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Годишен доклад за дейността през 2016 година 

на Фондация за достъп до права – ФАР 

Булстат: 176553638 

 

Фондация за достъп до права (ФАР) е вписана в Централния регистър на юридическите 

лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под 

№20131029024. 

Основни дейности, осъществени през 2016г.: 

1) Безплатна правна помощ 

  През 2016г. адвокат Валерия Иларева от ФАР и други адвокати от разширяващата се 

правна мрежа на ФАР предоставиха безплатна правна помощ на десетки търсещи 

закрила, бежанци и (принудително настанени в СДВНЧ) имигранти, които са материално 

затруднени и принадлежат към уязвими групи. ФАР изготвяше и задълбочени справки за 

страните на произход във връзка с индивидуалните факти по случаите на търсещите 

закрила.  

Наред с това, екипът на ФАР ежедневно беше на разположение за предоставяне на 

информация и напътствия относно процедурите, правата и задълженията съгласно 

Закона за убежището и бежанците, Закона за чужденците в Република България и Закона 

за българското гражданство. 

Тази дейност съответства на целта на ФАР да създава ефективни механизми и 

гаранции за достъп до права на практика и на ефикасна защита срещу произволно 

лишаване от права. 

Част от дейността беше финансирана от проектите ACESO и HEAR, представени по-

долу в изложението. Останалата част беше предоставена от адвокатите на доброволни 

начала. 
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2) Информиране на обществеността и медиите в България относно достиженията 

на европейското право и практика в областта на убежището и миграцията 

В своя блог http://blog.farbg.eu/ и на своята фейсбук страница 

https://www.facebook.com/farbg.eu ФАР периодично публикува новини и публикации 

относно достъпа до права на основните целеви групи на своите дейности. Екипът на ФАР 

участва в редица международни и национални срещи и работни групи относно 

ситуацията с бежанците и имигрантите в България. За тази дейност ФАР не е получавала 

заплащане. 

3) Предоставяне на възможност за получаване на знания и практически опит от 

студенти и млади специалисти в областта на защитата правата на човека 

ФАР  продължи да работи с доброволци - стажанти, които са студенти или наскоро са 

завършили висше образование в страната или чужбина. Те вземат участие както в 

ежедневната дейност на ФАР и организираните от ФАР събития, така и в работни срещи 

на национално и международно ниво относно защитата правата на човека.  

 

През отчетния период ФАР работи по следните проекти: 

1) „Подобряване достъпа до права на бежанците в България чрез повишаване на 

информираността и знанието“. Проектът се финансира в рамките на Програмата за 

подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2009-2014 г. Партньорът по проекта е Администрацията на Президента на 

Република България, Комисията по предоставяне на убежище. Работата по проекта 

започна през октомври 2014г. и продължи до май 2016г. 

През отчетния период ФАР проведе четири от предвидените по проекта общо десет 

полудневни информационни сесии с търсещи убежище в процедура и за получили 

статут или убежище. Сесиите бяха организирани по езиков признак. На 28 януари 2016г. 

се проведоха информационни сесии на арабски език, а на 15 март 2016г. се проведоха 

информационните сесии на персийски език. Информация за въпросите, които вълнуваха 

участниците в информационните сесии, може да бъде открита на интернет страницата на 

проекта http://refugees.farbg.eu/.  

http://blog.farbg.eu/
https://www.facebook.com/farbg.eu
http://refugees.farbg.eu/
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През 2016г. ФАР проведе едно обучение и един семинар по Бежанско право. 

Обучението беше за студенти и се проведе на 8 април 2016г. в сградата на Философския 

факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Събитието се радваше на 

огромен интерес. Поради големия интерес към обучението участниците бяха разделени в 

четири групи, всяка от които включваше около 25 участника. Семинарът по Бежанско 

право беше за магистрати. Той се проведе на 10 февруари 2016г. в сградата на 

Президентството на Република България. Материали от проведените обучения и 

семинари могат да бъдат намерени на интернет страницата на проекта 

http://refugees.farbg.eu/. 

 

2) Проектът  “Access to early protection and rehabilitation services right on arrival in 

the EU” (ACESO), съфинансиран от Европейската комисия. Проектът е посветен на 

предоставянето на правна и психологична помощ на жертвите на изтезание, задържани в 

СДВНЧ. Проектът се изпълнява в партньорство между Фондация „Корделия“ в Унгария,  

ФАР, АСЕТ (Център за подпомагане на хора, преживели изтезание) и Унгарския хелзински 

комитет (координатор). В рамките на проекта е предоставена правна помощ и 

процесуално представителство  по бежански дела, както и на лица във връзка със 

заповедите им за задържане в СДВНЧ. В тази връзка ФАР осъществяваше мониторинг на 

центровете за имиграционно задържане в България.  

 

3) Проектът HEAR: Hearing Entails Awareness and Rights, финансиран от 

Европейската програма за интеграция и миграция (European Programme for Integration 

and Migration). Проектът има за цел да насърчи прилагането на правото на изслушване на 

задържаните имигранти като повишава разбирането и знанието в тази област. 

Проектът HEAR се осъществява от ФАР в периода от септември 2015г. до септември 

2016г. 

