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Годишен доклад за дейността през 2018 година 

на Фондация за достъп до права – ФАР 

Булстат: 176553638 

 

Фондация за достъп до права (ФАР) е пререгестрирана в Търговския регистър и 

регистър ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията под номер 20180515131807. 

През 2018 година усилията на екипа на ФАР бяха съсредоточени върху успешното 

приключване на няколко текущи проекта в сферата на правна помощ, 

предоставяне на информация и обучение по имиграционно и бежанско право в 

България, както и в разработването на нови иновативни проекти, които да 

надграждат и развиват постигнатото до момента: 

1) Партньорство с Европейската мрежа за лицата без гражданство 

(European Network on Statelessness): 

 Включване на България в Индекса относно лицата без гражданство 

(Statelessness Index). През 2018г. изследователи от ФАР, в 

сътрудничество с изследовател от ВКБООН-България, извършиха 

задълбочено изследване на законодателството и практиката и 

изготвиха пълния набор от информация относно положението на 

лицата без гражданство в България. Така България се включи със свой 

собствен профил в Statelessness Index: https://index.statelessness.eu/ 

 ФАР продължи да предоставя правна помощ на лица без 

гражданство съгласно споразумението „Litigation to Protect Stateless 

Persons in Europe“ с ЕНС. В рамките на проекта ФАР води стратегически 

дела срещу имиграционното задържане на лица без гражданство и 

относно прилагането на новата процедура за определяне на статут на 

лице без гражданство.  Адвокатите на ФАР предоставяха правна помощ 

за изготвяне на молби за предоставяне на статут на лице на без 

гражданство и водеха стратегически дела при прекратяване на 

процедурата за предоставяне на статут на лице без гражданство.  

 През октомври 2018г. д-р Валерия Иларева от ФАР взе участие в 

Годишната среща на Европейската мрежа за лицата без гражданство 

https://index.statelessness.eu/
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(ЕНС) в Страсбург, Франция, и активно допринесе към изготвяне на 

Следващата многогодишна стратегическа програма на ЕНС. 

2) Партньорство с Върховния комисариат за бежанците на ООН в България 

(ВКБООН). 

ФАР продължи редовното си участие в работните групи относно закрилата и 

относно интеграцията, свиквани и координирани от ВКБООН-България. 

Традиционно представители на ФАР взеха участие в годишното проучване на 

нуждите на търсещите закрила в България (AGD), организирано от ВКБООН. 

Освен текущото сътрудничество, ФАР сключи следните споразумения с ВКБООН: 

 Съ-авторство в Помагало по бежанско право за Академията на 

Министерството на вътрешните работи на Република България. Д-р 

Валерия Иларева от ФАР изготви главите, посветени съответно на 

Правото на свобода, алтернативи на задържането и задържането в 

имиграционното и бежанското право, както и относно Уязвимите 

търсещи закрила лица, идентификация и посрещане на техните 

специални потребности и комуникацията с тези лица; 

 Съдържателно и техническо изготвяне на информационния сайт 

http://statelessness.bg/ По поръчка на ВКБООН, ФАР разработи и преведе 

на английски, арабски и руски езици ръководство относно процедурата 

за предоставяне на статут на лице без гражданство в България. 

 ФАР изготви концепция и кандидатства в конкурса, обявен от ВКБООН 

за партньорство с международната организация през 2019 година. 

 

3) Международно сътрудничество в сферата на борбата срещу 

престъпленията от омраза, расизма и ксенофобията в рамките на проекта 

„PROXIMITY: Proximity Policing Against Racism, Xenophobia and other forms of 

Intolerance“.  

Проектът „Полицията в близост до обществото срещу расизма, ксенофобията и 

други форми на нетърпимост“ (Proximity Policing) е  съфинансиран от 

Европейската комисия и се ръководи от Испанската обсерватория на расизма и 

ксенофобията към Министерството на заетостта и социалното осигуряване на 

Кралство Испания. Проектът включва също така Министерството на 

правосъдието на Финландия, Общинската полиция на град Мадрид (Испания), 

Общинската полиция на град Рига (Латвия), Естонската полиция и Съвета по 

http://statelessness.bg/
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гранична охрана на Естония, Лисабонската полиция (Португалия),  Университета 

в Милано (Италия) и неправителствените организации Асоциация ТРАБЕ 

(Испания), Фондация за достъп до права - ФАР (България) и Съюза срещу 

престъпленията от омраза на Брадфорд (Великобритания). През 2018г. ФАР 

продължи да участва активно в изследванията относно добрите практики на 

местно равнище на различните служби и структури, които имат отношение към 

борбата срещу расизма и ксенофобията, и особено за добрите практики на 

полицията и в общината. Магдалена Митева и д-р Валерия Иларева от ФАР взеха 

участие в международни срещи за обмяна на опит в Хелзинки и Мадрид.  

