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ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА БЪЛГАРСКИ АДВОКАТИ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ЗА 2007 Г.
ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2008 Г.

През 2007 г. Фондация Български адвокати за правата на човека (БАПЧ) работи
по 7. Основни спонсори на дейността на Фондацията бяха Отворено общество Ню
Йорк, Фондация „Институт Отворено общество София”, Програма MATRA/KAP на
Посолството на Кралство Холандия в България и Фондация „Конрад Аденауер” Германия.
І. Проект “Стратегическо водене на дела”.
Финансиране: - OPEN SOCIETY INSTITUTE ZUG FOUNDATION (OSI)
Продължителност: 01.03.2006 - 29.02.2008 г.
Фаза: Текущ
Размер нa полученото финансиране: USD 56 418
През пролетта на 2006 г. бе одобрен проекта за периода 01.03.2006 г. –
29.02.2008 г.
Целта на проекта е подбор на и представителство по стратегически дела пред
Европейския съд в Страсбург. Поетите дела отговарят на изработените
стратегически критерии на Фондацията – характерност на твърдяното нарушение и
възможност за максимално въздействие върху българското законодателство и
практика с оглед ефективното прилагане на европейските стандарти за правата на
човека. В рамките на проекта се предоставя специализирана информация за
приложението на европейските норми и практиката на съда на национално ниво,
чрез предоставяне на безплатни консултации на жертви на нарушения, адвокати и
неправителствени организации, участие в работни групи по промяна на
законодателството, организиране на семинари, изготвяне на становища, интервюта
и статии в медиите.
През 2007 г. по основната дейност на проекта бяха поети 9 нови жалби пред ЕСПЧ,
3 жалби пред Голямата камара на ЕСПЧ, 8 вътрешни дела и са изготвени 6
становища по висящи жалби пред ЕСПЧ, дадени са 215,5 часа консултации.
През 2007 г. има постановени 8 решения на Европейския съд по дела, водени в
рамките на този проект (Мария Стефанова, Великови, Резов, Андрей Георгиев,
Пейчо Пеев, Кирилова, Парашкеванова, Станимир Йорданов и Масленкови).
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По други 6 жалби, внесени в Съда от БАПЧ в рамките на проекта, има решения
по допустимостта, постановени през 2006 г (Йордан Йорданов, Евгени Иванов,
Валери Любенов, Муслим Садъйков, Иванов, Бакалов, Борназови). Още 6 жалби са
били комуникирани до правителството за същата година (Ганчо Делев Петър
Лазаров Здравко Станев Николай Шереметов, Иван Атанасов, Иван Кондев).По три
от делата са депозирани жалби до Голямата камара. Масленкови Андрей Георгиев
и Мария Стефанова
Финансирането на проекта за периода 1.03.2006 г. - 28.02.2007 г. възлиза на USD
57 130, от които USD 23 090 за правна помощ и защита и USD 34 040 за
административни разходи
През януари и февруари 2007 по проекта са извършени разходи в размер на USD
11 269 от които USD 5 597 за правна помощ и защита и USD 5 672 за
административни разходи.
Финансирането на проекта за периода 1.03.2007 г. - 29.02.2008 г. възлиза на USD
56 418, от които USD 16 758 за правна помощ и защита и USD 39 660 за
административни разходи.
През март – декември 2007 г. по проекта са извършени разходи в размер на USD
41 059 от които USD 10 953 за правна помощ и защита и USD 30 106 за
административни разходи.
ІІ. Проект: “Мониторинг и сравнително–правен анализ на частното съдебно
изпълнение”
Финансиране: USAID
Продължителност: 01.08.2006 г. – 01.06.2007 г.
Координатор: адвокат Н. Руневски
Фаза: Приключен
Размер нa полученото финансиране: USD 22 000
По проекта бяха изпълнени следните дейности:
- извършване на обхватен мониторинг и сравнително–правен анализ на
новосъздаденото със Закона за частните съдебни изпълнители частно
съдебно изпълнение, представляващо непознат до момента инструмент на
българското гражданско процесуално право;
- представяне на резултатите на мониторинга под формата на препоръки и
предложения за изменения на нормативни актове.
Аналитичната фаза на проекта включи, в рамките на първите девет месеца от
изпълнението му, формирането на работна група от петима адвокати, работещи с
БАПЧ, всеки от които отговаряше за едно от направленията на мониторинга, а
именно:
- Подробен анализ на мнението на практикуващи адвокати и съдии изпълнители.
- Анализ на вътрешно–правната уредба - както на законовата рамка, така и на
подзаконовите актове, свързани с материята.
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-

