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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.
Основан е 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.).
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За информация как да ни подкрепите:
http://www.bghelsinki.org/bg/donate/

Следвайте ни във Фейсбук:
www.facebook.com/bghelsinki

Следвайте ни в Туитър:
https://twitter.com/bg_helsinki

За връзка с нас:
Български хелзинкски комитет
ул Върбица № 7, 1504 София
тел.: 02 943 4876, 02 944 0670, 02 943 4405
мобилни: 0884 152 641, 0884 156 726, 0884 149 354
факс: 0884 185 968
ел. поща: bhc@bghelsinki.org
интернет адрес: www.bghelsinki.org
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През 2015 г. сферите на дейност на Българския хелзинкски комитет (БХК) следваха
насоките в стратегическия документ Стратегия на БХК 2013-2018 г. и План за дейността
2015 г.
През годината изпълнявахме дейностите си чрез петте постоянни програми на
организацията – една изследователска, две правни и две специализирани: програмите
„Мониторинг и изследвания“, Правна програма, Програма за правна защита на бежанците
и мигрантите, „Кампании и комуникации“ и „Програмиране и администрация“.
Работата ни обхващаше широк спектър от дейности – от правозащитен мониторинг в
различни видове институции и сфери на нарушения на правата на човека до стратегически
правни действия с потенциални дългосрочни последици върху защитата на големи групи
хора, подкрепа на кандидати за убежище и публични кампании.

МОНИТОРИНГ И ИЗСЛЕДВАНИЯ
През 2015 г. програма „Мониторинг и изследвания“ изпълняваше ред дейности в
различни видове институции, в т.ч. затворени институции с акцент върху социални
институции и резидентни алтернативи в общността за възрастни с психични разстройства.
Изследователите извършваха посещения по сигнали в детски институции, затвори, услуги
в общността. Те изготвиха няколко доклада върху спазването на основни права и се
ангажираха със застъпничество пред вътрешни и международни органи.

Мониторинг на процеса на деинституционализация
на грижата за възрастни с психични разстройства
Основната дейност по този проект през годината бе мониторинг на условията в институциите и
алтернативните услуги от резидентен тип за хора с психични разстройства. Изследователи на
БХК извършиха посещения в 25 специализирани институции за възрастни с психични
разстройства и близо 70 алтернативни услуги в общността. По време на посещенията
изследователите извършваха наблюдение на условията за живот, качеството на грижа, процесът
на деинституционализация, качеството и обемът на медицинското обслужване и запрещенията
на потребителите, настанени в институциите и в алтернативите.
В резултат на проведения мониторинг, през ноември 2015 г. БХК алармира Министерството на
труда и социалната политика (МТСП) за състоянието в институциите с най-лоши условия и грижа,
настаняването в които е равносилно на нечовешко и унизително отнасяне спрямо
потребителите. В свое писмо БХК изрази становище кои от действащите специализирани
институции следва да бъдат незабавно закрити и кои поетапно реформирани. МТСП не изпрати
официален отговор на писмото на БХК, но има индикации, че информацията е насочена към
работната група в министерството, която разглежда възможностите за закриване на някои от
институциите. БХК ще насочи вниманието на Европейския комитет против изтезанията (КПИ) към
ситуацията в тези институции. Той също така ще сезира органите на ООН по проблема в
предстоящите прегледи в рамките на договорните механизми на положението в България.
През май и октомври 2015 г. БХК организира две кръгли маси, посветена на процеса на
деинституционализация на грижата за лицата в институциите. Фокусът на първото от двете
събития беше върху процеса на деинституционализация и обема и качеството на
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предоставяните социални услуги. През октомври беше организирана втора кръгла маса,
посветена на качеството и достъпа до здравни услуги и психиатрична грижа за лица с психични
разстройства. На нея бяха представени констатациите на психиатри, които по време на
посещенията мониторираха обема и качеството на медицинските грижи, включително на
психиатричното обслужване на потребителите на социални услуги.
През 2016 г. предстои да излезе доклад върху констатациите на БХК за хода на процеса на
деинституционализацията на грижата за възрастни с психични разстройства.

