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БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ (БХК) е независима неправителствена организация за
защита на правата на човека: граждански, политически, икономически, социални и културни.
Акцент в работата ни е отстояването на правата на най-уязвимите групи, живеещи в България:
етническите малцинства, хората в неравностойно положение, лишените от свобода, хората,
настанени в институции, децата, жените. Целите на БХК са да насърчава уважение и да
подпомага защитата на правата на човека, да лобира за законодателни промени за
привеждане на българското законодателство в съответствие с международните стандарти, да
поощрява обществен дебат по правозащитни проблеми и да популяризира правозащитната
идея сред широката общественост.
БХК е основан на 14 юли 1992 г. Организацията е регистрирана в Централния регистър на
юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност
(Удостоверение на Министерство правосъдието № 001/12.07.2001 г.).

ОБЩО СЪБРАНИЕ
Дейността на БХК се ръководи от Общо събрание, който е върховният орган на сдружението.
Членове на Общото събрание на БХК през 2014 г.:
Антоанета Ненкова, Васил Чапразов, Вълко Станев, Георги Банков, Георги Тошев, Даниела
Фъртунова, Десислава Симеонова, Димитрина Петрова, Иван Бедров, Илиана Савова, Калина
Бозева, Кирил Иванов, Красимир Кънев, Маргарита Илиева, Рамадан Кехайов, Яна Бюрер
Тавание.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Управителният съвет се избира от Общото събрание и отговаря за оперативното управление на
цялостната дейност на сдружението. Членовете на Управителния съвет, избрани с мандат март
2014 г. - февруари 2016 г., са: Красимир Кънев, председател, Антоанета Ненкова, Васил
Чапразов, Георги Банков, Десислава Симеонова, Илиана Савова и Яна Бюрер Тавание.

2

БХК: Годишен отчет за дейностите през 2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ
ПРОГРАМА МОНИТОРИНГ И ИЗСЛЕДВАНИЯ ................................................................................ 4
ДЕЙНОСТИ В ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ СВОБОДА................................................................... 5
ДЕЙНОСТИ В ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА ................................................ 6
ЗАСТЪПНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ....................................................................................................................... 7
ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА АГЕНЦИЯТА ЗА ОСНОВНИ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ........................................ 8
ПУБЛИКАЦИИ ................................................................................................................................................ 9

ПРАВНА ПРОГРАМА ..................................................................................................................... 10
РАЗВИТИЯ ПО СЪВМЕСТНИТЕ ПРОВЕРКИ НА БХК И ПРОКУРАТУРАТА В ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ДЕЦА С
УВРЕЖДАНИЯ .............................................................................................................................................. 10
ДЕЛА ПРЕД ПРАВОЗАЩИТНИТЕ ОРГАНИ В СТРАНАТА ............................................................................. 10
ДЕЛА ПРЕД ЕСПЧ ......................................................................................................................................... 13
ЗАСТЪПНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ..................................................................................................................... 14
СЕМИНАРИ, РАБОТНИ СРЕЩИ И ОБУЧЕНИЯ ............................................................................................. 15

ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА НА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ .................................................... 15
НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОИЗВОДСТВА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА И
СТАТУТ.......................................................................................................................................................... 16
МОНИТОРИНГ НА ГРАНИЦИТЕ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ .................................... 16
ВОДЕНЕ НА ДЕЛА ПРЕД НАЦИОНАЛНИТЕ СЪДИЛИЩА ............................................................................ 16
ПРАВНИ АНАЛИЗИ, ОБУЧЕНИЯ .................................................................................................................. 18

ПРОГРАМА „КАМПАНИИ И КОМУНИКАЦИИ“ ............................................................................. 19
ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ВИДИМОСТТА И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА КАМПАНИИТЕ НА БХК ....................... 19
КЛУБ ОБЕКТИВ В ЧЕРВЕНАТА КЪЩА .......................................................................................................... 21

ГОДИШНИ НАГРАДИ „ЧОВЕК НА ГОДИНАТА 2014 г.“ ................................................................. 22
ПРОГРАМА „ПРОГРАМИРАНЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ“.................................................................. 23
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ........................................................................................................................ 26
ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР ....................................................................................................... 26

3

БХК: Годишен отчет за дейностите през 2014 г.

През 2014 г. сферите на застъпничество, в които БХК беше ангажиран, бяха
определени въз основа на Стратегията на БХК 2013-2018 г. и Плана за
дейността 2014 г.
През годината БХК изпълняваше дейности в рамките на своите пет постоянни
програми – една изследователска, две правни и две специализирани:
Програма „Мониторинг и изследвания“, Правна програма, Програма за правна
защита на бежанците и мигрантите, Програма „Кампании и комуникации“ и
Програма „Програмиране и администрация“. Дейностите по различните
програми са изложени по-долу.

ПРОГРАМА МОНИТОРИНГ И ИЗСЛЕДВАНИЯ
През 2014 г. основната изследователска програма на БХК извършваше мониторинг в различни
области, като най-силно застъпени бяха затворените институции за възрастни с психични
разстройства и техните нови алтернативи – социалните услуги от резидентен тип. Извършвани
бяха планирани мониторингови посещения в институции за деца, лишени от свобода, и ад хок
посещения по сигнали в социални институции за възрастни, затвори и центрове за настаняване
от семеен тип (ЦНСТ) за деца. Изследователите изготвяха изследвания по основни права в
различни сфери и вземаха участие в застъпнически дейности. От декември 2014 г. възобнови
работата си работната група в Министерство на правосъдието по чл. 12 от Конвенцията за
хората с увреждания, в която БХК участва със свой представител.