-

Сравнително-правен анализ на три европейски правни системи, сходни на
българската, при които съществува ефективно частно съдебно изпълнение.
Статистически и правен анализ на дейността на частното съдебно
изпълнение и държавното съдебно изпълнение от гледна точка на
натовареност и ефективност.
Проучване на практиката на ЕСПЧ, във връзка с делата по неефективност на
съдебното изпълнение, с оглед на потенциалните нарушение при
действащата уредба и практика, в сравнение с очертаната рамка от ЕС в
светлината на чл. 6.

В рамките на заключителната фаза (м. май – м. юни 2007 г.) се премина към
обобщаването на материалите от аналитичната дейност и изготвянето на препоръки
от името на БАПЧ и Камарата на частните съдии-изпълнители. Препоръките бяха
изпратени до Народното събрание, що се отнася до приложимите закони, и на
Министерство на правосъдието, що се отнася до подзаконовите актове. Освен
препоръките, работната група представи и предложения за изменения на
нормативни актове, отнасящи се до промени и допълнения в приложимото
законодателство, целящи усъвършенстване на дейността на частните съдииизпълнители.
Проектът приключи в срок, а основните резултати, препоръки и предложения
бяха представени на пресконференция в края на м. юни 2007 г.
Отпуснатото финансиране по проекта бе в размер на USD 22 000 от които:
- USD 19 400 - отпуснати за сформирането на работа група и провеждането на
работни срещи, подготовка на доклади, препоръки и законопроекти,
провеждането на пресконференции и други договорни услуги.
- USD 2 600 - отпуснати за административни разходи.
През 2007 общите разходи по проекта възлизат на USD 12 981 и се разпределят
както следва:
- USD 11 728 – разходи за сформирането на работа група и провеждането на
работни срещи, подготовка на доклади, препоръки и законопроекти,
провеждането на пресконференции и други договорни услуги.
- USD 1 253 - административни разходи.
III. Проект: “Гражданското общество в подкрепа на ефективна правна
реформа. Обществени дебати върху проблемни области на българското
законодателство и практика в светлината на международните стандарти за
защита на човешките права”
Финансираща организация: Институт Отворено общество – гр. София
Продължителност: март 2007 г. - януари 2008 г.
Изпълнител на проекта: Фондация „Български адвокати за правата на човека” и
Фондация „Институт Отворено общество – гр. София”
Координатори: адвокат Даниела Екимова, адвокат Георгица Петкова
Фаза: Текущ
Размер нa полученото финансиране: USD 12 060
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Проектът си постави за цел да допринесе за засилването на обществения натиск
върху властите за провеждане на ефективна и последователна правна реформа, със
следните подцели:
- Повишаване на информираността на неправителствените организации и
широката общественост относно стандартите за защита на правата на човека;
- Дефиниране на целта на правната реформа в България.
В рамките на проекта следва да се проведат общо осем обществени дебата върху
следните теми:
- Право на живот и забрана на изтезанията, нечовешкото и унизителното
третиране или наказание;
- Право на свобода и сигурност;
- Право на справедлив процес в разумен срок;
- Право на собственост;
- Право на придвижване; права на чужденците, застрашени от експулсиране;
- Право на зачитане на личния и семеен живот;
- Свобода на изразяване;
- Свобода на мисълта, съвестта и религията; свобода на събранията и
сдружаванията;
- Забрана на дискриминацията.
Към 01.01.2008 г. са проведени седем дискусии. В два броя на списание “Правата
на човека” бяха публикувани резюмета на четири от дискусиите.
Отпуснатото финансиране по проекта е в размер на USD 12 060 от които:
- USD 11 390 са отпуснати за издаването на 3 бр. на списание “Права на
човека, за резюмирането на 10 мониторингови доклада и за воденето на
дискусии.
- USD 670 са отпуснати за административни разходи.
През 2007 общите разходи по проекта възлизат на USD 7 520 и се разпределят
както следва:
- USD 6 850 са отпуснати за издаването на 3 бр. на списание “Права на човека,
за резюмирането на 10 мониторингови доклада и за воденето на дискусии.
- USD 670 са отпуснати за административни разходи.
Остатъкът по проекта до 31.01.2008г. възлиза на USD 4 540 и се разпределя
както следва:
- USD 4 400 за издаване на 3 бр. на списание “Права на човека, за резюмиране
на 10 мониторингови доклада и водене на дискусии.
- USD 140 за административни разходи.
Програма за 2008 г.:
Предстои провеждането на последната дискусия на тема „Свобода на
изразяване” и публикуване на резюметата на три от дискусиите в бр. 3/2007 на
списание „Правата на човека”.