Изследване „Жените в затвора“
През 2015 г. БХК реализира първото си изследване, фокусирано върху специфичните проблеми,
засягащи жените, лишени от свобода в България. Особено внимание бе отделено на правото на
семеен живот, бременността, раждането, и отглеждането на деца в единствения затвор за жени
в страната. За целите на изследването БХК направи 35 интервюта с лишени от свобода жени с
различен социален, здравен и етнически статус, различни националности и режим на
изтърпяване на наказанието. Интервюирани бяха и служители на затвора.
Констатациите от изследването, заедно с препоръки към отговорните за затвора институции,
бяха публикувани в специален доклад, наличен на интернет сайта на БХК: www.bghelsinki.org.
Беше изработен и специален видеофилм, „Пет години и пет месеца“, поместен на сайта на
организацията. Основните констатирани проблеми включваха липсата на джендър подход при
изпълнение на наказанието, наличието само на един затвор за жени, силно затруднените
контакти със семействата и децата, неадекватните условия и отношение към осъдените,
включително бременни жени, жени с малки деца; липсата на достатъчно санитарни
консумативи и достъп до санитарни помещения и топла вода; масово практика на извършване
на голи обиски на лишените от свобода, незначителен брой предсрочно освободени жени и др.

Изследване на процесуалните гаранции за уязвими лица,
заподозрени или обвиняеми в наказателното производство
в България
В периода октомври-декември 2015 г. БХК реализира изследване за съответствието между
българското законодателство и практика, от една страна, и Препоръка на Европейската комисия
2013/C378/02 относно процесуалните гаранции за уязвими лица, които са заподозрени или
обвиняеми в наказателно производство, от друга. Методологията на изследването включваше
анализ на приложимото законодателство, посещения в институции за задържане на обвиняеми
и подсъдими, интервюта с различни професионалисти, задържани лица, събиране на
статистическа информация.
Осъществените посещения бяха в следствен арест и полицейско управление в София, затвора в
Ловеч и затворническата болница към него. Освен интервюта със служители от надзорния
състав, медицински лица и психолози към местата за лишаване от свобода, изследователите на
БХК проведоха срещи и с професионалисти от различни други области, работещи с уязвими
обвиняеми и подсъдими лица – наказателен съдия, адвокат и жестомимичен преводач.
Статистика и допълнителна информация беше събрана и от Министерство на правосъдието,
Министерство на вътрешните работи и Националния институт по правосъдието. Находките от
изследването са обобщени в доклад, който ще бъде публикуван през 2016 г. Освен в България,
идентични проучвания бяха реализирани в Румъния и Унгария.
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Изследване на употребата на сила от правоохранителните органи спрямо задържани лица
През месеците май и юни 2015 г. изследователи на БХК проведоха анкетно проучване сред
лишени от свобода за употребата на сила от правоохранителните органи по време на
полицейското задържане и досъдебно производство. Бяха анкетирани 1691 лишени от свобода
от всички затвори на България, чиито досъдебни производства са започнали през януари 2014 г.
Това е най-мащабното анкетно проучване по темата на БХК до момента. Обект на изследването
бе преди всичко употребата на сила по време на задържане, както и в условията на лишаване от
свобода. Наред с това, бяха изследвани и гаранциите срещу полицейски произвол –
присъствието на адвокат по време на полицейското задържане и на всички етапи на
досъдебното производство, достъп до независима медицинска експертиза и уведомяване на
близките на задържаното лице. Изследването бе във връзка с публикуваното през март 2015 г.
публично изявление за България на Комитета за предотвратяване на изтезанията (КПИ) и целеше
да очертае цялостна картина на полицейското насилие над задържани в България. В резултат от
изследването бе изготвен материал с предварителни резултати, които бяха разпространени по
време на конференция, организирана от КПИ през юни 2015 г. Окончателният доклад бе
публикуван по-късно на интернет сайта на БХК: www.bghelsinki.org.