МОНИТОРИНГ В ЗАТВОРЕНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ВЪЗРАСТНИ – СОЦИАЛНИ ДОМОВЕ, ЗАТВОРИ
През януари БХК извърши традиционното проучване в затворените институции за годишния
доклад на БХК за състоянието на правата на човека. Анкетирани бяха 140 лишени от свобода в
затворите във Враца, Пазарджик, Ловеч и Стара Загора по въпроси на досъдебното
производство.
Обекти на планирана изследователска дейност през 2014 г. бяха домовете за възрастни с
умствена изостаналост, с психични разстройства и с деменция. Паралелно с посещенията в
специализирани институции изследователите посещаваха и социални услуги от резидентен тип
– ЦНСТ, защитени жилища и преходни жилища; обект на изследване бяха и няколко дневни
центъра. В изследователския екип бяха включени и психиатри, които изследваха качеството на
медицинското обслужване. През годината бяха посетени 14 дома за хора с умствена
изостаналост, четири дома за възрастни хора с психични разстройства и един дом за възрастни
с деменция. Посетени бяха и седем ЦНСТ, 14 защитени жилища, две преходни жилища и два
дневни центъра. През март 2015 г. БХК предстои публикуването на специален доклад за
състоянието на резидентната грижа – институционална и в общността – за хората с ментални
увреждания в България. Докладът ще направи и оценка на хода на процеса на
деинституционализация на тази социална услуга.
Програмата продължи да извършва и посещения в затвори, главно по сигнали или с цел срещи
с лишени от свобода жалбоподатели до БХК. По повод на пилотно дело пред Европейския съд
за правата на човека (EСПЧ) за условията в българските затвори, Нешков и други с/у България,
изследователите отговаряха на въпроси на журналисти за конкретните жалби на лишените от
свобода и дадоха интервюта за делото и за положението на местата за лишаване от свобода в
4
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медиите. Изследователите консултираха и комуникираха жалби на адвокати на лишени от
свобода, в случай, когато правата им са били нарушавани.
През годината отново бяха установени сериозни случаи на насилие от страна на надзорно
охранителния състав върху лишени от свобода в затворите. При най-драстичния от тези случаи,
от Софийски централен затвор, програмата получи сигнал за тежък побой от страна на голяма
група надзиратели върху седем лишени от свобода чужди граждани. Изследователите на БХК
посетиха затвора един ден след инцидента и едва тогава, по тяхно настояване, пострадалите,
които имаха видими следи от насилие, бяха прегледани от лекар. БХК предостави правна
помощ на пострадалите и подаде от тяхно име жалба в прокуратурата, както и сезира за случая
Омбудсмана в качеството му на Национален превантивен механизъм. По случая е образувано
досъдебно производство за нанесена лека телесна повреда от длъжностно лице при
изпълнение на службата си. През годината продължи и работата по случая на побой от есента
на 2013 г. в групата на осъдените чужденци в Софийски централен затвор. След отказа на
прокуратурата да образува досъдебно производство, беше заведена жалба в Европейския съд
по правата на човека.
В края на годината изследователите отправиха за четвърти път искане до министъра на
правосъдието за промяна на чл. 253 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането
под стража (ЗИНЗС) за премахване на разрешителния режим и предоставяне на
неправителствени организации на достъп до лица, които са задържани в рамките на все още
висящи наказателни производства на досъдебна и съдебна фаза на наказателния процес.
ДЕЙНОСТИ В ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ СВОБОДА
През 2014 г. в рамките на проекта „Деца, лишени от свобода в Централна и Източна Европа:
между наследството и реформата“ БХК извърши 47 посещения на общо единадесет различни
вида места от затворен тип, в които се настаняват малолетни и непълнолетни: поправителни
домове, следствени арести, районни управления на полицията, гранични управления на
полицията, възпитателни училища-интернати (ВУИ), социално-педагогически интернати (СПИ),
домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни, домове за деца лишени от
родителска грижа, приюти, бежански центрове. Посетените места са институции, които спадат
към системата на наказателното правораздаване, системата за борба с противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни и към системата за закрила на детето и институции за
бежанци и мигранти. Проведохме общо 104 интервюта с деца, лишени от свобода (от които 31
интервюта с момичета, интервюираните чужди граждани са общо 26 деца, от които 7 момичета
от пет различни държави - Сирия, Гана, Афганистан, Иран и Ирак).
След извършените посещения беше изготвен доклад относно състоянието на правата на детето
в затворените институции в България, както и в кризисните центрове и специалните домове за
временно настаняване на чужденци. Като координатор на международния проект, БХК
подготви и книга с всички доклади за България, Унгария, Полша и Румниъя на английски. Като
водеща организация на проекта, БХК отговаряше и за комуникацията с Европейската комисия
по проекта и следеше за прогреса на работата в другите държави.
През декември 2014 г. БХК, в партньорство с Унгарския хелзинкски комитет, организира
конференция в Будапеща за представянето на доклада. Бяха поканени и експерти в областта на
детското правосъдие от Англия, Холандия и Унгария да изнесат семинари по различни теми,
включително сравнителен анализ на системите за детско правосъдие, преживяванията на
непълнолетните по време на задържането, негативните ефекти върху децата от задържането,
ефективността на изградена система за последващи грижи след напускането на институцията и
др. На 16 декември беше публично представен докладът на БХК за затворените институции за
5
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деца на пресконференция в София, а на 18 декември БХК организира кръгла маса, на която
бяха поканени ключови институции, включително ДАЗД, МОН, МТСП, АСП, МВР, МП, МЗ, както
и неправителствени организации. На кръглата маса БХК представи доклада и помоли за
коментари от всяка институция. Също така се обсъди бъдещето на реформата в областта на
детското правосъдие в България.
Във връзка с установените нарушения в институциите за деца, БХК предприе редица
застъпнически действия, сред които: сигнал до Министерство на правосъдието във връзка с
нарушаване правото на неприкосновеност на кореспонденцията на лишените от свобода
непълнолетни в Поправителен дом – Бойчиновци, в отговор на което е извършена проверка и
потърсена дисциплинарна отговорност на служител от дома; изпратено писмо до
ръководството на ПД – Бойчиновци относно забраната за провеждане на телефонни разговори
на чужд език по отношение на момче от Ирак; изготвено е писмо до Комитета за
предотвратяване на изтезанията (КПИ) относно нарушения на правата на децата, настанени във
ВУИ и СПИ; подадена е жалба до Районна прокуратура – Плевен от името на непълнолетна по
повод незаконното ѝ задържане в психиатрична болница, но след извършена проверка,
прокуратурата отказа да образува досъдебно производство; обжалван отказ на Държавна
агенция за закрила на детето да предостави на служител на БХК достъп до обществена
информация, касаеща резултати от проверки на Агенцията в детски институции, съдът отмени
отказа на ДАЗД като незаконосъобразен; подаден е сигнал до ДАЗД и други държавни
институции по случай на сведения за физическо и сексуално насилие над деца от дом за деца,
лишени от родителска грижа в с. Доганово, община Елин Пелин.
ДЕЙНОСТИ В ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА
Проектът си постави за цел проследяване на промяната в грижата за деца в ДМСГД, особено
на най-уязвимите от тях – децата с тежки увреждания. Той бе реализиран в периода 2013 –
2014 г.
За целите на изследването бе създаден пул от експерти, сред които педиатри, психиатри,
психолози, логопед и физиотерапевти. Експертите разработиха инструментариум от критерии и
индикатори, с които проследиха случващото се на входа, в и на изхода на детските домове за
деца от 0 до 3 години.
Изследователската част от проекта на терен натрупа и систематизира данните за напредъка в
процеса на замяна на институционалната грижа с грижа в семейна или близка до семейната
среда в общността, екипът посети 37 населени места, където извърши структурирано
наблюдение на детски институции и на нови услуги (26 институции (20 ДМСГД, 1 ДДЛРГ и 5
ДДУИ) и 30 алтернативи), като освен медицинската грижа, бяха изследвани и други аспекти от
грижата за децата в институциите, които са немедицински, в т.ч. практики на реинтеграция на
деца в биологичните им семейства, приемна грижа и вписване в регистрите за
осиновяване/одъщеряване; бе проследен и процесът на подготовка за пренасочване към нови
услуги (извеждане – намаляване на капацитет – закриване на ДМСГД); бяха посетени 17
приемни семейства и осиновители/одъщерители.
С цел подобряване на качеството на грижата вътре в детските институции, експертите от екипа
извършиха и консултантска и обучителна работа. В рамките на проекта, съвместно с наши
партньорски НПО, бе разработено и предложение за модел за по-нататъшна реформа на
ДМСГД.
Финалният анализ „Метаморфозата ДМСГД - проблем или потенциал“ бе отпечатан и
предоставен на държавни институции, партньорски организации, медии. През м. септември 6
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октомври 2014 г. обобщената оценка за случващото се на входа и на изхода на детските
институции в България бе представена публично на 2 организирани дискусии в Центъра за
култура и дебат „Червената къща“. Участие в дискусията взеха и представители на ДАЗД, МТСП,
АСП, ДАЗД.
В рамките на проекта и след приключването му бяха проведени няколко срещи с отговорни
представители за деинституционализацията в МЗ и ДАЗД. Бе осъществена и работна среща с
ръководителя на представителството на УНИЦЕФ в България. Бе създадена и мрежа от НПО,
които обсъдиха на две работни възможните модели за продължение на реформата на детските
домове, в това число на домовете-вход към институциите – ДМСГД. Направените предложения
бяха предоставени на МЗ.
Във връзка с постъпили сигнали за нередности в процеса на деинституционализация на деца от
ДДЛРГ – с. Доганово, през януари 2015 г. екип на БХК посети изпращащата и приемащата
институция, както и институциите, участващи и ръководещи процеса. Бяха проведени
интервюта с част от децата, продължаващи да живеят в ДДЛРГ – с. Доганово, всички деца
настанени в ЦНСТ – гр. Самоков, част от персонала на двете институции, зам. кмета на община
Елин Пелин, директора на ДСП – Елин Пелин, началник ОЗД/ДСП - Елин Пелин, кмета на
община Самоков, гл. експерт „Социални дейности и здравеопазване” – Самоков.
ЗАСТЪПНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
През годината програмата предоставяше експертни становища по различни стратегически
жалби. По делото Йорданов с/у България, част от Нешков и други с/у България бяха изготвени
Съображения по Съображенията на правителството. Изготвени бяха жалби на непълнолетни по
повод нарушен пряк достъп до съд поради невъзможност за обжалване лишаване от свобода в
СПИ от непълнолетно лице, нарушено право на семеен живот и правото на ефективно
вътрешноправно средство, както и жалба относно липсата на правни средства за проверка на
законността на задържане в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни.
Програмата изготви жалбата на жалбоподателка пред ЕСПЧ относно нарушено право на личен
и семеен живот и неизпълнени позитивноправни задължения на държавата, които да
гарантират връщане на детето на жалбоподателката при нея. В друг случай, програмата
предостави правна помощ по жалбоподател по повод настаняването на двете му племеннички
(едната непълнолетна, другата малолетна), заедно с майка им, в кризисен център, въпреки
волята на децата. Беше подадена жалба до Районен съд – Перник. Скоро след това децата и
майка им бяха освободени от центъра, прекратихме правните действия пред РС – Перник
поради отпаднал правен интерес.
Във връзка с оплаквания на лишен от свобода изискахме информация от Главна дирекция
„Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) относно броя на заболелите от заразни болести в
Софийски централен затвор. Програмата съдейства за написването на нова жалба на лишен от
свобода пред ЕСПЧ по повод на нанесен му побой в затвора през 2013 г., както и по повод
отказ на затворническата администрация да предостави чист и неупотребяван мундщук за
проверка на алкохолно съдържание в кръвта му.
Програмата извърши и проучване на относимата практика и международни норми относно
кърменето на обществено място във връзка с евентуално дело по повод на забрана за кърмене
в търговски обект.
На 25 март 2014 г. беше обявено решението на ЕСПЧ по делото М.Г. с/у България,
жалбоподателят, по което беше представляван от БХК. По делото Съдът установи, че
изпълнението на решението на българския съд, допускащо екстрадицията на М.Г. в Русия, би
7
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било нарушение на абсолютната забрана за нечовешко и унизително третиране на чл. 3 от
Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ). След постановяване на решението, БХК
предприе редица застъпнически действия с цел реалното недопускане на екстрадицията и
бързото освобождаване на жалбоподателя.
Във връзка с подаден до БХК сигнал, изследователи посетиха и Дома за временно настаняване
за възрастни към МВР в гр. София. От името на задържано в дома лице БХК подаде жалба,
оспорваща законността на задържането. Веднага след подаване на жалбата, полицията
освободи задържаното лице.
БХК беше допуснат от ЕСПЧ като трета страна по пилотното дело Нешков и други срещу
България. В тази връзка, програмата „Мониторинг и изследвания“ подпомогна Съда като
представи своите наблюдения върху материалните условия в затворите в страната.
Юристки от програма „Мониторинг и изследвания” и Правна програма на БХК участваха в
сравнително проучване на ниво ЕС за правата на ЛГБТ семейства, като изготвиха доклад за
ситуацията в България.
Представители на БХК бяха поканени да участват и се включиха в работни групи към
Министерство на правосъдието, сред които работна група за обсъждане на препоръките на
Комитета срещу изтезанията към България, отправени след посещението му през 2014 г. и
работна група за обсъждане на промени в Закона за изпълнение на наказанията и задържането
под стража.
През 2014 г. БХК стартира работата си по европейски проект Мрежа за правна защита на
лишени от свобода (Prison Litigation Network), финансиран от Европейската комисия. Проектът
се реализира съвместно от неправителствени организации и академични институции от
Румъния, Италия, Франция, Белгия, Ирландия, Испания и България. В рамките на проекта БХК
извърши анализ на практиката на ЕСПЧ по определени текстове на ЕКПЧ. Започната е работа по
обширен доклад върху българската система за защита на правата на лишените от свобода
лица, в което се включва описание на националното законодателство, съдебни и
административни средства за защита на лишени от свобода, съдебна практика по жалби на
лишени от свобода, практика на ЕСПЧ по жалби на лишени от свобода срещу България, обзор
на съществуващите на структури, организации и юристи, работещи по проблемите на лишените
от свобода.
ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА АГЕНЦИЯТА ЗА ОСНОВНИ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
През 2014 г. БХК продължи да изготвя изследвания, поръчани от Агенцията за основни права на
човека на Европейски съюз.
БХК изготви ново изследване за проявите на хомофобия, правните средства за защита срещу
нея и ефективността на работата на институциите за противодействие. То установи липса на
чувствителност и разпознаване на проявите на хомофобия у органите и институциите,
оправомощени да й противодействат, и неефективна защита на пострадалите.
Подготвихме и голямо изследване, което „картографира“ системата за закрила на детето в
България с анализ на законодателството и свързаните политически документи и акцент върху
практическата работа на органите по проблемите на деца, жертви на насилие, деца с
увреждания, деца от етническите малцинства, непридружени деца мигранти и деца, жертва на
отвличане в чужбина. Отделна част е посветена на финансирането на системата за закрила на
детето. Заключенията от изследването са за липсата на ефективни механизми за защита
8
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правата на децата от уязвими групи и пострадали от насилие и/или престъпления, липсата на
достатъчно и целево финансиране за системата за закрила на детето, липсата на квалификация
и механизми за мотивация на работещите в системата.
БХК проведе теренно изследване с деца, изслушвани като жертви или свидетели в съдебни
производства за домашно насилие, развод, определяне на родителски права и престъпления.
В рамките на изследването психолози интервюираха деца на възраст от 8 до 18 г. в различни
населени места. Правото на децата да бъдат изслушани в съда и досъдебното производство
страда от множество нарушения е основният извод на изследването. Децата не се информират
адекватно за вида и целите на производството, в което участват, нито за ролята си в него, нито
за последиците от изслушването, нито за крайния резултат от делото; изслушването не е
адаптирано към възрастта, специфичните потребности и ролята на децата в производството,
което води до ретравмирането им. Правоохранителната и съдебната система не подготвят
специалисти, които да работят по изслушването на деца, а законодателят не е разработил
детайлна уредба за условията и реда, при които децата трябва да се информират, подготвят и
изслушват, така че правата им да бъдат защитени и международните стандарти да бъдат
спазени.
БХК направи проучване за всички институции и услуги в общността за деца и възрастни с
увреждания. То прави преглед на вида на услугата, капацитета, вида грижа, който се предлага,
вида финансиране и продължителността на престоя. Прави впечатление наличието на
множество институции за 24-часова грижа и дългият престой на хората с увреждания в
институциите и резидентните услуги в общността, което е в разрез с основните принципи за
интеграция и пълноценно участие в обществото на хората с увреждания.
Изготвихме и изследване за законодателството и органите, които прилагат специални
разузнавателни средства. Основните проблеми, според него, са липсата на ефективна защита
на гражданите срещу незаконна или ненужна употреба на специални разузнавателни средства
и липсата на информация от институциите за тяхната употреба.
ПУБЛИКАЦИИ
В началото на 2014 г. програмата финализира работата по изследване
на положението в кризисните центрове за деца. БХК издаде книгата
“Кризисните центрове за деца в България през 2013 г.”, която
анализира състоянието на правата на децата, настанени в 14-те
кризисни центрове в страната. Книгата изследва състоянието на тази
социална услуга и причините за разнобоя между институциите, които
създават, ръководят и контролират дейността им, както и върху ефекта
от осигуряването на услугата и свързания с това профил на кризисните
центрове, продължителността на престоя в тях,
осигуряването на образователни услуги и последваща
грижа за децата. Докладът анализира въпроса доколко
мярката е превантивна и доколко рестриктивна,
свързана ли е тя с овладяване на кризисни ситуации или по-скоро изпълнява
социална функция за продължителни периоди от време, постигайки обратния
ефект да институционализира вместо да предоставя нужната психосоциална
подкрепа на деца в риск.
През септември програмата издаде доклада си, изготвен в резултат на
мониторингова дейност на БХК по проект в детските институции за бебета от 0
до 3 г. - „Метаморфозата ДМСГД: Проблем или потенциал“. Това е втори
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тематичен доклад на БХК след публикувания през 2001 г. анализ „Децата в институциите:
Домове за медико-социални грижи за деца“. Доклад проследява промяната в качеството на
грижата в домовете за медико-социални грижи за деца, както и случващото се на входа и на
изхода им, след старта на процесите на деинституционализация през 2010 г. Анализът
проследява ефекта от реформата и през лични истории на деца, изведени от домовете и
отглеждани в семейства. В заключение е предложен и модел за по-нататъшна промяна на
институциите за деца до три години. Докладът анализира „белите полета“ на напредъка в
процеса на деинстинституционализация и констатира, че рискът пред децата с увреждания да
бъдат изоставени или да останат в институционална грижа с минимални надежди за изход
продължава да бъде най-голям.

