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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 2009 Г. 
 

 

През 2009 г. Фондация Български адвокати за правата на човека (БАПЧ) 

работи по проектите, описани по-долу. Основни спонсори на дейността на 
Фондацията бяха Отворено общество Ню Йорк, Тръст за гражданско общество в 
Централна и Източна Европа (CEE Trust) и Фондация „Конрад Аденауер” - 

Германия.   

 

ПРОЕКТИ, ЧИЕТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИКЛЮЧИ ПРЕЗ 2009 
 

I. Проекти, финансирани от OPEN SOCIETY INSTITUTE ZUG 

FOUNDATION (OSI) 

Продължителност: 01.03.2008 - 28.02.2009  г. 
Фаза: Текущ 

Размер нa полученото финансиране:  
- за периода 01.03.2008 г.-28.02.2009 г.  USD  59 833; 

- за периода 01.03.2009 г.-28.02.2010 г.  USD  60 000; 
 

А. Проект “Стратегическо водене на дела” 

 

Целта на проекта е подбор на и представителство по стратегически дела 
пред Европейския съд в Страсбург. Поетите дела отговарят на изработените 
критерии за стратегичност 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.  
 

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

2009. 

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 
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2009 са извършени разходи в размер на USD 13 743 от които USD 6 107 за правна 
помощ и защита и USD 7 636 за административни разходи. 

За януари и февруари по основната дейност на проекта – Правна помощ и 

защита са одобрени и изготвени 

- 2 жалби до ЕСПЧ – Валентин Станков, Камелия Тодорова; 
- 2 вътрешни дела –Атанаска Русева, Екатерина Лолова 
- 4 становища по жалбите на Мариян Пфайфер, Мариана Минчева, 

Николови, Моралян; 

- 92 часа консултации 

 

В рамките на този отчет влизат десет месеца от проекта – март -  

декември 2009. 

Бюджета на проекта за една година възлиза на USD 60 000, от които USD 

22 040 за правна помощ и защита и USD 37 960 за административни разходи. През 
2009 са извършени разходи в размер на USD 43 312 от които USD 11 756 за правна 
помощ и защита и USD 31 556 за административни разходи. 

За периода март – декември по основната дейност на проекта – Правна 
помощ и защита са одобрени и изготвени 

- 4 жалби до ЕСПЧ – Петров, Гергов, Недялка Петрова, Желязкова;  
- 1 вътрешно дело – Теодора Рунтова; 
- 6 становища по жалбите на Захариеви – 2 бр., Георги Македонски, Огнян 

Асенов, Ленко Веселинов, Радева; 
- 211 часа консултации 

- През 2009 г. бяха постановени 15 решения на Европейския съд по дела, 
водени в рамките на този проект (Ботева, Йордан Йорданов, Димитър 

Янакиев, Игнатов, Захариеви, Маринова и Радева, Панайотова, Китова 

и др., Вихра Николова, Звездев, Петьо Петков, Стоян Митев, Попов, 
Басарба ООД, Първанов и др. ). По делото на Валери Йорданов бе 
постигнато приятелско споразумение. 

 

Б. Проект “Мониторинг на законодателството” 

 

В България не съществува механизъм за текущ мониторинг на новоприето 

законодателство и проектозаконите от гледна точка на неговото съответствие с 
международните стандарти за защита на правата на човека.  

Изпълнението на този проект започна през м. февруари 2009 г. и 

продължава и понастоящем, като се извършва текущо следене на предлаганите 
законодателни промени. В рамките на този проект БАПЧ даде становища и участва 
в обсъждания на Законопроекта за отнемане в полза на държавата на незаконно 
придобитото имущество; подготви предложение до Висшия адвокатски съвет за 
приемане на тълкувателно решение, организира работни срещу за обсъждане на 
констатирани несъответствия между националното законодателство и 

Европейската конвенция за правата на човека.   
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Текущи и нови проекти за 2009 

I. Проекти ”Стратегическо водене на дела” и „Мониторинг на 

законодателството” – 01.03.2010 - 29.02.2011 

 

Изпълнението на проектите е одобрено за периода м. март 2010 г. до м. 

февруари 2011 г.  
 

 

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. 

Дейността по проекта стартира през м. май 2008 г. Към настоящия момент 
са изработени генералните мерки, предвидени по проект, 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 
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предложение до ВКС за приемане на тълкувателно решение по 

повдигнатите проблеми; 

- Предложение за изменение на чл. 2 от Закона за отговорността на 

държавата и общините за вреди (ЗОДОВ): Представители на БАПЧ 

участваха в работна група, сформирана от Министерството на 
правосъдието и предложените от нас редакции, бяха взете предвид и 

частично включени в предложението за изменение на ЗОДОВ; 

- Предложение за изменение на чл. 519 от ГПК и допускане на 
принудително изпълнение срещу държавни учреждения. Предложението 
бе внесено в Министерството на правосъдието и не бе взето предвид. Със 
ЗИД на ГПК, обн. бр. 13/2010 Народното събрани измени ГПК и забрани 

и принудителното изпълнение срещу общини. След изменението БАПЧ 

подготви становище до Комитета на министрите към Съвета на Европа, в 
която отправи остра критика срещу невъзможността съдебни решения 
срещу държавата и общините в България да бъдат изпълнени 

принудително 

- Предложение за изменение на Указа за борба с дребното хулиганство, 

което предвижда право на лицата, които са осъдени по Указа да обжалват 
присъдата пред по-горна инстанция; 

- Предложение за приемане на тълкувателно решение от 

наказателната колегия на ВКС за прекратяване на порочните практики 

при налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража” и 

„домашен арест” и привеждането им в съответствие с изискванията на 
ЕКПЧ. 

