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БЪЛГАРСКИ АДВОКАТИ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 

 

София 1000, ул.”Гурко” 49, вх.А, ет.4 � тел./факс. 02/986 66 23; 02/ 980 39 67  

e-mail: hrlawyer@blhr.org �  web site: www.blhr.org  

            

 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 

НА БЪЛГАРСКИ АДВОКАТИ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ЗА 2008 Г. 

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2009 Г. 
 

 

През 2008 г. Фондация Български адвокати за правата на човека (БАПЧ) 

работи по 6 проекта. Основни спонсори на дейността на Фондацията бяха Отворено 

общество Ню Йорк, Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа 
(CEE Trust),  Програма MATRA/KAP на Посолството на Кралство Холандия в 
България и Фондация „Конрад Аденауер” - Германия.   

 

ПРОЕКТИ ПРИКЛЮЧИЛИ ПРЕЗ 2008 
 

 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 2007 г. бе одобрен бюджета за проекта за периода 
01.03.2007 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.  
Проекта стартира през март 2007 година и приключи през февруари 2008, т.е. в 

рамките на този отчет влизат два месеца от проекта – януари и февруари 2008. 

Бюджета на проекта възлиза на USD 56 418, от които USD 16 758 за правна 
помощ и защита и USD 39 660 за административни разходи. През 2008 са 
извършени разходи в размер на USD 15 359 от които USD 5 805 за правна помощ и 

защита и USD 9 554 за административни разходи. 
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За периода януари и февруари по основната дейност на проекта – Правна помощ 

и защита са одобрени и изготвени 

• 10 жалби до ЕСПЧ – Терзиев, Удвареви, Мандова, Сашо Спасов, Найден Данев, 
Пламен Бързашки -2 бр.,  Кички и Христов, Борис Минчев, Хасан Хасанов; 

• 2 жалби до Голямата камара на ЕСПЧ – Андрей Георгиев и Мария Стефанова; 
• 1 допълнение към жалба до ЕСПЧ – Мариян Пфайфер; 

• 4 вътрешни дела – Хари Кубижос, Пенко Бурлаков, БАПЧ срещу 

Министерството на образованието – д. 2585/07 и БАПЧ срещу СРС и 

Министерството на правосъдието – д. 88/07. 

• 29,5 часа консултации 

През 2008 г. има постановени 8 решения на Европейския съд по дела, 
водени в рамките на този проект (Румяна Иванова, Демебуков, Иван Йовчев 
Петров, Муслим Садъйков, Илия Стефанов, Шереметов, Мерджанов и Валентин 
Иванов). 
 

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: Приключил 

Размер нa полученото финансиране: USD 12 060 

 

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 бяха проведени 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; 
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- Свобода на мисълта, съвестта и религията; свобода на събранията и 

сдружаванията; 
- Забрана на дискриминацията. 

Основната част от дейностите по проекта бяха проведени през 2007 г., като 

в началото на 2008 г. бе организирана последната дискусия на тема „Свободата на 
изразяване” и бяха публикувани резюметата на три от дискусиите в бр. 3/2007 на 
списание „Правата на човека”. 
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 януари 2008 общите разходи по проекта възлизат на USD 4 540 и се 
разпределят 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. 

През януари 2008 г. проекта беше успешно приключен и отчетен. 

 

III. Проект: “Обучение на адвокати по ЕКПЧ и практиката на ЕСПЧ” 

 

Финансираща организация:  Посолство на Кралство Холандия в България, 
Програма MATRA/ KAP 

Продължителност: октомври 2007 г. -  юни 2008 г. 
Координатор: адвокат София Разбойникова  
Фаза: Приключил 

Размер на предоставеното финансиране: EUR 15 000 

 

Проектът бе насочен към практикуващите адвокати в България. Целта на 
проекта, който  бе подкрепен от Центъра за обучение на адвокати, бе посредством 

серия от лекции и практически обучения да бъдат подготвени 10 адвокати-

обучители по правата на човека.  
 

Отпуснатото финансиране по проекта бе 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 2008 общите разходи по проекта възлизат на EUR 11 187 и се разпределят 
както следва: 

- EUR 7 993 са отпуснати за провеждането на обучителния курс и провеждане 
на финален семинар. 

- EUR 3 194 са отпуснати за административни разходи. 

През юни 2008 г. проекта беше успешно приключен и отчетен. 
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Текущи и нови проекти за 2008 

I. Проект “Институционална подкрепа – 2008” – март 2008 – февруари 2009 

Проекта стартира през март 2008 година и ще приключи през февруари 2009. 