През годината, дейностите на програмата се изпълняваха от: Красимир Кънев, директор на
програмата. Станимир Петров, координатор, и Елица Гергинова, изследовател – дейности в
социални домове и резидентни алтернативи за възрастни с ментални увреждания и затвори.
Светла Баева, координатор на дейности в институциите за деца, лишени от свобода, заедно с
изследователите Женя Иванова и Калоян Станев, юристката Диляна Георгиева и адв. Даниела
Фъртунова. Антоанета Ненкова, координатор, изпълняваше дейностите в домовете за деца от 0 до
3 г. заедно с Десислава Симеонова. Славка Кукова, координираше дейностите по проекта
„Изследвания за “Агенция за основно права“.

ПРАВНА ПРОГРАМА
През 2014 г. Правната програма (ПП) на БХК осъществяваше своята дейност по правно
застъпничество, водене на дела пред национални и наднационални правораздавателни
органи, лобиране за промяна на законодателството и практиката по значими правозащитни
въпроси и мониторинг над детски институции.
РАЗВИТИЯ ПО СЪВМЕСТНИТЕ ПРОВЕРКИ НА БХК И ПРОКУРАТУРАТА В ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА
ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ
През 2014 г. ПП продължи да следи досъдебните производства за престъпления срещу деца
от домовете за деца с умствена изостаналост (ДДУИ). Програмата не получи отговор на
запитването си до главния прокурор относно отказа на няколко прокуратури да предоставят
достъп на БХК до материалите по вече приключили производства. Делото, по което ВКП
разпореди разследване на лицата от МТСП, заради неизпълнение на задължението им да
осигурят адекватно финансиране на ДДУИ – с. Могилино, бе прекратено след отмяна на това
указание от друг прокурор при ВКП. Към момента преписката отново е висяща пред ВКП, която
ПП сезира с искане да отмени прекратяването на производството. Продължава разследването
за смъртта на момче, починало от мозъчен абсцес, причинен от тежки и системни
самонаранявания. Към момента, от всички 240 досъдебни производства, едва по 5 се
провежда разследване.

