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Уважаеми дами и господа народни представители от 44-ото Народно събрание, 
 
От началото на демократичните промени, вече 
25 години Българският хелзинкски комитет (БХК) 
е най-голямата и активна неправителствена ор-
ганизация, следяща за спазването на човешките 
права в България.  
 
Благодарение на работата на БХК чрез водене 
на дела и кампании през годините бяха напра-
вени важни законодателни промени. Това са 
само някои от тях: 

● В продължение на години БХК лобираше за 
приемането на Закона за защита от дискрими-
нация и през 2003 г. взе пряко участие в напис-
ването му.  

● Делото през 2006 г. на БХК Падалов срещу 
България беше сред основните фактори за при-
емането на Закона за правната помощ и про-
мяната на законодателството. 

● Кампанията “Полицейското насилие в България: 
стоп сега!” насърчи въвеждането на промени в 
Закона за МВР през 2012 г., които предвиждат 
полицаите да използват сила и помощни средс-
тва само при „абсолютна необходимост” с цел 
ограничаване на полицейското насилие. 

● С решението по делото Станев срещу България 
в ЕСПЧ през 2012 г. бяха въведени законодател-
ни промени, които да предотвратяват произ-
волното настаняване в социалните домове за 
възрастни с психични разстройства.  
  
Вие имате нелеката задача да създавате закони-
те на републиката и да разработвате ефективни 
политики за подобряване на състоянието на 
правата на човека. На вас се пада честта и за-
дължението да вземате решения, които ще 
променят живота на милиони български граж-
дани; както и отговорността към принципите на 

правовата държава и към изпълнението на 
международните ангажименти, поети от Репуб-
лика България. 
 
Поради тази причина ви изпращаме някои от 
най-необходимите промени в законодателство-
то и политиките, които смятаме, че трябва да се 
осъществят през мандата на 44-ото Народно 
събрание: 

● Да се продължи деинституционализацията на 
грижата за деца. 

● Да се продължи реформата в съдебната власт, 
която да обхване и прокуратурата. 

● Да се приеме нов закон за правосъдие за деца в 
конфликт със закона и да се създадат адекватни 
социални услуги, които да подкрепят неговото 
прилагане. 

● Да се приведе българското законодателство в 
съответствие с Конвенцията на Съвета на Европа 
за превенция и борба с насилието над жени и 
домашното насилие. 

● Да се създаде адекватна законодателна и 
институционална рамка за борба с всякакъв вид 
незаконни действия на правоприлагащите орга-
ни. 

● Да се усили борбата с всички форми на дискри-
минация, включително речта на омраза спрямо 
уязвимите групи в българското общество. 

● Да се предприемат законодателни и практичес-
ки мерки за изпълнението на близо 300 реше-
ния на Европейския съд по правата на човека 
срещу България. 
 
Заедно с това писмо ще намерите и копие на го-
дишния доклад за състоянието на правата на 
човека в България през 2016 г., който БХК издава 
от 1993 г. насам.

   
 

Целият екип на БХК ви пожелава успех в това начинание. Ще следим с интерес работата ви – така, както 
сме го правили при вашите предшественици през последните 25 години. 

 
 

 
Красимир Кънев 
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