЕОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ
Проект: Mig-LAW (“Legal Assistance for Migrant Women Victims of Genderbased Violence”) в партньорство с Еpogender (Испания).
Кандидатствахме на 8.03.2017 г. Проектното предложение бе по програмата
Дафне, като партньорите бяха от няколко държави, а водещата кандидастваща
организация беше Университетът в Тарагона. Основна таргет група бяха жени
мигрантки, пострадали от насилие. Подаден на 8.03.2017 г., неодобрен.
Проект FLYING - Family Law Networking Финансираща организация: European commission
Партньори: UNIVERSIDAD DE BURGOS – Spain, Confederazione italiana libere
professioni – Italy
Фаза: Подаден на 06.12.2016 г., НЕОДОБРЕН през 2017 г. е получен резултатът.
Основната цел на проекта бе проучване на несъответствията между стандартите в
семейното право на ЕС и националното законодателство във всяка една от
партниращите си държави.
Планирано кандидатстване
I. 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
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„ГРАЖДАНСКИ
СИСТЕМА”

КОНТРОЛ

ВЪРХУ

РЕФОРМАТА

В

СЪДЕБНАТА

1. Срокове:
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 уъркшопи, 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 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).
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-

Информационни дейности
Планирана дейност 2018 г.:

-

-

-

Провеждане на академия по права на човека за адвокати към САК, като
същите модули се предложат и на други адвокатски колегии в страната,
като се предлагат в платен вариант. Може и да се направи дистанционен
модул.;
Кандидатстване по поканата на Норвежкия финансов механизъм с голям
проект, който да включва и институционална подкрепа. Планиран е
брейнсторминг с участие на всички заинтересовани колеги за
разработване на креативни идеи, който ще се състои, когато бъде
обявена поканата за кандидатстване и бъдат изяснени приоритетите и
сроковете.;
Работа по текущите проекти и кандидатстване по нови проектни
предложения;

ДРУГИ НАСОКИ В ДЕЙНОСТТА НА ФОНДАЦИЯТА ЗА 2018 Г.:
-

-

-

-

Включване в ад хок формацията на НПО за премахване на стереотипите
относно правата на жените и в посока ратификация на Истанбулската
конвенция;
Включване в изготвянето на алтернативните доклади по отчетите за
напредъка на България след влизането в сила на различните
международни инструменти – международни и регионални
(Конвенцията на ООН за закрила на децата, Конвенцията за забрана за
изтезания и др.);
Да активизираме и укрепим сътрудничеството си с други НПО,
университети – български и чуждестранни, френския институт и др.
възможни партньори;
Да продължим укрепването на партньорства с цел намиране на
възможности за кандидатстване с проекти;
Привличане на стажанти и доброволци към работата на Фондацията,
които да бъдат дългосрочно свързани с дейността на БАПЧ и да
подновят/подмалдят състава на организацията.

Размер на безвъзмездно полученото имущество и приходи от стопанска
дейност
През 2017 г. има приход от възстановени разноски по дела и жалби по жалба на
адв. Седефова – Димитър Янакиев в размер на 821,52 лв., както и върнат паричен
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заем от Йордан Петелов в размер на 600,00 лв. През 2017 г. от перо „Възстановени
разноски по жалби и дела“ са заплатени 14 748, 32 лв., от които:
- 4 236,12 лв. за административни разходи – ток, вода, парно, телефони,
канцеларски материали, входни такси, пощенски разходи, държавни и нотариални
такси, данък сгради и такса смет за 2017 г., счетоводно обслужване и т.н.;
- 1 339,39 лв. – платена такса за участие в състезание на БГ отбор ЕСПЧ – ELSA
и разходи за билети и други в Страсбург участие в състезание на БГ отбор ЕСПЧ;
- 6 089,57 лв. разходи за заплати на служителите по трудов договор – секретар
за 9 месеца;
- 1 626,52 лв. разходи за хонорар на финансов администратор за 9 месеца;
- 1 000,00 лв. платени на Адвокатско дружество „Костов и Косева“ за обжалване
на реш. 212962/13.09.17 г. по гр.д. № 65036/2016 СРС – БАПЧ;
- 456,72 лв. разходи за банкови такси за извършване на банкови преводи и
поддържане на банкови сметки;
През 2017 г. Фондация „Български адвокати за правата на човека“ получи
дарения на обща стойност 7 243,39 лв., от тях 1 238,96 лв. бяха дарени за
покриването на разходите за билети и такси за участието на БГ отбор в състезание
на ЕСПЧ. Получените дарения са от адв. Светла Маргаритова, адв. София
Разбойникова, адв. Станислав Костов, Явор Разбойников, адв. Динко Кънчев,
Иванка Иванова, адв. Ина Лулчева, Здравка Калайджиева, адв. Анна Анчева, и „2
ДЖИ КЪНСАЛТЪНТС“ ЕООД. През 2017 г. от перо „Дарения“ са заплатени
7 156,07 лв. за:
- 3 881,63 лв. за административни разходи – ток, вода, парно, телефони,
канцеларски материали, входни такси, пощенски разходи, държавни и нотариални
такси, счетоводно обслужване и т.н.
- 2 021,76 лв. разходи за заплати на служителите по трудов договор – секретар
за 3 месеца;
- 652,68 лв. разходи за хонорар на финансов администратор за 3 месеца;
- 600,00 лв. съдебни разноски по решение 12180/17.11.2015 г., постановено по
адм. дело № 5391/2015 г., 4-то отделение при ВАС и разноски по Решение №
6126/16.05.2017 г. по адм. дело № 5764/2016 г., 4-то отделение при ВАС;
През 2017 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 „Правата на
човека” е брой 4/2010. Коричната цена на списанието беше 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., от 2016 г. всички издания на Фондация БАПЧ се
предлагат в комплект на цена от 10,00 лв.
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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 2017 г. беше сключен договор със Съда на Европейския съюз за предоставяне
на преводачески услуги от английски и френски на български език. В края на 2017
г. бяха изготвени първите преводи, по които не бяха получени плащания до края на
2017 г.
През 2017 г. приходите от стопанската дейност възлизат на 620,00 лв.:
- 20,00 лв. получени от продажбата на издания на Фондация БАПЧ;
- 600,00 лв. – наем стая по 300,00 лв. /месец от 01.11.2017 г. – 31.12.2017 г.
Разходите за 2017 г. са в размер на 256,80 лв., от които:
- 136,80 лв. абонамент за касов апарат за една година;
- 120,00 лв. са платени банкови такси за обслужване на разплащателна сметка.
Финансовият резултат за 2017 г. е печалба в размер на 259,96 лв. (стопанска
дейност) и загуба от 31 247,73 лв. (нестопанска дейност). Основната причина за
такава голяма загуба по нестопанската дейност е отписването на приключили дела
без възстановени разноски.
1.
Важни събития, настъпили след датата на съставяне на
годишния финансов отчет - няма такива
2.
Вероятно бъдещо развитие на предприятието и рискове – през
2018 г. Фондацията смята да продължи да кандидатства по нови проекти в
областта на човешките права и да заема ключова роля при укрепването им в
България.
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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