ДЕЛА ПРЕД ПРАВОЗАЩИТНИТЕ ОРГАНИ В СТРАНАТА
През 2014 г. ПП продължи да води стратегически дела пред българските съдилища като се
ангажира фокусирано в сферата на дискриминацията по основни признаци като пол, етнос,
религия и др.
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Дела по признак пол и сексуална ориентация

В края на декември 2014 г. Комисията за защита от дискриминация (КЗД) осъди журналиста и
телевизионен водещ Мартин Карбовски за тормоз по признак „пол“ спрямо всички жени,
заради това, че в своя статия сравнява политиката с „лека жена в перманентен цикъл“, която
„смърди“ и не може „да ни свърши работа“. КЗД глобява Карбовски и собствениците на два
сайта, публикували статията, с по 600 лв.
През април 2014 г. статия, озаглавена „Гей връзка провалила „Ботев“ в „А“ група“, представяща
нехетеросексуалните мъже по стереотипен и унижаващ начин, бе свалена от електронния
новинарски портал „Трибали“, в резултат на постигнато пред КЗД споразумение между
страните. Информационният портал публикува извинение за материала.
През юни 2013 г. ПП сезира Софийска районна прокуратура (СРП) по повод разпространявани в
социалната мрежа „Фейсбук“ призиви към насилие срещу участници в „София – Прайд 2014“.
Преписката е висяща пред Софийска градска прокуратура (СГП).
В края на 2014 г. ПП пое представителство на фондация „Фондация ГЛАС - България”, която
съдът отказа да регистрира с хомофобски мотиви. Делото ще бъде прекратено, тъй като след
ново искане, друг състав на съда регистрира организацията.


Дела по признак етнос и религия

През май 2014 г. ПП пое делото на чернокожа жена, пребита от скинари. СРС осъди
нападателите на глоба без надлежно да призове пострадалата, с което я лиши от участие в
процеса. Делото е висящо пред СГС.
В началото на 2014 г. ПП сезира СРП по повод разпространявани от журналистката и
телевизионна водеща Албена Вулева призиви за евгеника. В своя статия със заглавие
„НЕкачествен матр‘ял!“ Вулева призовава към забрана за възпроизводство и стерилизация на
определени групи от обществото – роми, криминално проявени лица, педофили и зоофили.
Отложено пред КЗД бе заседанието по делото срещу Вулева по повод направените от нея в
няколко издания на предаването „Психодиспансер“ ислямофобски и ксенофобски изявления,
включващи обидни квалификации, съставляващи тормоз и подбуждане към дискриминация.
В началото на 2015 г. пред КЗД се състоя първото заседание по преписката срещу депутатката
Магдалена Ташева от партия „Атака“, която в няколко телевизионни предавания, излъчени по
телевизия „Алфа“, собственост на партията, квалифицира сирийските бежанци, като „сган“,
„канибали“, „главорези“, „примати“, с което създава враждебна, унизителна, обидна и
застрашителна среда за тях. Изявленията й и спомагателните аудио-визуални материали,
използвани в предаванията, внушават у зрителя страх, презрение и омраза към сирийските
бежанци и бежанците като цяло.
През октомври 2014 г. ПП пое процесуално представителство пред КЗД на жена от виетнамски
произход, подложена на дискриминация по признак народностна и етническа принадлежност.
Телевизионно предаване употребява снимката на жалбоподателката, за да направи внушение
и затвърди в негативен и осмиващ стереотип лицата от виетнамски произход. Между страните
е постигнато споразумение, делото ще бъде прекратено.
Продължават следствените действия по досъдебното производство, образувано по повод
расистки побой над ром, както и това за разпространените по време на футболен мач
ксенофобски транспаранти срещу бежанците в България.
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В резултат на подаден от ПП сигнал през ноември 2014 г. СРП повдигна обвинение срещу
Мирослав Паскалев – Зорец по повод разпространените от него в социалната мрежа „Фейсбук“
призиви към насилие, насочени към сирийските граждани в България. Процесните призиви
съставляват подбуждане към омраза, дискриминация и саморазправа към тези лица.
Предстои подаване на жалба пред ВКП срещу прекратяване на досъдебното производство,
образувано срещу Ангел Джамбазки, Елена Ваташка и други лица по повод техни ксенофобски
изявления - призиви към насилие, основани на расова омраза, обект на които стават всички
бежанци в България. Въпросът ще бъде отнесен и пред ЕСПЧ.
СРП отказа да образува досъдебно производство по подадения от ПП сигнал срещу антиромски
статии на журналиста Кеворк Кеворкян, както и срещу негови устни изявления срещу ромите
във воденото от него телевизионно предаване. Пред СГП се обжалва отказът да се връчи този
акт с цел сезиране на горестояща прокуратура.
В края на 2014 г. ПП сезира ВКП по повод отказ на долустоящи прокуратури да образуват
досъдебно производство за разписаните в предизборните политически програми на НФСБ и
ВМРО – БНД предложения ромите в България да бъдат сегрегирани в лагери, където да бъдат
излагани на показ за забавление на чужденците – посетители на страната.
По делото за подбуждане към дискриминация спрямо центъра за духовност и медитация „Шри
Чинмой“ се очаква постановяване на решение от СРС.


Дела на хора с психични/интелектуални проблеми

През април 2014 г. по сигнал на ПП, районна прокуратура започна разследване за упражнено
сексуално насилие спрямо човек с психически проблеми, настанен в дом за възрастни с
умствена изостаналост (ДВУИ). Пострадалият е сексуално малтретиран от „групов отговорник“
в институцията, като за сексуалните посегателства е бил уведомен и директорът на социалната
институция, който е и настойник на пострадалия. За особен представител на жертвата
прокуратурата назначи адв. Маргарита Илиева.
През март ПП подаде сигнал до същата районна прокуратура по повод данни за упражнявано
физическо и психологическо насилие над домуващи в същото ДВУИ. Потребители на дома са
били обект на системно упражняван физически и психически тормоз от страна на персонала.
Към момента преписката е висяща пред АП – Бургас.
С определение от юни 2014 г. Административен съд – София град (АССГ) изпрати на
Административен съд (АС) – Бургас за ново разглеждане делото, по което СРС установи, че
Министерство на правосъдието е извършило пряка дискриминация спрямо лишен от свобода с
психични проблеми, подложен на унизително отнасяне от страна на служителите на Бургаския
затвор чрез лишаване от адекватна специализирана грижа при случаи на самонараняване и
опити за самоубийство. Предстои провеждане на първо съдебно заседание пред АС – Бургас.