  

В рамките на този отчет влизат дванадесет месеца от проекта – януари 

-  декември 2009. 

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 2009 са извършени разходи в размер на USD 44 912 от които USD 8 

685 за изготвяне на генерални мерки, становища пред Съвета на Европа и 

организиране на кръгла маса, USD 19 305 за подготовка и издаване на списание 
„Права на човека” и USD 16 922 за административни разходи. 

 

ІІI. Проект „По-ефективни гаранции за правото на справедлив процес 
в административното съдопроизводство”  

 

Финансираща организация:  Фондация „Конрад Аденауер” - Германия 
Продължителност: януари 2009 г. -  декември 2010 г. 
Изпълнител на проекта: Фондация „Български адвокати за правата на 

човека” и  

Координатори: адвокат Динко Кънчев 
Фаза: Текущ 
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Размер на предоставеното финансиране:  
 I фаза на проекта януари –декември 2009 г. – EUR 10 000; 

II фаза на проекта януари – декември 2010 г. - EUR 10 000 

          

Проектът се изпълнява в две относително обособени фази, които са обект 
на самостоятелно финансиране. 

С проектът се надграждат резултатите, постигнати в рамките на 
предхождащия проект „Правото на справедлив процес в административното 

производство”, като допълнително се изследва начина по който гаранциите за 
справедлив процес, предвидени в АПК, се прилагат от новообразуваните 
административни съдилища и ВАС.  

В рамките на приключилата към настоящия момент I фаза на проекта бе 
извършено подробно изследване на практиката на Административен съд-София, 
Административен съд-Варна и Върховния административен съд по следните теми: 

- достъп до съд; 

- обхват на съдебния контрол в административното производство; 
- прилагане на АПК по дела по ЗОДОВ. 

Също така докладите, изработени в рамките на проекта „Правото на 
справедлив процес в административното производство” бяха допълнени с новите 
решения на ЕСПЧ, постановени след приключването на проекта през 2008 г. 

В рамките на II фаза от проекта в процес на изготвяне е общ мониторингов 
доклад, който да анализира резултатите от извършеното изследване и организиране 
на кръгла маса за обсъждане на доклада.  

  

Отпуснатото финансиране за първата фаза по проекта е в размер на EUR 10 

000  от които: 

- EUR 4 670 – разходи за мониторинг и анализ на административното 

законодателство. 

- EUR 2 030 – разходи, който да покрият част от разходите за издаването 
на един брой от списание „Права на човека”.  

- EUR 3 300 - административни разходи. 

 

През 2009 общите разходи за първата фаза по проекта възлизат на EUR 10 

000  от които: 

- EUR 4 670 – разходи за мониторинг и анализ на административното 

законодателство. 

- EUR 2 030 – разходи, който да покрият част от разходите за издаването 
на един брой от списание „Права на човека”.  

- EUR 3 300 - административни разходи. 

През декември 2009 г. първата фаза на проекта беше успешно приключена 
и отчетена. 
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V. Други дейности 

 

Представители на БАПЧ участваха в семинари и конференции в България 
и чужбина по проблемите на защитата на правата на човека, както и в различни 

форуми и работни групи за изменение на националния закон и практика.  
Представители на БАПЧ взеха участие в работни групи по изработване на 

предложения за промени в националния закон и практика.  
 

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.  

 

Размер на безвъзмездно полученото имущество и приходи от стопанска 

дейност  

 

През 2009 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 2009 г. бяха възстановени разноските по следните дела и жалби: 

Валери Любенов Иванов. Приходите от възстановени разноски по дела и жалби 

възлизат на 1 955,83 лева, този приход не влиза в приходите от Стопанска дейност. 
През 2007 г. Изпълнителното бюро на Фондация БАПЧ реши да се използват 
натрупаните до момента средства от Възстановени разноски по жалби и дела за 
заплащане на  хонорари за дела и жалби, когато има липса на такова финансиране. 
През 2009 г. от перо Възстановени разноски по жалби и дела са заплатени 6 768,19 

лв. от които: 

 

- 5 799,43 лв. за смяна на дограма, измазване, боядисване и поставяне на 
щори на прозорците в офиса на Фондация БАПЧ; 

- 968,76 лв. за абонамент АПИС Право и Практика за 1 година 
 

През 2009 г. Фондация Български адвокати за правата на човека дари на ПГ 

по вътрешна архитектура и дървообработване – гр. София 1 монитор, 1 клавиатура 
и 1 факс - машина на обща стойност 200,00 лева.  

 

През 2009 г. Фондация Български адвокати за правата на човека получи 

дарения на обща стойност 500,00 лева от адв. Светла Маргаритова и адв. София 
Разбойникова.   

 

През 2009 г. приходите от стопанската дейност възлизат на 995,29 лв.  
Разходите са в размер на 1 630,34 лв., от които: 
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- 651,00 лв. платени за PR и технически сътрудник за м. януари - март - 

Николай Сайков 
- 900,14 лв. платени за режийни, канцеларски материали; такси за 

вписване на промени в съдебната регистрация на БАПЧ,  пощенски 

разходи, корпоративен данък, абонаментно обслужване на касов апарат, 
правна литература и участие в семинар;  

- 79,20 лв. са платени банкови такси за обслужване на сметки и 

извършване на преводи. 

Финансовият резултат (стопанска дейност) за 2009 г. е 0,00 лв. 
 

1. Важни събития, настъпили след датата на съставяне на 

годишния финансов отчет -  няма такива 
 

2. Вероятно бъдещо развитие на предприятието и рискове - през 
2010 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. 
 