4

IV. Проект: “Обучение на адвокати по ЕКПЧ и практиката на ЕСПЧ”
Посолство на Кралство Холандия в България,
Финансираща организация:
Програма MATRA/ KAP
Продължителност: октомври 2007 г. - юни 2008 г.
Изпълнител на проекта: Фондация „Български адвокати за правата на човека” и
Координатори: адвокат София Разбойникова
Фаза: Текущ
Размер на предоставеното финансиране: EUR 15 000
Проектът е насочен към практикуващите адвокати в България. Целта на проекта,
който е подкрепен от Центъра за обучение на адвокати, е посредством серия от
лекции и практически обучения да бъдат подготвени 10 адвокати-обучители по
правата на човека. През октомври 2007 г. започна обучението на адвокатитеобучители. Лекциите се провеждат през седмица, което позволява по-доброто
усвояване на материята. Лектори са адв. Светла Маргаритова, адв. Йорданска
Вандова, адв. Динко Кънчев и адв. Васил Василев. Ангажирани са и услугите на
психолог, който да запознае обучителите с техниките на ефективното обучение.
Отпуснатото финансиране по проекта е в размер на EUR 15 000 от които:
- EUR 10 140 са отпуснати за провеждането на обучителния курс и
провеждане на финален семинар.
- EUR 4 860 са отпуснати за административни разходи.
През 2007 общите разходи по проекта възлизат на EUR 3 813 и се разпределят
както следва:
- EUR 2 147 са отпуснати за провеждането на обучителния курс и провеждане
на финален семинар.
- EUR 1 666 са отпуснати за административни разходи.
Програма за 2008:
Ще продължи обучението на адвокатите обучители. Проектът ще завърши с
двудневен семинар, на които адвокатите-обучители ще представят лекции по
правата на човека пред свои колеги – практикуващи адвокати от страната.
Семинарът е планиран да се проведе през м. април.
V. Проект „Правото на справедлив процес в административното
производство” – I фаза
Финансираща организация: Фондация „Конрад Аденауер” - Германия
Продължителност: октомври 2007 г. - декември 2007 г.
Изпълнител на проекта: Фондация „Български адвокати за правата на човека” и
Координатори: адвокат Динко Кънчев
Фаза: Приключил
Размер на предоставеното финансиране: EUR 9 970
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Целта на проекта е да повиши капацитета на съдиите, адвокатите и
изследователите в България в сферата на административното правораздаване и да
спомогне за привеждането на практиката в съответствие с изискванията на
Европейската конвенция за правата на човека. Той цели също да повиши
чувствителността на законодателната и изпълнителната власт относно
необходимостта от хармонизиране на националното административно
законодателство с изискванията на Конвенцията по отношение на достъпа до съд и
обхвата на съдебния контрол.
Изпълнението на проекта бе провокирано от влизането в сила на новия
Административно процесуален кодекс. В рамките на първата фаза бяха изработени
4 мониторингови доклада. Три от докладите бяха изработени от работни групи на
адвокати и съдии и са фокусирани върху проблемите на достъпа до съд и обхвата
на съдебния контрол в административното производство и правото на справедлив
процес в производствата за вреди от действия на административни органи.
Четвъртия доклад бе изработен от външен експерт и е фокусиран върху
изискванията на чл. 6 от Конвенцията в административното правораздаване.
В рамките на първата фаза бе публикуван и брой на списание „Правата на
човека”, посветен на правото на справедлив процес в административното
производство.
Отпуснатото финансиране по проекта е в размер на EUR 9 970 от които:
- EUR 3 520 – разходи за сформирането на работа група и провеждането на
работни срещи и подготовка на доклади.
- EUR 4 560 – издаването на бр. 4/2007 на списание „Правата на човека”.