Други вътрешни дела и преписки

В края на месец февруари 2014 г. ПП пое процесуално представителство на БХК срещу
постановен от председателя на ДАНС отказ да предостави на организацията обществена
информация, касаеща брой направени от ДАНС искания до съда за използване на специални
разузнавателни средства (СРС), уважени такива, както и броя на лицата, по отношение на които
е разрешено ползване на СРС. Предстои разглеждане на делото от Върховния
административен съд.
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През април 2014 г. ПП пое процесуално представителство на мъж, глобен заради неизпълнение
на полицейско разпореждане по време на един от антиправителствените митинги през 2013 г.
Жалбоподателят е отсъствал от страната в деня, в който органите на МВР твърдят, че не е
изпълнил даденото му устно разпореждане.
В началото на 2014 г. СРС отхвърли иска на жена, на която държавата приписва невярна
принадлежност към бившата Държавна сигурност, с което уврежда личността й, посредством
насилственото й стигматизиране към тези структури. Следва разглеждане на делото от СГС.
В началото на декември 2014 г. приключи делото на политик от турски произход, глобен
заради ползване на майчиния си турски език по време на предизборна агитация. Съдилищата
намалиха размера на наложената глоба, но отказаха да признаят, че забраната за употреба на
различен от българския език по време на предизборна агитация, е в разрез с основни права,
гарантирани от международното право, съгласно които употребата на майчин език,
включително и по време на политическа агитация, е основно човешко право, защитимо от
редица международни актове. През юни 2015 г. въпросът ще бъде отнесен пред ЕСПЧ.
През месец септември 2014 г. ПП сезира СРП по повод отправените по време на организирания
срещу БХК митинг с надслов „Да забраним БХК“ публични закани срещу живота и телесната
неприкосновеност на председателя на организацията, както и срещу редица хулигански
прояви, извършени по същото време. Преписките са обединени в една – висяща пред СРП.
В края на януари 2015 г. ПП сезира СРП по повод закани за убийство и подбуждане към
извършване на престъпления, разпространявани във „Фейсбук“ спрямо три лица заради
дейността им в защита на хора от малцинствата, в това число бежанци. Към жалбоподателите,
сред които е и председателят на БХК, са оправяни закани за саморазправа и обиди. Преписката
е висяща пред СРП.
ДЕЛА ПРЕД ЕСПЧ
И през 2014 г. програмата продължи да води стратегически антидискриминационни дела
пред ЕСПЧ.
През май 2014 г. ПП заведе дело от името на гей активист, станал, заедно с потенциалните
участници в „София Прайд - 2012“, жертва на слово на омразата от страна на православен
свещеник. В свое интервю свещеникът призовава хората да хвърлят камъни по участниците в
шествието, а управниците, разрешили тази проява – да бъдат удавени. Прокуратурата отказа да
конституира жалбоподателя като пострадал по делото, а по-късно прекрати същото поради
липса на извършено престъпление.
През юли 2014 г. ПП заведе дело от името на родителите на дете от ДДУИ – Стража, имащо
проблем с преглъщането, хранено от персонала на дома с пасирана храна по тази причина. То
умира от задавяне с твърда храна в болница, където фелдшерът на дома го оставя без да
предупреди болничния персонал за особеностите в храненето му. Персоналът на болницата
също не му осигурява придружител и специална храна, въпреки неговата очевидна
безпомощност.
През декември 2014 г. програмата заведе дело от името на камерунец, поискал от България
закрила, тъй като в родната му страна бил подложен на преследване заради това, че е гей.
Българските власти му отказват хуманитарен/бежански статут, приемайки, че той е „променил“
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своята сексуална ориентация на определен етап от живота си (т.и., че първоначално не е бил
гей).
През май 2014 г. ПП отговори на зададените от Съда въпроси по делото на мюсюлманин,
жертва на антимюсюлманската агресия на активисти и депутати на партия „Атака“ по време на
организирания от тях през 2013 г. протест против високоговорителите на джамията в София. ПП
изготви и коментар по становището на правителството по делото.
През юни 2014 г., по дело на ПП, ЕСПЧ осъди България заради расистки побой над суданец –
власите прекратяват досъдебното производство и отказват да признаят расисткия мотив на
деянието.
През септември 2014 г. ПП даде становище на ЕСПЧ по дело срещу Полша относно групово
изнасилване на малолетно момиче.
През юли 2014 г., в Кампеану с/у Румъния, ЕСПЧ осъди Румъния за смъртта на психично болен,
ХИВ – позитивен ромски младеж, починал в психиатрична болница, вследствие на
институционална занемара. БХК предостави становище като трета страна по делото. По това
дело ЕСПЧ постанови, че правозащитна организация може да подаде жалба от името на
починал човек, за когото никой друг не се застъпва.
ЗАСТЪПНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
През април 2014 г. прокуратурата изпрати до СГС отрицателно становище за регистрацията на
неототалитарната Националистическата партия на България (НПБ). В него прокуратурата се
позовава на сигнал от 112 граждани, логистично подкрепен и реализиран от ПП, както и на
практика на ЕСПЧ, сочена в сигнала.1
През юни по покана от заместник-председателката на Върховния касационен съд (ВКС)
директорката на програмата представи пред Общото събрание на Наказателната колегия на
съда становище по Тълкувателно дело № 4/2014 г. относно засекретяването на съдебни дела
при ползване на СРС-та. Постановеното по това дело решение бе съобразено с изготвеното
становище.
През 2014 г. успешно завърши съвместният проект на БХК и фондация „Дарик“, в рамките на
който в тясно сътрудничество с ПП „Дарик радио“ излъчваше ежеседмично правозащитното
предаване „Дай ми правото“, поставящо за обсъждане въпроси с дискриминационна тематика.
И през тази година ПП продължи да работи активно върху темата за правата на жените,
включително чрез публични позиции, статии, медийни участия и лекции. Основна тема в тази
дейност на ПП бе да артикулира въпросите на полово базираното насилие – физическо и
вербално.
ПП продължи да бъде активна в застъпничеството си и за етническите малцинства,
включително чрез участие в международни форуми, статии, медийни участия и др. ПП
публично се противопостави на системния отказ на прокуратурата да прилага закона спрямо
политическите партии, проповядващи омраза предизборно, както и на безогледното
разрушаване на домове в старозагорския квартал „Лозенец“, където преобладаващо живеят
роми. ПП реагира и на расистката закана за отказ на животоспасяваща здравна помощ за роми,

1

Вж. Годишен отчет за дейността на БХК за 2013 г., стр. 17.
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отправена от министъра на здравеопазването през декември 2014 г. В обсега на
застъпническата дейност на програмата бяха също бежанците и мигрантите.
През април ПП изпрати до народни представители становище относно проект за промени в
Закона за защита от дискриминация, касаещи дискриминацията спрямо трансполовите хора и
лицата, които не се определят като принадлежащи към определен пол. Застъпничеството на
ПП за ЛГБТИ общностите включваше и медийни участия, както и организирани обучения и
семинари.
През цялата година ПП активно участваше в обществените и експертните обсъждания за
реформа и прозрачност в съдебната система. БХК бе една от седемте организации, настояващи
Висшият съдебен съвет (ВСС) да гласува с бюлетини за председател на ВКС. През септември
директорката на програмата взе участие в представянето на предложенията за допълване на
стратегията за продължаване на съдебната реформа и публично артикулира нуждата от
разделянето на ВСС на две камари или колегии – съдийска и прокурорска.
СЕМИНАРИ, РАБОТНИ СРЕЩИ И ОБУЧЕНИЯ
През 2014 г. ПП участваше активно в обучения, работни срещи и семинари, както в България,
така и в чужбина. Чрез тази своя дейност програмата повишаваше капацитета на своите
сътрудници, но и подпомагаше сродни организации и правозащитници в страната и чужбина.
През март ПП проведе среща с млади германски юристи в Съдебната палата и взе участие в
обучение за обучители в Любляна на тема семействата на еднополовите двойки в Европа и
свободата им на придвижване. През май бе проведен и обучителен семинар за юристи
относно правата на еднополовите двойки. Обучение по същата тема бе организирано и през
октомври за членовете на българския клон на Европейска асоциация на студентите юристи
(ЕЛСА). През октомври директорката на ПП участва в работилница за политики за
представители на гражданското общество от черноморския регион. През декември сътрудници
на ПП участваха в дискусия на тема „Актуални въпроси и проблеми по прилагането на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ организирана от Комисия за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
През 2014 г. бе проведен и Втори конкурс за правозащитно есе, насочен към студентите по
право от българските университети.
Дейностите на ПП през годината се изпълняваха от екип в състав: адв. Маргарита Илиева –
директорка на програмата, юристите Адела Качаунова, Благовеста Ламбрева, Борислав Димитров,
Деян Драганов, Елена Кръстева, Мирела Заричинова, комуникационният експерт Радослав Стоянов,
както и доброволците – Ани Стойкова, Василена Савова, Гергана Янчева, Даяна Маринова и Мариела
Богданова.

ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА НА БЕЖАНЦИ И
МИГРАНТИ
През 2014 г. Програма на БХК за правна защита на бежанци и мигранти продължи своята
дейност, започната преди 20 години с подкрепата на Върховния комисариат за бежанците към
ООН (ВКБООН). Дейността се основава на няколко постоянни институционални споразумения с
ВКБООН от 1994 г., с Държавна агенция за бежанците (ДАБ) от 1998 г., с Главна дирекция
„Гранична полиция” при МВР от 2005 г. и с Дирекция „Миграция” при МВР от 2007 г.
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Дейностите през годината включиха наблюдение и оценка на практиката при провеждането на
производствата по предоставяне на международна закрила и статут на територията на
България, мониторинг на границите и административните центрове за задържане на чужденци
относно осигуряването на достъп до територия и процедура, стратегически дела пред
националните съдилища. Програмата се ангажира и със застъпничество за създаване в
законодателството на правни и практически гаранции за защита на основните човешки права
на чужденците от всички категории на територията на България.

НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОИЗВОДСТВА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА
ЗАКРИЛА И СТАТУТ
В резултат на бежанската вълна от края на 2013 г., ВКБООН обяви за България "Критично ниво
1" и възложи на БХК изпълнението на допълнителни дейности със срок до края на 2014 г. Те
целяха предоставяне на директна правна помощ и засилена правна защита на уязвимите групи
сред бежанското население в контекста на липсващ институционален капацитет на държавата
за справяне с кризата и обгрижването на бежанците и търсещите закрила.
Програмата предоставяше правни консултации, интервенции и представителство пред
администрацията чрез постоянно действащите приемни в офисите на програмата в София и
Свиленград и чрез правни приемни в регистрационно-приемателните центрове на Държавната
агенция за бежанците в РПЦ – София, РПЦ – Баня и ТЦ – Пъстрогор, както и в новооткритите в
края на 2013 г. РПЦ – Харманли и временни настанителни центрове в София, кв. "Враждебна" и
кв. "Военна Рампа" и с. Ковачевци, община Перник. В бежанските центрове освен адвокатите
от програмата и от Националната адвокатска мрежа за бежанци към нея, действаха и
профайлъри, чиято основна задача бе идентификацията на уязвими хора и случаи на нарушени
права и тяхното насочване към правна помощ и представителство.

МОНИТОРИНГ НА ГРАНИЦИТЕ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ
Непрекъснат граничен мониторинг бе осъществяван в местата за полицейско задържане в
ГКПП – Капитан Андреево, ГКПП – Ново село, ГКПП – Елхово, ГКПП – Болярово и ГКПП – Средец,
както и ГКПП „Аерогара“ – София. Наблюдавани на ежеседмичен принцип бяха специалните
домове за временно настаняване на чужденци в СДВНЧ – София, кв. „Бусманци“ и СДВНЧ –
Любимец, област Хасково към Дирекция „Миграция“ на МВР, както и откритият през октомври
2013 г. Разпределителен център в Елхово, функциониращ като център за краткосрочно
административно задържане на мигранти.