Проектът е одобрен за 1 година – март 2008 – февруари 2009, като се представя 
информация за приходите от други финансиращи организации в съотношение 1:2 

(OSI : други финансиращи организации).  

Проекта покрива две направления – Правна помощ и защита основно пред 

ЕСПЧ в Страсбург и финансиране на административните разходи на фондацията. 
В рамките на този отчет влизат десет месеца от проекта – март -  декември 2008. 

Бюджета на проекта за една година възлиза на USD 59 833, от които USD 20 000 

за правна помощ и защита и USD 39 833 за административни разходи. През 2008 са 
извършени разходи в размер на USD 46 090 от които USD 13 893 за правна помощ 

и защита и USD 32 197 за административни разходи. 

За периода март – декември по основната дейност на проекта – Правна помощ и 

защита са одобрени и изготвени 

• 9 жалби до ЕСПЧ – Борислава Петрова, Недялка Христова, 
Димитрова, Маринова, Петров, Дуков, Велко Йотов, Йорданов и Чауш; 

• 5 вътрешни дела – Недялка Христова – 2 бр., Атанаска Русева, 
Даниела и Назъм Афузови, Теодора Рунтова; 

• 7 становища по жалбите на Пламен Йоргов, Атанасов, Петьо Петков, 
Звездев, Делев и Маринова, Радева, Ани Ботева 

• 25 часа консултации 

 

 

II. Проект: “Генерални мерки за изпълнение на решенията на 

Европейския съд” 

 

Финансираща организация:  Тръст за гражданско общество в Централна и 

Източна Европа (CEE Trust)  

Продължителност: май 2008 г. -  април 2010 г. 
Изпълнител на проекта: Фондация „Български адвокати за правата на 

човека”  

Координатори: адвокат Диляна Гитева, Светла Маргаритова  
Фаза: Текущ 

Размер нa полученото финансиране: USD 99 328 

  

Проектът цели повишаване на капацитета на властите и гражданското 

общество за текущ мониторинг на българското законодателство и практика и за 
изработване на генерални мерки за изпълнение на решенията на Европейския съд 

по правата на човека, постановени по дела срещу България.  

Проектът предвижда изработването на 8-10 предложения за генерални 

мерки, разпространение на информация чрез списание „Правата на човека”, 

издавано от Фондацията и представяне на становища пред Съвета на Европа. 
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Дейността по проекта стартира през м. май 2008 г. Към настоящия момент 
са изработени генерални мерки във връзка със следните проблеми: 

- Отмяна на влезли в сила съдебни решения по граждански дела, 

когато с решение на Европейския съд по правата на човека е 

установено нарушение на Европейската конвенция: 

Предложението на Фондацията беше изпратено на Министерството 

на правосъдието и представено на работната група, създадена към 

министерството за промяна на Гражданския процесуален кодекс. 

- Обжалване на законността на задържането на обвиняемия за 72 

часа за довеждане пред съд по чл. 64, ал. 2 от НПК: 

Предложението бе изпратено на вниманието на Висшия адвокатски 

съвет, който да отправи предложение до ВКС за приемане на 
тълкувателно решение по повдигнатите проблеми   

- Предложение за приемане на тълкувателно решение във връзка с 

прилагането на чл. 5, ал. 2 ЗВСОНИ, чл. 151 ЗИН: Предложението 

бе изпратено на вниманието на Висшия адвокатски съвет, който да 
отправи предложение до ВКС за приемане на тълкувателно решение 
по повдигнатите проблеми 

В рамките на този отчет влизат осем месеца от проекта – май -  декември 2008. 

Бюджета на проекта за две години възлиза на USD 99 328, от които USD 27 400 

за изготвяне на генерални мерки, становища пред Съвета на Европа и организиране 
на кръгла маса, USD 40 200 за подготовка и издаване на 8 бр. от списание „Права 
на човека” и USD 31 728 за административни разходи.  

През 2008 са извършени разходи в размер на USD 16 000 от които USD 2 351 за 
изготвяне на генерални мерки, становища пред Съвета на Европа и организиране на 
кръгла маса, USD 1 283 за подготовка и издаване на списание „Права на човека” и 

USD 12 366 за административни разходи. 

 

Програма за 2009 г. 

 В процес на изработване са предложения за промени в чл. 2 в Закона за 
отговорността на държавата, Закона за специалните разузнавателни средства  и във 
връзка с изпълнението на решенията на националните съдилища срещу държавни 

органи. Предстои и представянето на новите предложения на вниманието на 
компетентните държавни органи. Предстои публикуването на генералните мерки в 
списание „Правата на човека”, както и изпращането на становища до Съвета на 
Европа.  

