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Организатори   

Съюз на съдиите в България 
Съюзът на съдиите в България (ССБ) е учреден в София на 28 март 1997 г. от 

30 учредители, сред които съдии от Върховния касационен съд, окръжни и районни 
съдилища. Той е регистриран през май 1997 г. като професионално сдружение с 
идеална цел, което си поставя за цел да обединява и представлява всички български 
съдии. През 2013 г. общият брой на членовете е 945 съдии от всички нива на 
съдебната система или над 40 % от съдиите в страната. От ноември 2005 г. ССБ е 
член на Международната асоциация на съдиите. С това той придоби статус на 
организация, представляваща професионалната общност съгласно международния 
стандарт за представителност. През шестнадесет години от своето съществуване 
ССБ се разви в съществен фактор за изграждането на уважавана, независима, 
компетентна и обществено ангажирана съдебна власт.  

Неговите основни дейности обхващат следните стратегически области:  
I.Отстояване независимостта на съдебната власт и индивидуалните съдии; 
II.Повишаване на професионалната квалификация на съдиите и развиване на 
професионално-етичните стандарти на съдийската професия; 
III. Наблюдение и изразяване на становището на съдиите по въпроси от 
професионален или обществен интерес.  
IV. Експертно участие в законотворческия процес и изразяване на становища по 
законопроекти и конституционни дела;  
V. Обмен на квалификация и развиване на сътрудничество със сродни 
неправителствени организации, насочено към подобряване на правната среда на 
гражданското общество и особено на подрастващите и децата в риск чрез 
популяризиране на върховенството на закона и правното образование;  
VI. Развитие на връзките на съдебната власт и съдийската професия с 
обществеността. 

Като съсловна организация ССБ е посредник между обществото, съдебната 
власт и политическите власти като едновременно представлява структура на 
гражданското общество, професионална организация и сдружение на лица, 
изпълняващи държавни правомощия.  

Фондация „Български център за нестопанско право” (БЦНП) 
БЦНП е фондация в обществена полза, създадена през юли 2001 г. Нашата 

мисия е да оказваме подкрепа при изработването и прилагането на закони и 
политики с цел развитие на гражданското общество, гражданското участие и 
доброто управление в България. БЦНП работи в тясно сътрудничество с 
Международния център за нестопанско право (ICNL) със седалище Вашингтон, 
САЩ, и в същото време е учредител и работи в партньорство с Европейски център 
за нестопанско право със седалище Будапеща, Унгария. 

През последните 10 години ние сме участвали в приемането на Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел в България и неговите изменения, в 
създаването на условия за данъчни облекчения за организациите в обществена полза 
и техните дарители и сме насърчавали реформирането на Закона за социалното 
подпомагане и Правилника за неговото прилагане, които създадоха механизъм за 
възлагане на социални услуги на неправителствени организации. Две от последните 
ни най-значими инициативи бяха изготвянето на Стратегия за подкрепа на 
развитието на гражданските организации в Република България за периода 2012 – 
2015г. и Проект на Закон за доброволчеството. 
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БЦНП бе сред водещите организации в България при ратифицирането на 
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и участва в изготвянето на 
Концепция за промени на националното законодателство, свързани с прилагането на 
стандартите на чл. 12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания 
(одобрена от Министерски съвет през ноември, 2012г.). БЦНП бе един от членовете 
на работната група, която изготви Национална стратегия „Визия за 
деинституционализацията на децата в Република България”, приета от 
Правителството едновременно с 10-годишен План за действие за изпълнение на 
Националната стратегия, финансирана чрез програми на ЕС. 
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ЛЕКТОРИ & МОДЕРАТОРИ  

Доц. Велина Тодорова 
Велина Тодорова е юрист, доцент по гражданско и семейно право към Пловдивския 
университет и Института за държавата и правото при Българската академия на 
науките. Работила е активно по провеждането на правни реформи, свързани с 
правата на уязвимите групи като деца и жени, както и в областта на семейните 
въпроси и социалното законодателство. Доц. Тодорова е била един от водещите 
експерти при разработването на Закона за закрила на детето и последващите му 
изменения. Предоставяла е експертна помощ не само на национално ниво, но и на 
международно, включително и в Съвета на Европа, Европейския Парламент и 
Съвета по европейско семейно право. Като бивш заместник министър на 
правосъдието, тя е допринесла за започване на правната реформа в областта на 
дееспособността на хората с увреждания.  
 
Харалан Александров   
Харалан Александров е антрополог, организационен консултант и анализатор на 
обществените процеси. Изучава проблемите на идентичността, самоорганизацията 
на човешките групи и общности и лидерството в тях, социалното развитие и 
културната промяна. Първата му докторска дисертация е теренно изследване върху 
културната идентичност на българските мюсюлмани, а втората – изследване в хода 
на действието (action research) върху организационната промяна и лидерството.  

Преподава в НБУ и е член на Български Институт за Отношения между Хората. 
Консултира организации и проекти в областта на образованието, местното развитие 
и грижите за деца. 