ВОДЕНЕ НА ДЕЛА ПРЕД НАЦИОНАЛНИТЕ СЪДИЛИЩА
Програмата осигури обжалване на актовете на администрацията и достъп до съдилищата на
търсещи закрила и незаконни мигранти като правна помощ за реализация на правото им на
ефективно средство за защита, както и про боно представителство пред административните
съдилища и ВАС в случаите на сериозни нарушения на материални или процесуални права.
През 2014 г. с оглед съблюдаването на принципа за забрана на връщане (non-refoulement) по
чл. 33 от Женевската конвенция, програмата осъществи 279 гранични визити и оказа правна
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помощ за подаването на молба за закрила на сухоземна граница2 и достъп до територията на
4041 търсещи закрила, от които - 2851 пълнолетни лица и 995 деца и 195 непридружени деца,
търсещи закрила. По отношение на тях от страна на Главна дирекция "Гранична полиция" бяха
регистрирани 3046 молби за закрила, доколкото придружените деца не се регистрират
самостоятелно от своите родители.
Програмата осъществяваше и наблюдение на дъблинските трансфери от и към други държавичленки на ЕС на международното летище в София с оглед правото на връщаните кандидати на
достъп до производство за оценка на молбата им по същество, ако са напуснали страната за
друга държава-членка на ЕС преди да е приключила бежанската им процедура в България.
През 2014 г. БХК осъществи наблюдение на 184 дъблински трансфера.
Програмата наблюдаваше и спазването на принципа за ненаказуемост по чл. 31 от Женевската
конвенция, след като в края на 2013 г. програмата развърна кампания против позицията на
Прокуратурата на РБ за наказателно преследване за незаконно влизане на бежанците, търсещи
закрила. През 2014 г. наблюдението на програмата установи само 0,2% (11 от общо 4041
случаи) на неговото нарушаване чрез несъобразяване на разпоредбата за депенализация 3 от
страна на прокуратурата и съдилищата в районите на Свиленград, Елхово и Ямбол.
През 2014 г. програмата наблюдаваше спазването на принципа за достъп до процедура по чл.
6 от Процедурната директива4 от местата за задържане на нелегални мигранти, т. нар.
специални домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ), а именно: СДВНЧ Бусманци, СДВНЧ - Любимец и откритият в края на 2013 г. РЦ-Елхово към Дирекция „Миграция“
на МВР. В течение на годината, програмата извърши 203 посещения в СДВНЧ, в резултат на
което бе в състояние да предостави правна помощ за достъп до процедура на 5992 търсещи
закрила в СДВНЧ (5424 възрастни и придружени деца и 568 непридружени деца), на които бе
оказано съдействие за подаване на молба за закрила пред администрацията на
имиграционната полиция. От всички 5992 търсещи закрила, регистрирани от Дирекция
„Миграция“ на МВР в центровете за задържане, 93% бяха освободени и трансферирани в
бежанските центрове към Държавната агенция за бежанците при средна продължителност на
задържането от 11 дни (спрямо 45 дни през 2013 г.).
Екипи от профайлъри и преводачи на програмата интервюираха и профилираха общо 2856
търсещи закрила. Измежду тях програмата идентифицира 665 търсещи закрила от уязвими
групи със специфични нужди, от които 260 непридружени деца, 233 лица с отказана
регистрация като търсещи закрила, 72 мандатни бежанци и 100 разделени семейства, на които
бе оказана правна помощ и съдействие за събиране на членовете на семейството.
През 2014 г. програмата осъществи 2055 правни интервенции, от които в 309 случая
адвокатите на програмата осигуриха регистрация и достъп до процедура, 279 за издаване на
документи за самоличност, 938 представителства пред решаващия орган при провеждане на
оценката на молбата за международна закрила, 72 представителства пред съд по други
съдебни дела във връзка с права на търсещи закрила или бежанци, 166 интервенции досежно
осигуряването на социални, здравни или образователни права на бежанците, 100 производства
по събиране на семейства, 187 бездомни бежанци за тяхното настаняване и 4 признати
бежанци досежно кандидатстване за българско гражданство.
2

Наблюдавани места: ГКПП Капитан Андреево, ГКПП Капитан Петко Войвода, ГКПП Елхово, ГКПП
Болярово , ГКПП Средец и ГКПП Аерогара София.
3
Чл. 279, ал. 5 от Наказателният кодекс определя правило за депенализация, т.е. ненаказване на онези
лица, които са влезли в България, за да упражнят правото си на убежище.
4
Директива 2013/32/ЕС.
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През 2014 г. програмата наблюдаваше и производствата, осъществявани от ДАБ с оглед
спазването на основните минимални стандарти за оценка на молбата за закрила и за
предоставянето на международна закрила. Наблюдавани бяха производствата за предоставяне
на статут в РПЦ - София, РПЦ - Баня, РПЦ - Харманли и ТЦ - Пъстрогор. Програмата извърши
наблюдение на 491 процедурни действия по отношение на 310 мъже, 120 жени, 24 деца и 37
непридружени деца. От всички наблюдавани производствени действия 132 бяха действия по
регистрация, 163 дъблински производства, 9 ускорени производства както и 157 производства
по общия ред. Направена бе и оценка на 30 отрицателни решения на административния орган.
Заведени бяха общо 488 дела пред административните съдилища, 6 дела против решение за
дъблински трансфер, 12 дела против отказ на закрила спрямо непридружени деца, 25 откази в
ускорено производство и 445 дела по жалби срещу решения в производството по общия ред.
Програмата осигури представителство на търсещи закрила по 159 дела пред съдилищата и
постигна 88 отменителни решения, което съставлява 55% успеваемост.
През 2014 г. програмата предприе пред съда завеждането на 311 стратегически дела, от които
233 дела за достъп до процедура, 40 дела против производства по предоставяне на
международна закрила, проведени в условия на задържане в СДВНЧ, 28 дела против отказ на
закрила спрямо мандатни бежанци и 10 дела против отказ на социални помощи за децабежанци.
Така, през 2014 г. програмата предостави правна помощ, представителство и консултации на
общо 18 642 бенефициенти, от които – 4041 души на границата и 5992 души в центровете за
задържане (СДВНЧ), от които 763 непридружени деца, 3275 души по време на бежанската
процедура, 2856 души от други категории за установяване на уязвимост, 1260 лица с
предоставена закрила (717 бежанци и 543 лица с хуманитарен статут), 1072 души с отказ, от
които 6 непридружени деца, и 146 лица с окончателен отказ на закрила.
ПРАВНИ АНАЛИЗИ, ОБУЧЕНИЯ
През изтеклата година програмата изготви и своите традиционни специализирани доклади Годишния доклад за наблюдение на границите и Годишния доклад за наблюдение на
производствата по предоставяне на статут, в които се съдържаха препоръки към
правителството и съответните държавни органи за предприемане на конкретни мерки, както и
предложения за изменение и допълнение на законодателството. Програмата изготви и
годишната ревизия на доклада за България, публикуван в информационната база AIDA (Asylum
Information Database) на Европейския съвет за бежанци и изгнаници (ECRE).
През годината програмата проведе обучение по бежанско право за 20 служебни адвокати със
съдействието на Центъра за обучение на адвокати към Висшия адвокатски съвет, както и
четири обучения на служители на Главна дирекция "Гранична полиция" заедно с Върховния
комисариат за бежанците към ООН.
През 2014 г. програмата оперира чрез персонал от 30 души, 10 от които правоспособни адвокати:
адв. Илиана Савова - директор на програмата, Антоанета Дедикова - правен консултант, адв.
Валентина Нилсен, адв. Георги Тошев, адв. Димитър Славов, Елица Секулова - счетоводител, Йордан
Божинов - правен консултант, Катя Димитрова - правен консултант, адв. Мариана Андреева, адв.
Мариана Николова, адв. Пламен Желев, адв. Пламен Божилов и адв. Радостина Стефанова, както и
профайлърите адв. Георги Войнов, Евгения Цветкова и Дияна Христова за бежанските центрове в
София-град, Десислава Тянева - за РПЦ - Харманли, Галя Николова и Петър Стратиев - за РПЦ Харманли и ТЦ - Пъстрогор, Маха Махмуд за РПЦ - Баня и Лилия Петрова - за ВЦН - с. Ковачевци,
община Перник.
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През годината към програмата работиха преводачите Емилия Михайлова, Людмила Янева, Мария
Николова, Весела Георгиева, Светла Лекова, Михаела Михалевска, Фади Елиас Нами, Ибрахим
Джарадат и Али Джарадат.
От 1997 г. към програмата функционира и Национална адвокатска мрежа за бежанци, в която
понастоящем членуват 18 адвокати от цялата страна. Членовете на адвокатската мрежа към
програмата, които работиха активно през 2014 г., бяха: адв. Александрина Танева (София), адв. Ваня
Павлова (Хасково), адв. Габриел Русев (Харманли), адв. Емилия Кунчева-Тончева (София), адв. Мария
Въльовска (София№ и адв. Мартин Христов (София).