- EUR 1 890 - административни разходи.
През 2007 общите разходи по проекта възлизат на EUR 9 970 и се разпределят
както следва:
- EUR 3 520 – разходи за сформирането на работа група и провеждането на
работни срещи и подготовка на доклади.
- EUR 4 560 – издаването на бр. 4/2007 на списание „Правата на човека”.
- EUR 1 890 - административни разходи.
Програма за 2008 г.
През 2008 г. предстои изпълнението на втората фаза на проекта, в рамките на
която ще бъде проведена конференция с участието на съдии, адвокати и учени, на
която докладите ще бъдат представени и дискутирани. Предвижда се и издаване на
специален сборник с решенията на ЕСПЧ, постановени по дела срещу България.
VІ. Списание Права на човека
Издаването на списанието стартира през 1998 г., с публикуването на
основополагащата практика на ЕСПЧ в Бюлетина на ВКС. Понастоящем в
списанието, което вече се издава като самостоятелно издание, се публикува най-
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новата значима практика на международните правораздавателни институции в
сферата на правата на човека, както и правни статии и анализи на видни
специалисти.
През 2007 г. от печат излязоха 4 книжки на следните теми:
бр. 1/2007 - „Право на живот. Забрана за изтезания. Право на свобода и
сигурност. Право на справедлив наказателен процес.”
бр. 2/2007 – „Защита на собствеността. Право на справедлив процес в разумен
срок – гражданскоправни аспекти”
бр. 3/2007 – „Свобода на словото”
бр. 4/2007 – „Право на справедлив процес в административното производство”
Издаването на списанието частично бе финансирано от проектите, финансирани
от Фондация „Институт Отворено общество – София” и Фондация „Конрад
Аденауер” и частично от частни дарители.
Разходите за 2007 г. възлизат на EUR 11 160.
Програма за 2008 г.
Поради важността на списанието публикуването му ще продължи чрез търсене
на нови и допълнителни източници за финансиране – дарители, проекти,
рекламодатели.
VІІ. Превод и публикуване на решенията на Европейския съд по дела срещу
България.
През 2007 г. бяха преведени и редактирани 58 решения на ЕСПЧ по дела срещу
България, от които 1 беше издадено в самостоятелна книжка. За да могат
максимален брой читатели да се запознават с преводите на решенията, те бяха
публикувани в продукта АПИС – Практика.
През 2007 г. на хартиен носител беше издаден превода на 1 решение в 1 книжка
с тираж от 600 броя – Делото Данов срещу България. Всички постановени решения
са преведени и включени в информационните продукти на Апис.
През 2007 г. преводите на решенията бяха финансирани изцяло от Фондацията.
Разходите за 2007 г. са в размер на EUR 5 460.
Програма за 2008 г.
Тъй като Министерството на правосъдието е започнало да изпълнява
задължението си да превежда решенията на ЕСПЧ през 2008 г. фондацията ще спре
да извършва тази дейност.
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VIII. Други дейности
-

-

-

През м. юли Фондацията организира двудневен семинар по правата на
човека в Албена. На него присъстваха 10 адвокати от страната. Лекциите
бяха подготвени и изнесени изключително от колеги, работещи за БАПЧ.
През м. ноември БАПЧ подпомогна организирането и провеждането на
кръгла маса на тема „Положението на жертвите на престъпления – правна и
фактическа ситуация в България”, организирана от Правната програма за
Югоизточна Европа на Фондация „Конрад Аденауер” - Германия.
Представители на БАПЧ взеха участие в работни група и обществения съвет
към министъра на правосъдието за изработване на плана за действие на
правителството стратегия за намаляване на броя на осъдителните решения
на Европейския съд по правата на човека срещу България.