Изследване на принудителните евикции на роми през 2015 г.
През 2015 г. след серия от анти-ромски протести, стотици хора загубиха домовете си след като
държавните и общинските власти предприеха мащабни акции за премахване на незаконни
домове на роми. По време на акциите бяха допуснати редица нарушения на правата на
засегнатите лица, а акциите станаха повод редица международни организации, сред които
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и Върховният комисар по правата
на човека на ООН.
БХК проведе посещения в засегнати от евикции места (с. Гърмен, Варна и кв. Орландовци,
София). Анти-ромски протести в с. Гърмен попречиха на жителите на ромската махала в селото
да изпращат децата си на училище и резултираха в това ДНСК да започне изпълнението на
заповеди за премахване на къщи, издадени още през 2011 г. Първите четири къщи бяха
разрушени на 29 юни. Същия месец анти-ромски протести избухнаха и в столичния квартал
Орландовци, а в публичното пространство излезе информация, че предстоят разрушавания на
домовете на жители на квартала, живущи в ромската махала. През 2015 г. реални разрушавания
в квартала не бяха осъществени. През август пък Община Варна разруши 46 къщи в квартал
Максуда, което е една от най-мащабните принудителни евикции, осъществени от българските
власти от началото на демократичните промени у нас. Бяха изпратени заявления по реда на
ЗДОИ до 22 общини със запитване за подробен списък на осъществени евикции за периода 20132015 г и планираните такива.
Във всеки един от случаите БХК се запозна на място с положението на жертвите на
принудителната евикция, интервюираха засегнати, общински и държавни служители,
представители на неправителствени организации, ръководители и служители в социални
институции, както и очевидци. Бе проучена и наличната информация, тиражирана в печатните и
в електронните медии. В резултат на това БХК публикува становище, с която изобличи
действията на общинските власти и посочи редицата допуснати от тях нарушения на
международните стандарти в тази сфера.
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Европейска мрежа за правно застъпничество за
лица, лишени от свобода
В рамките на проекта, който се изпълнява съвместно с още шест неправителствени и академични
организации, юрист от БХК изготви доклад, описващ българската система за защита правата на
лишените от свобода, с фокус върху защитата срещу нечовешко и унизително третиране в
затворите във връзка с пренаселеността и лошите материални условия. В доклада са включени
и резюмета на по-важните решения на Европейския съд по правата на човека срещу България по
жалби на лишени от свобода. През юни 2015 г. беше направено и допълнително изследване сред
лишени от свобода в затворите в София, Ловеч и Плевен по отношение на тяхната оценка за
функционирането на механизмите за подаване на жалби и оплаквания, налични в затвора и
достъпът им до правосъдие като цяло. Интервюирани бяха и служители на затворите. Докладът
предстои да бъде публикуван през 2016 г.
Наред с това, бяха проведени четири еднодневни семинара за адвокати, съдии, прокурори,
служители в затворите, НПО активисти на тема „Българското пенитенциарно право и правата на
лишените от свобода през практиката на Европейския съд по правата на човека и препоръките
на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията“. Семинарите, състояли се през юниюли 2015 г., бяха проведени във Варна, Бургас, Пловдив и Стара Загора. Градовете бяха подбрани
с оглед наличието на големи затвори на техните територии, някои от които - подложени на
постоянна критика от страна на организации. В два от семинарите участие като лектори взеха гжа Здравка Калайджиева, български съдия в ЕСПЧ в периода 2008-март 2015 г. и г-н Евгени Боев
- юридически секретар в регистратурата на ЕСПЧ.