ФАР поддържа уеб страницата на проекта, която се намира на адрес 

www.proximitypolicing.eu . 

 

4) Изготвяне на достъпни информационни материали онлайн и 

предоставяне на правни консултации на търсещи закрила лица в рамките на 

проекта „Editorial, Legal and Social Media Support Services – Bulgaria“, 

финансиран от Международния спасителен комитет.  

През 2018г. екипът на ФАР продължи да изготвя статии, отнaсящи се до 

правата на търсещите закрила лица и бежанците. Статиите бяха публикувани в 

раздела за България на интернет платформата: Refugee.info 

(https://www.refugee.info ). Платформата подкрепя информационните нужди на 

търсещите международна закрила и бежанците, като предоставя надеждна, ясна и 

подходяща информация, за да ги подпомогне да вземат информирани решения. 

Част от темите, по които ФАР работи, са посветени на защита срещу престъпления 

от омраза, защита от дискриминация, защита срещу имиграционно задържане и 

достъп до алтернативи на задържането, процедурата по предоставяне на 

международна закрила, на събирането на семейства, достъп до пазара на труда, 

услуги за търсещите закрила и бежанците, предотвратяване на трафика на хора, 

правата на уязвимите групи лица,  информация за жените- бежанки, съвети за 

безопасност.  Освен разработването на статиите, екипът на ФАР предоставяше 

правна помощ във връзка с написването на статиите. ФАР оказваше съдействие 

на екипа на Международния спасителен комитет – Балкани, свързвайки го с 

основните ключови актьори в България, които са ангажирани с услугите за 

търсещи закрила и бежанци.  

В края на 2018г. Международният спасителен комитет взе решение да предаде 

цялото съдържание за България (на английски, арабски, персийски и урду езици) 

http://www.proximitypolicing.eu/
https://www.refugee.info/
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от Refugee.Info на ФАР, с оглед на самостоятелното му развитие и актуализиране. 

Въз основа на това, ФАР създаде новата информационна платформа 

http://refugeelife.bg/  

 

5) Развиване на българското право и практика в сферата на защита срещу 

административно имиграционно задържане в рамките на проекта “Red Line”, 

съфинансиран от Европейската програма за интеграция и миграция.   

Международният проект “Red Line” се изпълнява от Италианския бежански 

съвет, Гръцкия бежански съвет, Фондация за достъп до права - ФАР и Унгарския 

хелзинкски комитет (ръководител на проекта). Проектът е посветен на разликата 

между задържането и условията на приемане на търсещи закрила лица. Като част 

от проекта адвокатите на ФАР продължиха да завеждат стратегически дела, както 

на национално ниво (относно правото на изслушване на задържаните имигранти 

– виж www.hear.farbg.eu ), така и пред Европейския съд по правата на човека. 

Адвокатите на ФАР провеждаха текущ мониторинг на центровете за задържане в 

България и участваха в застъпнически международни срещи в Брюксел.  

През ноември 2018г. в град Банско адвокат Валерия Иларева от ФАР и Груша 

Матевзич от Унгарския хелзинкски комитет проведоха обучение за български 

адвокати относно воденето на дела срещу имиграционно задържане. По време на 

обучението адвокатите обсъдиха актуални въпроси от сферата на 

административното задържане на чужденци според Закона за убежището и 

бежанците и Закона за чужденците в Република България, с акцент върху 

непридружените деца. Подробно беше разгледана съдебната практика на 

Европейския съд по правата на човека и на Съда на Европейския съюз, както и 

практическите аспекти на водене на дела пред тези европейски съдилища. 

Представена бе и процедурата за подаване на жалба до Европейската комисия. 

Презентациите на обучителите са публикувани тук: http://hear.farbg.eu/training-

for-lawyers-bg/  

Освен горепосочените проекти и инициативи, получили целево безвъзмездно 

финансиране, през 2018 година ФАР продължи своите текущи дейности: 

1) Безплатна правна помощ 

  През 2018г. адвокатите 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 

http://refugeelife.bg/
http://www.hear.farbg.eu/
http://hear.farbg.eu/training-for-lawyers-bg/
http://hear.farbg.eu/training-for-lawyers-bg/
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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. 

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.  

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.  

Наред с посочените основни дейности, ФАР е в ежедневна връзка и 

сътрудничество със сродни организации, неформални групи, активисти, 

журналисти и изследователи от България и чужбина. 

 

Приложение: Годишен финансов отчет за 2018 г. 

 

http://blog.farbg.eu/
https://www.facebook.com/farbg.eu