Програма за 2008 г.:
І. Проект “Стратегическо водене на дела”.
Финансиране: - OPEN SOCIETY INSTITUTE ZUG FOUNDATION (OSI)
Продължителност: 01.03.2006 - 29.02.2008 г.
Фаза: Текущ
Размер нa полученото финансиране: USD 56 418
В периода до 29.02.2008 г. По финансирания вече проект. В процес на
подготовка е проекта за стратегическо водене на дела за периода 01.03.2008 –
29.03.2008 г.
II. Проект: “Гражданското общество в подкрепа на ефективна правна
реформа. Обществени дебати върху проблемни области на българското
законодателство и практика в светлината на международните стандарти за
защита на човешките права”
Финансираща организация: Институт Отворено общество – гр. София
Продължителност: март 2007 г. - януари 2008 г.
Изпълнител на проекта: Фондация „Български адвокати за правата на човека” и
Фондация „Институт Отворено общество – гр. София”
Координатори: адвокат Даниела Екимова, адвокат Георгица Петкова
Фаза: Текущ
Размер нa полученото финансиране: USD 12 060
Предстои провеждането на последната дискусия на тема „Свобода на
изразяване” и публикуване на резюметата на три от дискусиите в бр. 3/2007 на
списание „Правата на човека”.
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III. Проект: “Обучение на адвокати по ЕКПЧ и практиката на ЕСПЧ”
Посолство на Кралство Холандия в България,
Финансираща организация:
Програма MATRA/ KAP
Продължителност: октомври 2007 г. - юни 2008 г.
Изпълнител на проекта: Фондация „Български адвокати за правата на човека” и
Координатори: адвокат София Разбойникова
Фаза: Текущ
Размер на предоставеното финансиране: EUR 15 000
През 2008 г. ще продължи обучението на адвокатите обучители. Проектът ще
завърши с двудневен семинар, на които адвокатите-обучители ще представят
лекции по правата на човека пред свои колеги – практикуващи адвокати от
страната. Семинарът е планиран да се проведе през м. април.
III. Проект „Правото на справедлив процес в административното
производство” – II фаза
Финансираща организация: Фондация „Конрад Аденауер” - Германия
Продължителност: март 2008 г. - май 2008 г.
Изпълнител на проекта: Фондация „Български адвокати за правата на човека” и
Координатори: адвокат Динко Кънчев
Фаза: Предстоящ
Размер на предоставеното финансиране: EUR 10 785
През 2008 г. предстои изпълнението на втората фаза на проекта, в рамките на
която ще бъде проведена конференция с участието на съдии, адвокати и учени, на
която докладите ще бъдат представени и дискутирани. Предвижда се и издаване на
специален сборник с решенията на ЕСПЧ, постановени по дела срещу България.
IV. Списание Права на човека
Поради важността на списанието публикуването му ще продължи чрез търсене
на нови и допълнителни източници за финансиране – дарители, проекти,
рекламодатели.
V. Превод и публикуване на решенията на Европейския съд по дела срещу
България.
Тъй като Министерството на правосъдието е започнало да изпълнява
задължението си да превежда решенията на ЕСПЧ през 2008 г. фондацията ще спре
да извършва тази дейност.
VI. Предстоящи проекти
Предстои подаването на проекти до няколко финансиращи организации, сред които
са CEE Trust и Фонд „България”.
9