 

Анета Генова 
Анета Генова работи за Центъра за защита правата на хората с психични проблеми 
(the Mental Disability Advocacy Centre) като правен наблюдател, базиран в София, 
България от 2005 г. насам, като част от екипа на партньорската организация – 
Български Хелзинкски Комитет. Завършила е право в Софийския университет „Св. 
Климент Охридски” през 1993 г., след което е била съдия в районния и окръжния 
съдилища в Радомир и Перник до 1998 г. 
Г-жа Генова е практикуващ адвокат от 1998 г. до присъединяването си към екипа на 
Центъра за защита правата на хората с психични проблеми. Анета си е сътрудничела 
с редица български организации като например Фондация за джендър изследвания и  
Фондация ПУЛС – Център за закрила на жени и деца жертви на насилие в Перник, 
като е подкрепяла техните застъпнически усилия. Тя е завършила курс за 
разрешаване на конфликти и водене на преговори и курс за подкрепа на уязвими 
клиенти през 2004 г. Към настоящия момент тя учи клинична и социална работа към 
Нов Български Университет.  
 
Мариета Димитрова 
Мариета Димитрова e член на САК от 1990 година. Тя е Правен консултант на 
Български център за нестопанско право (БЦНП) от създаването му, с повече от 10 
години опит в осъществяване на проекти, свързани с развитие на гражданското 
общество, социалната сфера и проблемите на хората с увреждания.  
Г-жа Димитрова е била Правен консултант на Комисия по труда и социална 
политика в 41 Народно събрание. С проблематиката на Конвенцията на ООН за 
права на хората с увреждания е ангажирана от 2008 г. 



 5 

 
Надя Шабани  
Надя Шабани е програмен директор в Български център за нестопанско право 
(БЦНП). Тя работи в организацията от момента на нейното основаване през 2001 г. 
до 2009 г. и се присъединява към екипа отново през 2012 г. В БЦНП, тя е работила 
по теми като създаване на неправителствени организации, публично-частни 
партньорства, добро управление и социално договаряне. Тя е предоставяла 
експертна помощ  на служители на централно и местно ниво, юристи, 
професионални групи, родителски организации и доставчици на социални услуги 
относно подготовката на политики, стратегически документи, подготовка на 
промени в законодателството и оценка на въздействието в социалната сфера.  
През 2009 г., г-жа Шабани е назначена за Председател на Държавната Агенция за 
закрила на детето, отговорна за защитата на правата на децата и координацията на 
държавните политики в тази сфера. Като Председател, тя е отговаряла за 
координацията на всички мерки и програми в плана за деинституционализация на 
децата в България, приет през 2010 г. и финансиран от ЕС (100,000,000 евро за 
първите 4 години). 
Г-жа Шабани има магистърска степен от Правния факултет на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски” и специализация по Международно право и 
международни организации. 
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ПРОГРАМА 

 

 

10.00 – 10.15      Откриване на семинара 
Съдия Борислав Белазелков  
Съюз на съдиите в България, Върховен касационен съд 
 
Доц. Велина Тодорова,   
Институт за държавата и правото, Българска 
академия на науките 
 
Г-жа Надя Шабани,  
Програмен директор, Български център за 
нестопанско право  
 

 
 
 
 
 

10.15 – 10.45  Запрещението. Лабиринт без изход. 
Преглед на практиката на Европейския съд по правата 
на човека във връзка с ограничаване/лишаване от 
дееспособност 

 Анета Генова 
  Адвокат, Център за защита правата на хората с 

психични проблеми (MDAC)  
  
 

             10.45 – 11.15 Правни механизми и възможности за приемане на 
конкретни разрешения в съответствие с Конвенцията  
на ООН за правата на хората с увреждания според 
действащото законодателство 

  Делото “СТАНЕВ срещу България” 
  Съдия Борислав Белазелков 

Върховен касационен съд, Съюз на съдиите в 
България 

 
 

             11.15 – 11.30  Кафе пауза  
 

11.30 – 12.00  Конвенцията на ООН за правата на хората с 
увреждания: визия, принципи и предизивкателства, 
сравнителен преглед на концепцията за 
дееспособността на хората с увреждания 
Мариета Димитрова  
Правен експерт, Български център за нестопанско 
право 

        
 

9.30 – 10.00  Регистрация на участниците 
 

Модул І: Правни аспекти на новата концепция за дееспособност 
Модератори: Съдия Светла Цачева и доц. Велина Тодорова  
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 12:00 – 13.30 Дискусия 
Модератор:  
Съдия Светла Цачева  
Върховен касационен съд, Съюз на съдиите в 
България 

 
13:30 – 14:00 Обяд  

 

 

 
 

 
14:00 – 14.30  Свободата на избор: как да бъдем автори на живота си.  
 Харалан Александров,  

Социален антроплог 
 

14.30 – 15.00  Смяна на парадигмите в контекста на чл. 12 от КПХУ 
– търсене на решения за хората с психичноздравни 
проблеми    
Валентина Христакиева  
Директор, Глобална инициатива в психиатрията - 
България         

 
Овластяване на хората с интелектуални затруднения: 
стъпка по стъпка към подкрепено вземане на решение 
от хора с интелектуални затруднения и/или 
аутистични проблеми 

 Соня Владимирова и Илияна Малинова  
 Българска асоциация за лица с интелектуални 

затруднения 
 

15.00 – 16.30  Дискусия 
 
 

 

 

 

Модул ІІ: Пилотна програма „Член 12- следваща стъпка” 
Модератор: Харалан Александров/Надя Шабани  
  

16.30       Закриване на семинара 
 
  

 