Правно застъпничество пред вътрешни и международни органи
През 2015 г. програмата оказа правна помощ пред българските съдилища и прокуратура по
няколко дела по приоритетни за БХК проблеми. По едно от делата програмата подпомогна
завеждането на дело за отмяна на ограниченото запрещение на бивш потребител на защитено
жилище. По повод на нанесен побой от страна на служители от надзорно-охранителния състав
над 11 лишени от свобода в групата на чуждите граждани в Софийски централен затвор, от името
на един от потърпевшите бяха изготвени общо три сигнала до различни прокуратури в България.
Във връзка с друг случай на побой над чужд гражданин от затворници по време на конвой бе
изготвена жалба до Софийска районна прокуратура от името на лишения от свобода чужд
гражданин. За случая изследователите информираха националния превантивен механизъм към
омбудсмана, чиито експерти извършиха проверка. Програмата пое защитата по гражданския иск
на майка, поканена да прекрати кърменето на детето си на пейка в столичен търговски център,
поради нарушаване правото й на недискриминация и на необезпокояван личен и семеен живот.
Делото приключи със споразумение между страните. Програмата също така представлява
родилка, на която медицинският болничен персонал не зачита правото й на информирано
съгласие и прилага изрично отхвърлена от нея интервенция по време на раждането на детето й,
а след раждането - не й предоставя възможност да осъществи своевременен първи контакт с
новороденото.
Програмата работи и по няколко дела в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в
Страсбург по дела, при които вътрешноправните средства вече са изчерпани. Тези дела
включват: два случая на нарушаване на правото на лична свобода и сигурност, както и на други
права на деца, настанени в домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни
(ДВНМН) и в социално-педагогически интернати (СПИ); нарушаване на правото на личен и
семеен живот на лице, за чийто дом има издадена заповед за разрушаване; два случая на
нарушаване на правото на сдружаване на македонци в България; отказ от трансфер на лишен от
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свобода чужд гражданин; нарушаване на правото на личен и семеен живот на майка, чието дете
след развода е отвлечено от бащата и тя няма достъп до него; нарушаване на правото на лична
свобода и сигурност на чужд гражданин, за когото е издадена заповед за експулсиране в Сирия;
нарушаване на правото да гласуват на парламентарни избори на двама лишени от свобода. На
няколко от тези дела ЕСПЧ даде приоритет в разглеждането, а в един случай указа привременни
мерки.
През януари 2015 г. ЕСПЧ постанови своето пилотно решение по делото Нешков и други срещу
България. По него БХК даде становище като трета страна и осигури правна помощ на единия от
жалбоподателите. Впоследствие БХК участва активно в обсъжданията на общите мерки в
изпълнение на решението (вж. Участие в работни групи в МП, по-долу).

Международно застъпничество пред договорни органи
През юни 2015 г. БХК подготви алтернативен доклад за състоянието на правата на децата за
периода 2006-2015 г. до Комитета по правата на детето на ООН. Докладът извежда основни
проблеми като: липса на разбити данни за децата в България по възраст, увреждане, пол, риск;
липса на детайлно законодателство относно изслушването и участието на деца във вземане на
решения; липса на конкретно финансиране за изпълнение на цели и мерки по национални
програми, стратегии и планове; липса на ясен механизъм и орган за независим и ефективен
мониторинг за правата на децата; неефективност на деинституционализацията и
образователната интеграция на деца с увреждания и деца от етнически малцинства;
неефективния достъп до здравни услуги; зациклилата реформа на детско и младежко
правосъдие; липсата на осигуряване на равен достъп до образователни и здравни услуги на
децата от етническите малцинства; липсата на пакети за социално подпомагане и услуги за
уязвимите групи деца и семейства.
В резултат на заседанието Комитетът по правата на детето към ООН изпрати списък с въпроси
към българското правителство, което трябва да им отговори до март 2016 г. Списъкът отразява
всички критики и проблеми, подчертани от НПО в България. Заседание на Комитета с
правителството се очаква през юни 2016 г. Междувременно се поддържа комуникация с
Комитета с цел актуализиране на информацията след получаване на отговорите на
правителството.
В процес на подготовка е и алтернативен доклад за състоянието на правата на хората с
увреждания, който да бъде изпратен на Комитета по правата на хората с увреждания към ООН.