Размер на безвъзмездно полученото имущество и приходи от стопанска
дейност
През 2007 година фондация БАПЧ продължава да предлага чрез пазарната
мрежа и чрез интернет, Списание “Правата на човека”, с корична цена 8,00 лева.
През 2007 година продължи издаването на поредицата “Решения на ЕСПЧ по дела
срещу България”. Част от тиража се разпространява безплатно, а друга се предлага
чрез пазарната мрежа. 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 2007 фондацията издаде 1 решение на ЕСПЧ по дела срещу България:
• “Делото Данов срещу България” в тираж 600 броя, от които 100 бр.
предназначени за безплатно разпространение и 500 бр. за продажба.
Себестойността на една книжка е 2,23 лв. Коричната цена е 2,50 лв.
Издаването на книжката се финансира изцяло от г-н Христо Георгиев Данов.
През 2007 г. бяха възстановени разноските по следните дела и жалби: Стефан
Бонев, Димитър Ерменков Тошев, Констанитн Янакиев, Стилян Стайков, Верчо
Василев Младенов, Любима Калпачка, Сава Каров, Иван Динков, Тодор Резов,
Иван Данаилов, Галина Парашкеванова и Параскев Арсенов. Приходите от
възстановени разноски по дела и жалби възлизат на 16 101,00 лева, този приход не
влиза в приходите от Стопанска дейност. През 2007 г. Управителният съвет на
Фондация БАПЧ взе решение да се заплаща управлението на Фондация БАПЧ.
Изпълнителното бюро на Фондация БАПЧ реши за тази цел да се използват
натрупаните до момента средства от Възстановени разноски по жалби и дела,
както и да се заплащат хонорари за дела и жалби, когато има липса на такова
финансиране. През 2007 г. от перо Възстановени разноски по жалби и дела са
заплатени 8 864,66 лв. от които:
- 4 615,39 лв. за управлението на Фондация БАПЧ;
- 1 564,66 лв. за изготвяне на становище по жалбата на Евгени Иванов и
изготвяне на предварително оплакване на Николай Димитров от адв. Калайджиева.
През 2007 г. Фондация Български адвокати за правата на човека получи 866,40
лв. дарения от Нина Николова Седефова, Светла Маргаритова Маргаритова –
Вучкова и Здравка Владимирова Калайджиева.
Даренията бяха разходвани за текущи разходи по поддръжката на офиса на
Фондацията.
През 2007 г. Фондация БАПЧ получи от ИУМИ дарение в активи изразяващо се
в 4 бр. Компютри, 4 бр. Монитори, 4 бр. UPS, 4 бр. Softwear Windows XP и 4 бр.
Microsoft Office на обща стойност от 6 649,07 лв.
През 2007 г. приходите от стопанската дейност възлизат на 37 067,54 лв. През
2007 година фондация БАПЧ продължава да продава на “Апис – Христович”
ЕООД правото на разпространение в програмните продукти на Апис на преводите
на БАПЧ на решенията на ЕСПЧ по делата срещу България, продължава да издава
и разпространява списание „Правата на човека”. През 2007 г. Фондация БАПЧ
организира семинар в к.к. Албена, както и предостави рекламни карета в списание
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„Правата на човека” на хотел Аугуста – гр. Хисаря и Парк Хотел Москва в София
за 4 броя на списанието.
Разходите са в размер на 29 404,52 лв., от които:
440,00 лв. е платен наем за зимнично помещение, което служи за склад на
книгите; Мазето беше освободено на 02.07.07 г., като книгите бяха преместени на
таван, който ще служи за склад и е собственост на Фондацията.
456,90 лв. Закупена книга “Eurofunding Comprehens IVE Guide” и абонамент за
“funding alerts” за 1 година и доставка;
1 153,20 лв. Абонаменти за АПИС Практика, Право и Процедури за 1 година;
117,99 доплащане на Данък сгради и такса смет за 2007 г.;
4 436,23 лв. Печат на изданията с доклади по проекта Матра на английски и
български език; Доплащане за печат на HRQ бр. 4/2006, печат на бр. 1/2007 HRQ,
952,88 лв. Алианц България – застраховка на офис и офис оборудване и книги
1 653,66 лв. Режийни - Почистващи препарати; смяна на патрон на вратата на