 

ІІI. Проект „Правото на справедлив процес в административното 

производство” – II фаза 

Финансираща организация:  Фондация „Конрад Аденауер” - Германия 
Продължителност: януари 2008 г. -  ноември 2008 г. 
Изпълнител на проекта: Фондация „Български адвокати за правата на 

човека” и  

Координатори: адвокат Динко Кънчев 
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Фаза: Приключил 

Размер на предоставеното финансиране: EUR 10 785   

          

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 на проекта, 
изпълнена през 2007 г., 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 втората фаза на проекта бе проведена международна 
конференция по проблемите на справедливия процес на административното 

правораздаване. Беше издаден и сборник с решения на Европейския съд по правата 
на човека срещу България.    
Отпуснатото финансиране по проекта е в размер на EUR 10 785  от които: 

- EUR 6 990 – разходи за подготовка на предложения за промени в 
административното законодателство и организирането на конференция. 

- EUR 1 905 – издаването на Сборник с решения на ЕСПЧ срещу България.  
- EUR 1 890 - административни разходи. 

 

През 2008 общите разходи по проекта възлизат на EUR 10 785  от които: 

- EUR 6 651 – разходи за подготовка на предложения за промени в 
административното законодателство и организирането на конференция. 

- EUR 1 467 – издаването на Сборник с решения на ЕСПЧ срещу България.  
- EUR 2 667 - административни разходи. 

През ноември 2008 г. проекта беше успешно приключен и отчетен. 

 

ІV. Проект: “Европейският съд за правата на човека като гарант и символ на 

човешките права в Европа” 

Финансиране:  Посолството на Кралство Холандия в България в рамките на 
програмата МАТРА КАР Small Embassy Projects 

Продължителност: 10 ноември 2008 г. – 31 януари 2009 г.  
Организиране на конференция “Десет години „Единен” Европейски съд по правата 
на човека”.  
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Първоначалното отпуснато финансиране по проекта беше в размер на EUR 8 

809, но с оглед на направените разходи за организирането на конференцията беше 
намалено на EUR 7 989 от които: 

- EUR 7 031 са отпуснати за организацията на конференцията 
- EUR 958 са отпуснати за административни разходи. 

 

През 2008 общите разходи по проекта възлизат на EUR 7 925 и се разпределят 
както следва: 

- EUR 7 031 за провеждането на обучителния курс и провеждане на финален 

семинар. 

- EUR 894  за административни разходи. 

 

Остатъкът по проекта до 31.01.2009г. възлиза на EUR 64 за административни 

разходи. 

 

V. Други дейности 

 

- Представители на БАПЧ взеха участие в различни работни 

групи по промяна на националния закон и практика; 
- БАПЧ взе участие в изработването на наръчника на 

Комисията за защита от дискриминацията, в който бе публикувана практика 
на българските съдилища по проблемите на дискриминацията. 

- Представители на БАПЧ участваха в семинари и 

конференции, посветени на защитата на правата на човека 
 

 

VІ. Списание Права на човека 

 

Поради важността на списанието публикуването му ще продължи чрез 
търсене на нови и допълнителни източници за финансиране – дарители, проекти, 

рекламодатели.  

 

 VIІ. Предстоящи проекти 

I. Проект “Институционална подкрепа – 2009” – март 2009 – февруари 2010 

Проекта ще стартира през март 2009 година и ще приключи през февруари 2010. 

Проектът е подаден за одобрение в началото на 2009 г. и очакваме отговор в края 
на месец март 2009г.   
Проекта покрива две направления – Правна помощ и защита основно пред 

ЕСПЧ в Страсбург и финансиране на административните разходи на фондацията, 
като в тях от тази година са включени и средства за издаването на списание 
„Правата на човека”. 

Бюджета на проекта за една година възлиза на USD 89 420, от които USD 27 000 

за правна помощ и защита и USD 62 420 за административни разходи.  
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Размер на безвъзмездно полученото имущество и приходи от стопанска 

дейност  

През 2008 година фондация БАПЧ продължава да предлага чрез пазарната 
мрежа и чрез интернет, Списание “Правата на човека”, с корична цена 8,00 лева. 
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 2008 фондацията издаде Сборник с решения на ЕСПЧ по дела срещу 

България: 
• “Правото на справедлив процес в административното производство” в тираж 

600 броя, от които 550 бр. предназначени за безплатно разпространение и 50 бр. 