ПРОГРАМА „КАМПАНИИ И КОМУНИКАЦИИ“
Програмата отговаря за комуникациите на БХК, разработването на стратегии за застъпничество
и кампании, както и за дизайна, въздействието и видимостта на всички дейности и кампании
на БХК.

ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ВИДИМОСТТА И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА КАМПАНИИТЕ НА БХК
В рамките на програмата се подготвя Клуб „Обектив“ и месечният обзорен бюлетин на БХК.
През януари 2014 г. изработихме нoв темплейт, който по-добре да отговаря на интересите и
потребностите на нашите читатели и последователи. Към момента бюлетинът има 584 абонати.
Екипът на програмата поддържа основния сайт www.bghelsinki.org (на български и на
английски) и специалните сайтове на БХК, както и профилите на организацията в социални
мрежи (фейсбук, туитър, YouTube, LinkedIn). Към януари 2014 г. профилът на БХК във фейсбук
има над 5400 приятеля (ръст от 1400 нетни харесвания на страницата между 01.01.2014 г. и
01.01.2015 г.), последователите ни в туитър са над 760, LinkedIn - 93 последователи (ръст от 38
от 01.01.2014 г.). Екипът също отговаря за актуализацията на сайтовете и тяхната сигурност.
Екипът организира всички пресконференции и специални събития на БХК, и отговаря за
работата с медиите. Мениджърът на програмата продуцира официалните позиции,
декларации, отворени писма, прессъобщения, които
излизат от името на комитета с помощта на експертите от
БХК.
За отчетния период БХК е публикувал към 70 свои
прессъобщения, декларации, позиции и отворени писма.
За периода програмата организира три пресконференции
(за представянето на годишния доклад на организацията,
доклад за домовете за медико-социални грижи за деца и
доклад за затворените институции за деца в България).
Отделно, през отчетния период имаше няколко специални събития, съорганизирани от
програмата. Седмото издание на София Прайд беше подкрепено от БХК. Екипът създаде и
поддържа сайта на София Прайд, взе участие в организационния комитет и работните срещи с
институции, както и в комуникационните активности.
БХК и Българският червен кръст съ-организираха второто българско издание на
международната инициатива “Извърви километър в нейните обувки”. На тази демонстрация
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мъже, обути в женски обувки, привлякоха медийното и общественото внимание върху
насилието над жени, изнасилванията и сексуалния тормоз. Екипът създаде и поддържа
уебсайта на инициативата и участваше в комуникационните активности.
След възникналата бежанска криза през есента на 2013 г. основен акцент през годината бяха
бежанските въпроси. През март 2014 г. програмата се присъедини към кампанията в помощ на
сирийските бежанци и подкрепи предложените от Европейския съвет за бежанци и изгнаници
мерки спрямо бежанците. В кампанията „Europe Act Now” участваха над 100 пaртньори от 34
страни. Като част от кампанията програмата организира информационни щандове на три
събития за събиране на подписи за петицията – Форум Заедно, събитие на Мулти култи и
TEDxBG Bългария. За щандовете бяха подготвени плакати, лепенки, инфографики и други
материали. Петицията в България събра 400 подписа, поставяйки България на 10-то място от
34-те участвали държави. В началото на април програмата също подпомогна представянето на
доклада на Human Rights Watch относно отблъскванията на границата на България.
През май 2014 г. програмата организира заедно с Билитис дискусия на 17
май, Международния ден за борба с хомофобията и трансфобията, на
тема дискриминацията на ЛГБТ гражданите на ЕС: ролята на Европейския
парламент след изборите през 2014 г. Екипът покани кандидати за
членове на Европейския парламент на основните партии в България.
През юни 2014 г. екипът организира образователна кампания “Запознай
се с бежанците” в партньорство с Мулти култи колектив по случай
Световния ден за бежанеца. Кампанията целеше да повиши
информираността на обществото относно бежанците в България и
включва развенчаване на митове, представяне на интересни бежански
истории в медийните партньори на инициативата, показване на
доброволци/дарители
и
какво са научили от запознанства с бежанците в
България, както и набиране на нефинансови
дарения. Кампанията получи популярност в
социалните мрежи.
От 12 до 19 юли 2014 г. в София се проведе
третият Международен лагер за човешки права на
Амнести интернешънъл, организиран като част от
кампанията „S.O.S. Europe“. Активисти, бежанци,
мигранти и експерти в областта на миграцията и
проблемите на бежанците се събраха в България за едноседмичната инициатива, чиято цел
беше да помогне за насърчаването и защитата на правата на бежанците и мигрантите по
границите на Лагерът беше организиран в партньорство с БХК. Отвъд логистичната работа, БХК
беше отговорен за цялостната публичност и комуникация около лагера - организация на
събития, писане на материали за пресата, продукция на видеа, поддържане на връзки с
медиите, поддържане на информация в
социалните мрежи.
На различни места в София през цялата седмица
имаше събития и дискусии, посветени на
човешките права на бежанците и мигрантите,
дискусия в Центъра за култура и дебат
„Червената къща”, откриване на две изложби на
бежанска тематика, пикник за човешки права –
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следобед, пълен с истории, образи, музика и вкусна храна, както и публична акция в центъра
на София, в която се „трансформира“ символично външната граница на Европейския съюз във
възпоменателна стена за мигрантите и бежанците.
От август 2014 г. програмата започна работа по организацията на годишните награди на БХК
„Човек на годината“. Тази година програмата работи по създаването на нов, модерен сайт за
„Човек на годината” и въвеждането на по-сигурен начин за гласуване. Бюлетинът, специално
създаден за "Човек на годината", събра над 220 абонати. Фейсбук профилът за "Човек на
годината" е с 1100 последователи (ръст от 316 нетни харесвания на страницата между
30.09.2014 г. и 20.01.2015 г.).
Екипът въведе платформа за подкрепа, където всеки номиниран може да посочи начини за
подкрепа и работата й/му, а всеки желаещ може да даде своя принос към каузите, в които
вярва. През 2014 г. се включиха 14 от номинираните хора и организации. През януари 2015 г.
продължи работата по подкрепата за номинираните и спечелилите.
През 2014 г. продължи кампанията за правото на родители на мъртвородени бебета да могат
да ги погребват, „Децата ни не са биологичен отпадък“. По повод промяна на границата между
раждане и аборт беше изпратено отворено писмо от 12 неправителствени и пациентски
организации, които апелираха да се възстановят старите критерии като минимум. След като не
получихме отговор беше изпратено второ отворено писмо на сегашния министър на
здравеопазването.
За отчетния период програмата произведе общо 17 видеа, сред които и поредицата „Между
закрилата и наказанието“ за интернатите в България, включваща три видеа като част от проекта
„Деца, лишени от свобода в Централна и Източна Европа: между наследството и реформата”.
Екипът подпомогна работата на другите програми в БХК като засне семинар на БХК на тема
"Правото на придвижване на еднополовите двойки в Европейския съюз “Проблемите,
породени от различното законодателство в отделните държави членки" и го направи публичен.
Други заглавия на клипове включват “Какво значи дъното?” за условията на живот в ромското
гето в гр. Николаево, Старозагорско, и “Една приказка” по темата за метаморфозата на ДМСГД.
Екипът също произведе няколко клипа около “Човек на годината” за церемонията и някои от
номинираните.
КЛУБ ОБЕКТИВ В ЧЕРВЕНАТА КЪЩА
След като преустанови издаването на списание “Обектив” през февруари 2014 г., през
октомври 2014 г. стартира „преформатирането“ на дискусионната рубрика на Обектив в
партньорство с Центъра за култура и дебат „Червената къща“ и бе сложено началото на
поредицата от публични дискусии „Клуб Обектив в Червената къща“.
От октомври до декември проведохме три дискусии:
„Метаморфозата ДМСГД“ по темата на едноименния
доклад на БХК за детските домове, през октомври
темата беше продължена чрез дискусия „Бъдещето на
реформата на ДМСГД“, а последната за годината
дискусия, „България – бежанци и малцинства на
прицел“, беше фокусирана върху темата за
толерантността в обществото. За дигитализация бяха
реализирани и подготвени три „издания“. Новият
формат се реализира най-напред публично, след
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което се форматира аудиовизуално и интерактивно продължение в интернет.
Бе извършена подготовка за микро сайт на Клуб Обектив, чието стартиране се предвижда за
средата на 2015 г. Дискусията на живо се допълва с подкаст/аудио- и видео файлове. Темите на
публичните разговори се надграждат и с фото, видеография и инфографики. Последните 30
минути след всеки дебат в Червената къща бяха и ще продължават да са „подиум“ за
експериментатори и артисти. Това бе „територия“ за 3 иновативни проекта, където се търсеше
пресечната точка между социалната отговорност, човешките права и творчеството.
Дейностите от програмата се изпълняват от: Светла Баева – мениджър на програмата, Ния
Кирякова – комуникационен експерт, Цвета Стоева – комуникационен експерт, Андрей Гетов –
мултимедия продуцент, Радослав Стоянов – медиен анализатор, и Яна Бюрер Тавание – консултант
специални проекти. Антоанета Ненкова работи по Клуб Обектив.
.
По списването на сп. „Обектив“ (излизало до февруари 2014 г.) работиха Юлиана Методиева – главен
редактор, и Жана Николова – редактор.

