
 

 

 

ОРГАНИЗАТОР И ЖУРИ 

  

Наградите „Човек на годината“ са основани от Българския хелзинкски комитет. През 2016 г. те 
ще бъдат връчени за девети пореден път. 

Български хелзинкски комитет (БХК) е независима неправителствена организация за защита 
правата на човека, създадена през 1992 г. Работата на БХК се основава на систематично 
наблюдение на правозащитната ситуация в България. В своята дейност комитетът обръща 
специално внимание на правата на жените, правата на детето, правата на хората с психични и 
интелектуални затруднения, на етническите и религиозните малцинства, на положението в местата 
за задържане, на свободата от дискриминация, на защитата от изтезания и малтретиране, на 
правата на бежанците и мигрантите, свободата на изразяване, достъпа до информация, проблемите 
на системата за наказателно правосъдие. БХК води стратегически дела пред вътрешните и 
международни съдилища за промяна на социалната реалност. 

  

Наградите "Човек на годината" 2016 се присъждат от деветчленно жури в състав: 

Красимир Кънев е председател на БХК и един от учредителите му. Специализирал е права на 
човека в Колумбийския университет в Ню Йорк. От 2005 г. е член на борда на Фонда на OOН за 
защита на жертвите на изтезания, а в периода 2008 – 2010 г. е негов председател. От 2006 г. е член 
на борда на Асоциацията за предотвратяване на изтезанията, Женева; от 2008 г. е член на борда на 
Института за право на обществения интерес, Ню Йорк; в периода 2007-2010 г. е член на борда на 
Европейския център за правата на ромите, Будапеща. Участвал е в десетки международни мисии 
за мониторинг на правата на човека в страни от Европа, Централна Азия и Близкия Изток. Автор и 
редактор на множество книги и статии в сферата на международното право по правата на човека, 
социологията на междуетническите отношения, правото и образованието, естетиката и логиката. 
  
Александър Кашъмов е адвокат, ръководител на правния екип на неправителствената 
организация „Програма достъп до информация“ (ПДИ). Под негово ръководство ПДИ е 
подкрепила и водила над 220 дела по Закона за достъп до обществена информация, много от които 
е представлявал лично. През 2001 г. води успешно първите две антидискриминационни дела в 
България, преди приемането на Закона за защита от дискриминация. В последните 12 години 
представлява множество журналисти и медии по искове и тъжби за обида и клевета. Автор и 
съавтор на над десет книги и сборници, десетки доклади и наръчници в сферата на прозрачността 
и достъпа до информация, защитата на личните данни, свободата на изразяване и правосъдие на 
прехода, публикувани в България и по света. 
 



 

 

Д-р Бояна Петкова е педиатър и основател на фондацията „Макове за Мери“, която работи за 
подкрепа на родители, преживели интраутеринна или перинатална смърт на дете. Бояна е 
инициатор на петицията Децата ни не са биологичен отпадък, с която призовава да се 
преустанови практиката мъртвородените бебета да се изгарят от здравните заведения като 
биологичен отпадък. През 2012 г. печели специална грамота за „За лична правозащитна смелост“ в 
наградите „Човек на годината“ 2013. 
  
Адвокат Даниела Михайлова е ръководител на правната програма на неправителствената 
организация „Инициатива за равни възможности“. Член е на Софийската адвокатска колегия от 
1996 г. Тя е един от авторите на текстовете на Закона за защита от дискриминация и активен 
участник в застъпническата кампания за приемането му. Водила е над 200 дела по случаи на 
дискриминация в различни сфери на обществения живот както пред съдебните органи, така и пред 
Комисията за защита от дискриминация. Основният фокус на нейната работа е защита на правото 
на равно третиране на ромското малцинство.  
 
Красимира Величкова е директор на Български дарителски форум – организация, която 
обединява, представлява и подпомага големите дарители (компании и фондации) в България от 
2004 г. Мисията на организацията е да съдейства за формирането на положително отношение на 
обществото към дарителството, да развива благотворителността в България, като работи за 
подобряване на средата за дарителство, да предоставя платформа за контакти между дарителите, и 
за обмен и съгласуване на дарителски политики. 
 
Петко Петков е съдия в наказателното отделение на Софийски районен съд (СРС) от месец юли 
2007 г., а от 2005 до 2007 г. е бил младши съдия в Софийски градски съд. Членува в Съюза на 
съдиите в България от 2005 г., бил е член на Управителния съвет на организацията и председател 
на етичната комисия в СРС. Временен преподавател по Наказателно право и процес в 
Националния институт на правосъдието от 2012 г., а в периода 2011 – 2012 г. е бил преподавател в 
Университета по библиотекознание и информационни технологии. От средата на 2014 г. е 
назначен за заместник-министър на правосъдието. През декември 2015 г. подава оставка заедно с 
министъра, в знак на несъгласие с провежданата правителствена политика. 
  
Татяна Ваксберг е журналистка на свободна практика. Тя е кореспондент на българската 
редакция на “Дойче веле”, на руската редакция на Радио Свобода и на френското онлайн издание 
Le courrier des Balkans в София. Отразявала е процеса Милошевич в Хага (2002-2003), процеса 
срещу Червените кхмери в Камбоджа (2010) и е била кореспондент във Вашингтон на Радио 
Свобода (2004-2005). Работила е като репортер в БНТ, като водещ и коментатор в Радио Свободна 
Европа. Авторка е на няколко документални филма, сред които два, отличени с награди: 
„Технология на злото“ (2001), посветен на насилствената асимилация и депортиране на 
българските турци през 80-те, и „Младич от Сребреница до Хага“, посветен на процеса срещу 
босненския сръбски генерал Ратко Младич. Автор е на книгата „Милошевич и трибуналът“ (2007). 



 

 

Носителка е на пет национални награди – както за аналитична, така и за разследваща 
журналистика. Татяна Ваксберг превежда от френски и руски език, в това число “Казионният 
език” на Франсоаз Том, “Колимски разкази” на Варлам Шамалов (заедно с Александър Талаков), 
“Архипелаг ГУЛАГ” на Александър Солженицин (заедно със Зоя Котева). 
 
Явор Гечев отговаря за маркетинга и връзките с обществеността в българския клон на 
международната организация за защита на животните „Четири лапи“. Роден е през 1976 г. в София 
и получава средно образование в 133 СОУ „А. С. Пушкин“. Завършва Колеж по мениджмънт, 
търговия и маркетинг с датско участие и СУ „Св. Климент Охридски“ със специалност Английска 
филология. Активен поддръжник на идеята за инкриминиране на насилието над животните и за 
създаване на зоополиция у нас. 
  
Яна Бюрер Тавание е заместник-председател на БХК. Била е директор на програма „Кампании и 
комуникации“ на организацията (2009 – 2014 г.) Има дългогодишен опит в журналистиката, 
носител е на множество български и международни журналистически награди. Съосновател на 
платформата за доброволчество TimeHeroes.org, директор на международната организация за 
социално ангажирано изкуство Fine Acts. Старши стипендиант на TED (2014 – 2016), Млад 
глобален лидер на Световния икономически форум.  
 

 