В рамките на проекта, главният адвокат във ФАР провежда 30 дълбочинни интервюта 

със задържани имигранти в България и документира практиките относно прилагането 

на правото на изслушване в контекста на имиграционното задържане. 

http://refugees.farbg.eu/
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Мултидисциплинарният експертен екип на проекта обобщава и анализира събраните 

доказателства и изследва подробно признатите стандарти и съдебна практика относно 

правото на изслушване съгласно международното право, правото на Европейския съюз и 

националното право на Република България.  

На тази основа създадохме Наръчник (алгоритъм на действие) за ефективно 

прилагане на правото на изслушване на задържаните имигранти и Аналитичен доклад за 

България, в който административните и съдебните практики се срещат с гледната точка 

на задържаните имигранти. Наръчникът и Докладът за практиките в България са в 

диалог, както помежду си, така и с Изследването на индивидуални случаи, което 

представя отделно случаите на 10 от интервюираните по проекта задържани имигранти. 

Тези три резултата от проекта HEAR са обединени в книгата, посветена на Правото на 

изслушване на задържаните имигранти. 

Освен събиране на доказателства, една от целите на проекта HEAR беше и 

възстановяване на справедливостта в индивидуалните случаи на интервюираните 

имигранти посредством предоставяне на правна помощ. В тази връзка заведохме 

и съдебни дела със стратегическо значение. 

Резултатите от проекта  HEAR са представени на тематичния интернет сайт  - 

http://hear.farbg.eu и на поредица от събития: семинар с участието на съдии от 

административните съдилища в България, пресконференция за медиите, срещи с 

депутати, представители на Министерството на вътрешните работи, Омбудсмана и други. 

 

4) Проектът „Защита на лицата без гражданство от произволно задържане“ 

(Protecting Stateless Persons from Arbitrary Detention), изпълняван по споразумение с 

Европейската мрежа за лицата без гражданство. В рамките на проекта ФАР изготви и 

публикува  доклада “Защита на лицата без гражданство от произволно задържане в 

България”. Докладът изследва законодателството, политиката и практиката, свързани 

със задържането на лица без гражданство и неговото въздействие върху лицата без 

гражданство и върху лицата, които не могат да бъдат върнати и са изложени на риск от 

загуба на гражданство. Методологията на доклада съчетава изследването и анализа с 

http://hear.farbg.eu/handbook-bg/
http://hear.farbg.eu/evidence-collection-bg/analytical-report-bg/
http://hear.farbg.eu/evidence-collection-bg/analytical-report-bg/
http://hear.farbg.eu/evidence-collection-bg/case-studies-bg/
http://hear.farbg.eu/front-bg/
http://hear.farbg.eu/
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интервюта със съответните заинтересовани страни (от гражданското общество и 

държавните органи), както и с лицата без гражданство. На 17 ноември 2017г. ФАР 

проведе семинар, посветен на признаването на статут на лицата без гражданство и 

защита от произволно задържане. Резюме на доклада на български и английски език, 

докладът на английски език, както и материали от семинара са публикувани на интернет 

страницата на ФАР http://www.farbg.eu 

5) Проектът „Litigation to Protect Stateless Persons in Europe”, изпълняван по 

споразумение между ФАР и Европейската мрежа за лицата без гражданство. 

Проектът предвижда воденето на стратегически дела срещу имиграционното задържане 

на лица без гражданство. Изпълнението му започна на 01 ноември 2016г. 

 

6) Проектът „Promoting refugee Integration Support through youth Engagement: 

1951 Convention and nowadays refugees (PROMISE)“, съфинансиран по програма 

"Европа за гражданите" на Европейския съюз. 

Целта на проекта е да се насърчи по-добро приемане на европейските решения за 

бежанците в приемащите общности чрез практическо обучение по бежанско право, 

създаване на дискусионни форуми по ключови проблеми в Европа, свързани с 

бежанската проблематика и разработване на инструменти за ангажиране на младите 

хора в процеса на интеграция на бежанците в (транс) национално ниво. 

Проектът се ръководи от Юридическия факултет на университета Миколас Ромерис 

(MRU) в партньорство с Литовския младежки съвет (LiJOT), Асоциацията на местните 

власти в Литва, българската Фондация за достъп до права (ФАР), университетът Йосип 

Юрай Щросмайер в Осиек и Доброволчески център Осиек в Хърватия, организация 

“Svjetski savez mladih Hrvatska” (Хърватия), университетът в Печ, Унгария, Sopianae 

Kulturális Egyesület (Унгария), Университетът в Катания, Асоциация AccoglieRete per la 

Tuteladei MSNA в Италия, както и  London South Bank University (LSBG). 

Проектът стартира през септември 2016г., като по–голямата част от дейностите са 

предвидени за 2017г., сред които обучение на младежи по Бежанско право, провеждане 

http://www.farbg.eu/
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на две практически обучения и дискусионни форуми „Интеграцията на бежанците в 

приемащите общества“, изготвянето на изследване за митовете и факти за бежанците.  

 

Наред с посочените по-горе дейности, ФАР е в ежедневна връзка и сътрудничество със 

сродни организации, неформални групи, активисти, журналисти и изследователи от 

България и чужбина. 

 

Приложение: 

Отчет за приходите и разходите за нестопанска дейност за 2016 година 

 

Дата: 29.06.2017г. 

 

Подпис:                    

                 

   Валерия Борисова Иларева 

 

 