ГОДИШНИ НАГРАДИ „ЧОВЕК НА ГОДИНАТА 2014 г.“
На 10 декември – Международният ден на правата на човека – на тържествена церемония във
Френски институт БХК връчи годишните си награди „Човек на годината“ за принос към правата
на човека и правозащитността. Това беше
седмата им поредна година.
Наградите отличават новаторски, градивни
постъпки, които са прецедент в правозащитната
сфера и са фактор за обществено развитие. Те се
присъждат на личност, колектив или организация
от жури на базата на публични критерии. Целта
им е да дадат признание и публичност на
носителя. Наградите са морални и нямат
финансово изражение.
За наградата всеки можеше да номинира човек, група или организация на базата на публични
критерии. Допуснатите номинации тази година бяха 35, измежду които журито определи
победителите. Публиката гласува за своя победител чрез онлайн гласуване.
Доброволците и дарителите по време на наводненията бяха отличени с голямата награда
„Човек на годината 2014 г.“ заради светкавичните доброволни действия на благодетели от
цялата страна, които се обединиха, за да се застъпят за хората, пострадали от наводненията
през лятото на 2014 г.
Сдружение „Самаряни“ и Фондация „Инициатива за
здраве“ бяха отличени с две равностойни втори награди за
работата си по приобщаване към обществото на деца и
възрастни в неравностойно положението и поддържане на
програми, целящи намаляване на вредите, специфични при
употребяващите наркотици.
Бяха връчени четири специални награди: на Росен Цветков
– „Журналист на годината“, на Руслан Трад – „Активист на
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годината“, на д-р Бояна Петкова – „Вдъхновение на годината“ и на Roma Matrix – за цялостен
принос в борбата с дискриминацията. Наградата на публиката тази година отиде при
Любомила Кривошиева, основател и управител на Фондация „Дивите животни“ за основания
спасителен център „Дивите животни“ в София.
Тази година наградите имаха нов, модерен сайт, humanoftheyear.org.
Наградите „Човек на годината 2014 г.“ се присъдиха от осемчленно жури в състав: Красимир
Кънев, председател на журито, адв. Александър Кашъмов, Иван Бедров, Магдалена Малеева,
Марин Бодаков, Мария Черешева, Татяна Ваксберг и Яна Бюрер Тавание.
През 2014 г. програмата работи с три основни партньора за „Човек на годината“ – Френския
културен институт, рекламната агенция Хавас и БНТ. Хавас подпомогнаха „Човек на годината“
като подготвиха про боно кампания, включително банери и тв клипове.

ПРОГРАМА „ПРОГРАМИРАНЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ“
Програмата има основен ангажимент за дейностите по фондонабиране на БХК, изпълнявани от
централен офис. Програмата има основен ангажимент по подготовката на нови проекти за
финансиране, както и за тяхното отчитане.
Програмата оказва подкрепа в дейностите на БХК, свързани с администрация и обща
координация, организация на човешките ресурси, техническа и логистична подкрепа,
счетоводно обслужване. Тя отговаря за ресурсното осигуряване на работата на всички
програми в централния офис на БХК.
Сътрудниците на програмата осигуряват първоначалното посрещане на жалбоподателите,
подпомагат комуникацията с журналисти във връзка с прессъобщения и други публикации и
изявления на комитета. Те имат и основна роля в организирането и провеждането на всички
публични събития, семинари и конференции на БХК.
Програмата работи с административен щат от пет души, три от които – на половин щат.
Счетоводното обслужване е поверено на външна фирма, „Желкова, Станева и Георгиев“.
Програмата е отговорна за отчетността пред българските финансови институции, донорите на
организацията и Министерството на правосъдието във връзка с дейностите в обществена
полза. БХК е въвела двойностепенна система на финансова отчетност и контрол. Ежедневните
финансови операции и отчетност са поверени на счетоводна кантора „Желкова, Станева и
Георгиев“, която отговаря за счетоводното обслужване на всички програми на комитета. На
второ ниво, финансовата отчетност се гарантира от ежегодните одити на приходите и
разходите на БХК, които се извършват от независима одиторска фирма - RSM BX ООД (ISO
9001:2008 сертифицирана от DEKRA Certification GmbH, Щутгарт, Германия). БХК извършва
доброволен независим външен одит на финансите си от 1998 г.
В началото на 2014 г. БХК стана обект на данъчна проверка от НАП.5 През март 2014 г. излязоха
резултатите от проверката, която не установиха нито едно нарушение при получените
5

До проверката се стигна след като през октомври 2013 г. БХК сезира главния прокурор относно деяния
на представители на ВМРО-БНД и други формации, насочени срещу бежанците в България, а Софийска
районна прокуратура образува досъдебно производство срещу зам.- председателя на партията. ВМРОБНД заплаши, че ще даде БХК на данъчните власти, за да проучат източниците на финансиране на БХК.
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финансирания и тяхното изразходване и отчитане. Проверката обхвана период от 2007 г. до
2012 г.
ПОЛУЧЕНО ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТИ 2014 Г.
Сред най-големите донори на БХК през 2014 г. бяха: ВКБООН, Институт „Отворено общество“ Будапеща, Фондация „Оук“, Европейската комисия, Агенцията за основни права на ЕС. Други
традиционни донори на организацията през годината останаха американската Фондация „Лиън
Ливай“, която започна подкрепя ПП на БХК от 2006 г.
Разходите и донорите по отделните проекти през 2014 г. са дадени по-долу:
Донор

Проект

Период на
проекта

Фондация „Оук“,
Швейцария
Институт „Отворено
общество“, Будапеща

Институционална подкрепа на
БХК
Проект за институционална
подкрепа, стратегическо правно
застъпничество и медийно
застъпничество
Наблюдение и застъпничество
на границите, местата за
задържане и бежанската
процедура на търсещите
закрила в България
Проект за мониторинг на
местата за лишаване от свобода
Проект за институционална
подкрепа, стратегическо правно
застъпничество и медийно
застъпничество
Изготвяне на изследвания и
доклади по основни права

май 2013 –
април 2016
март 2014 –
февруари 2015

Върховен комисариат
за бежанците към
ООН

Институт „Отворено
общество“, Будапеща
Институт „Отворено
общество“, Будапеща

Европейска Агенция
за фундаментални
права (ФРА)
Фондация „Лиън
Ливай“, САЩ
Фондация „Лиън
Ливай“, САЩ
Хюмън юропиън
кънсълтанси
Институт „Отворено
общество“, Будапеща
Университет
Констанца
Европейска комисия
Европейска комисия

Изразходвана
сума по проекта
през 2014 г.
229 261,36 лв.
230 540,72 лв.

януари 2014 –
декември 2014

716 207,87 лв.

март 2012 –
февруари 2014
март 2011 –
февруари 2014

15 186,36 лв.

юли 2011 –
декември 2015

133 156,46 лв.

Подкрепа за работата на
Правната програма на БХК

ноември 2014 декември 2015

6 015,98 лв.

Подкрепа за работата на
Правната програма на БХК
Организиране на обучителни
семинари по защита от
дискриминация
Стажантска програма на
Отворено общество

май 2013юли 2014
януари 2013 –
октомври 2014

16 338,21 лв.

септември 2013
– септември
2014
февруари 2012 –
април 2015
януари 2013 –
декември 2014
май 2014 –

15 715,15 лв.

Деца с увреждания
Деца лишени от свобода: между
наследството и реформата
Prison Litigation Network

74 223,65 лв.

20 874,82 лв.

20 188,26 лв.
96 895,11 лв.
6 626,57 лв.
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Амнести
интернешънъл

Върховен комисариат
за бежанците към
ООН
Фондация Институт
„Отворено общество“
- София
Разни

Европейска кампания за
мигранти “SOS Европа”,
организиране на международен
летен лагер по права на човека
Застъпничество за защита на
лица без гражданство в
България
Насърчаване на основните права
на хората с психични
разстройства в България
Други малки дарения

април 2016
юли 2014

35 733,15 лв.

януари 2014 –
декември 2014

14 031,74 лв.

октомври 2014 –
август 2016

5 914,04 лв.

януари 2014 –
29 108,46 лв.
декември 2014
Общо разходи:
1 666 017,91 лв.
*Забележка: Всяка изразходвана сума по проектите подлежи на одобрение от съответния
донор.
Дейностите на програмата през годината се изпълняваха от: Десислава Симеонова, директор,
Сибила Борисова, административен мениджър, техническите сътрудници Ася Колева, Ива Райнова и
Красимир Гегов. Счетоводното обслужване на БХК се изпълнява от „Желкова, Станева и Георгиев”
чрез двама души персонал, базирани в офиса на организацията: Вероника Стоянова, счетоводител, и
Евгени Колев, касиер-счетоводител.
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ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
Доклад на независимия одитор
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