за продажба. Себестойността на една книжка е 4,51 лв. Коричната цена е 4,50 

лв. 
Издаването на книжката се финансира изцяло от Фондация „Конрад Аденауер” - 

Германия по проект „Правото на справедлив процес в административното 

производство”.  

През 2008 г. бяха възстановени разноските по следните дела и жалби: Пейчо 

Пеев, Андрей Георгиев, Димитър Нейков, Асен Шарланджиев, Димитър Василев, 
Красимир Кирилов, Иван Йовчев Петров и Николай Шереметов. Възстановено 

беше и възнаграждение изплатено на адв. Здравка Калайджиева за изготвяне на 
жалба до ЕСПЧ на Мая и Стефан Панчеви, поради избирането на адв. 
Калайджиева за съдия в Страсбург и невъзможността й да продължи работата си 

по изготвянето на жалбата. Приходите от възстановени разноски, включително и 

от съдия Калайджиева, по дела и жалби възлизат на 15 510,08 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 2008 г. от перо Възстановени разноски по жалби и дела са 
заплатени 6 246,21 лв. от които: 

- 4 384,61 лв. за управлението на Фондация БАПЧ за м. януари - май 2008 г.;  
- 300,00 лв. за изготвяне на становище по жалбата на Красимир Кирилов от адв. 

Калайджиева. 
- 1 561,60 лв. за изготвяне на жалба до ЕСПЧ на Мая и Стефан Панчеви от адв. 

Йорданка Вандова. 
 

През 2008 г. Фондация Български адвокати за правата на човека дари на Дом за 
деца в община Продим 2 компютъра, 2 монитора, 2 клавиатури и 2 мишки на обща 
стойност 250,00 лева.  
 

През 2008 г. приходите от стопанската дейност възлизат на 17 642,69 лв. През 
2008 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, както и продължава да 
издава и разпространява списание „Правата на човека”. Бяха предоставени 
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материали по правата на човека за включване в електронната база данни на 
Лакорда АД. През 2008 г. Фондация БАПЧ сключи договор с Комисията за защита 
от дискриминация за подготовка на материали и превод на решения за издаване на 
сборник.  

 

Разходите са в размер на 24 004,85 лв., от които: 

1 288,80 лв. Абонаменти за АПИС Практика, Право и Процедури за 1 година, 
както и за интернет достъп за три месеца; 

91,74 доплащане на Данък сгради и такса смет за 2008 г.; 
12 248,76 лв. Печат на HRQ бр. 1/2008 и бр. 2/2008, отговорен редактор на HRQ 

бр. 2 и 3/2007 и бр. 1 и 2/2008, редакционна колегия за бр. 1 и 2/2008, статии за бр. 

1  и 2/2008, подбор и селекция за бр. 1 и 2/2008. 

907,30 лв. Алианц България – застраховка на офис и офис оборудване и книги 

1 956,59 лв. платени за режийни, канцеларски материали; такси за вписване на 
промени в съдебната регистрация на БАПЧ,  пощенски разходи, телефон и 

интернет, печат на визитни картички, абонамент за жълти страници, такси за 
закриване и откриване на банкови сметки, ремонт и смяна на барабан на ксерокс. 

400,00 лв. Нощувки, зала и кафе –пауза за среща на УС от 26.02.2008 г.в 
Драгалевци.  

1 060,72 лв. платени за PR и технически сътрудник за м. септември - декември - 

Николай Сайков. 
175,00 лв. пътни до Варна за конференция на КЗД  

26,40 лв. абонаментно обслужване на касов апарат 
872,00 лв. – закупуване на копирна машина с факс, скенер, принтер и монитор 

за компютър. 

155,80 лв. са платени банкови такси за обслужване на сметки и извършване на 
преводи. 

509,00 лв. са платени за редакция на решенията на ЕСПЧ по делата Ангелова и 

Илиев срещу България и Андрей Георгиев срещу България, както и превод на 
резюмета по КАС. 

4 312,74 лв. са платени за превод, техническа обработка, подбор, селекция и 

редакция на Сборник с резюмета на решения за Комисията за защита от 
дискриминация.  
Финансовият резултат (стопанска дейност) за 2008 г. е загуба в размер на 10 

031,01 лв. 
1. Важни събития, настъпили след датата на съставяне на 

годишния финансов отчет -  няма такива 
2. Вероятно бъдещо развитие на предприятието и рискове - 

през 2009 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. 

 