тавана и такса вписване на промени в съдебната регистрация на БАПЧ, такса вход
на офис на БАПЧ за януари – юни; Указател на София и такса вписване;
канцеларски м-ли, вкл. Тонери за принтер, телефон и интернет за м. Май и м. юни,
компютърни компоненти
84,24 лв. Обновяване и добавяне на нова информация на интернет страницата на
БАПЧ;
50,60 лв. Дадена вечеря на УС от 03.07.2007г.
3 644,00 лв. Организация на семинар в Албена – нощувки, храна, пътни и
лекторски и обява в Lex.bg
1 234,36 лв. пощенски марки и дистрибуция на HRQ бр. 4/2006 до Люксембург,
DHL – документи FRA Tender, DHL - препоръки по проект МАТРА, дистрибуция
на бр.1/2007 HRQ,
26,40 лв. абонаментно обслужване на касов апарат
2 736,80 лв. отговорен редактор и редколегия за бр. 1/2007, 2/2007 и 3/2007 на
HRQ
136,39 лв. доплащане за абонамент на вестници за 2008 г.
215,35 лв. са платени банкови такси.
1 386,03 лв. е платен авансов корпоративен данък.
10 679,49 лв. са платени за превод и редакция на решенията на ЕСПЧ по делата
Спасов срещу България, Муса срещу България, Йосифов срещу България,
Христова срещу България, Р.Попов срещу България, Стилян Стайков срещу
България, Борисова срещу България, Петър Василев срещу България, Рашид срещу
България, Резов срещу България, Тодоров срещу България, Бонева срещу
България, Спасов срещу България, Великови и други срещу България, Иван
Василев срещу България, Иванова срещу България, Ганчев срещу България,
Зелени Балкани срещу България, Парашкеванова срещу България, Кушоглу срещу
България, Кирилова и други срещу България, Куюмджиян срещу България, Стефан
Илиев срещу България и Сирманов срещу България, Красимир Йорданов срещу
България, Ковачева и Хаджиилиева срещу България, Великови и други срещу
България, Булинвар срещу България, Терзиев срещу България, Ямболов срещу
България, В. Ангелов срещу България, Димов срещу България, Сирманов срещу
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България, Кирилова и други срещу България, Кехая срещу България, Навущанов
срещу България, Жечев срещу България, Господинов срещу България, Иванов
срещу България, Дебелянови срещу България, Пеев срещу България, Ангел
Ангелов срещу България, Каров срещу България, Ангелова и Илиев срещу
България, Андрей Георгиев срещу България, Екимджиев срещу България, Хасан
срещу България, Малечков срещу България, Станков срещу България, Жечев
срещу България, Стефанова срещу България, Стефан Йорданов срещу България, Н.
Николов срещу България, Ася Христова срещу България, Йосифов срещу
България, Каяджиева срещу България, Терзиев срещу България и Ямболлиев
срещу България, както и за превод на одиторски доклад по проект Матра, превод и
резюме на доклад за дейността на БАПЧ през 2006 г. и превод на покана и
декларация на Панос Битсаксис.
Тези дела не са издадени на хартиен носител и засега са дадени за
разпространение само в програмните продукти на Апис.
Фондацията притежава ДМА с балансова стойност 47 хил. лв., ДНА с балансова
стойност 9 хил.лв., Дългосрочни финансови активи 154 хил.лв., Други материални
активи 109 хил.лв., други краткосрочни вземания хиляда лв., парични средства в
брой – 14 хил.лв., парични средства в банки 95 хил.лв., Други резерви 166 хил.лв.
Задълженията са към персонала 2 хил.лв. и данъци хиляда лв.
Финансовият резултат за 2007 г. е печалба в размер на 16 763,94 лв.
1. Важни събития, настъпили след датата на съставяне на годишния
финансов отчет - няма такива
2. Вероятно бъдещо развитие на предприятието и рискове - през 2008 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
приложима за организация с нестопанска цел.

и чл.247 от ТЗ - не е

5. Клонове на предприятието. - Няма такива.
6. Финанови инструменти. - Няма такива.
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