Участие в работни групи в Министерството на правосъдието
През 2015 г. представители на БХК бяха включени в работата на четири работни групи,
сформирани при Министерството на правосъдието.
Мандатът на първата работа група бе насочен към анализ на препоръките на Комитета против
изтезанията от доклада му от посещение в България от 2014 г., касаещ изпълнението на
наказанието лишаване от свобода и изготвяне на предложения за изменение и допълнение на
действащата нормативна уредба. По време на работата на работната група бяха изготвени
конкретни предложения за промяна на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под
стража. През май 2015 г. министърът на правосъдието създаде нова работна група, като
мандатът ѝ бе разширен в посока изработване на предложения за привеждане на националното
законодателство в съответствие с изискванията на пилотното решение Нешков и други срещу
България от януари 2015 г.
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През годината представители на БХК участваха активно и в дейността на работната група по
проблемите на детското правосъдие към Министерство на правосъдието. Те настояваха за
цялостна реформа на системата, отмяна на Закона за борба срещу противообществените прояви
на малолетни и непълнолетни и закриване на предвидените в този закон затворени институции
за деца. В тази връзка, БХК представи конкретни предложения за изменение на наказателното
законодателство. Работната група за реформа на детското правосъдие не приключи работата си
до края на 2015 г.
В началото на 2015 г. представител на БХК участва в работната група по довършването на
работата по законопроекта за физическите лица и мерките за подкрепа. През работната група
приключи работата си и изработеният законопроект бе изпратен за съгласуване. Той обаче
срещна съпротива сред магистрати и академични преподаватели, което осуети придвижването
му към парламента.

Коалиция „Детство 2025“. Застъпнически дейности в сферата
на права на децата
През годината представител на БХК участва в работата на Коалиция „Детство 2025“. След финала
на два от ключовите проекти за деинституционализация на грижата за деца, Коалиция „Детство
2025“ бе инициатор на няколко срещи с държавните институции. В подготвителния етап бяха
изготвени предложение на Коалицията за структура и съдържание на актуализирания План за
действие към Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в България“.
Наред с работата в Коалиция „Детство 2025“, БХК проведе две срещи с експерти на МТСП с цел
обмен на актуална информация и предоставяне на сигнали за констатирани нарушения в
посетени институции; изпрати няколко сигнала до прокуратурата и до ДАЗД по конкретни
проблеми.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЛА И ПРАВНО ЗАСТЪПНИЧЕСТВО
Правната програма на БХК е една от двете правни програми на организацията и основната,
която води стратегически дела и стратегическо правно застъпничество. През 2015 г.
Правната програма (ПП) беше заета с водене на дела пред българските и международните
съдилища, както и пред Комисията за защита от дискриминация.

Развития по съвместните проверки на БХК и
прокуратурата в институциите за деца с увреждания
През 2015 г. БХК продължи да наблюдава досъдебните производства и преписки по
установените през 2010 г. смъртни случаи и неглижиране на живи деца в домовете за деца с
увреждания (ДДУИ), настъпили в периода 2000 – 2010 г. Тогавашните проверки установиха 238
смъртни случаи за период от 10 години.
Общите данни за дейността на прокуратурата и БХК към януари 2016 г. са: прокуратурата
образува, а БХК наблюдава 241 досъдебни производства и преписки. 224 от тези дела касаят
индивидуални жертви, а 18 касаят групи жертви – поне 134 деца и младежи общо. Така общият
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брой жертви на евентуално престъпни посегателства по наблюдаваните от БХК 241 досъдебни
дела и преписки е поне 350 деца и младежи.
Всичките 241 дела на даден етап са прекратени или спрени, или по преписките са постановени
откази за образуване на дела. От тях окончателно приключени с акт на Върховна касационна
прокуратура (ВКП), са 63 дела/преписки (26%), които засягат поне 143 деца и младежи. Това
представлява поне 40% от общия брой на жертвите, посегателства, срещу които се разследват.
Общият брой висящи дела/преписки (такива, по които в момента се извършват процесуални
действия, т.е. такива, чието прекратяване е отменено и са върнати за доразследване) са 13 и
засягат поне 20 жертви. Това са малко над 5% от всички дела/преписки. Уместно е да се
припомни, че тези данни са по предоставените от прокуратурата преписки, т.е. някои от тези 13
висящи дела вече може и да не са висящи, но прокуратурата да не е изпращала на БХК
прекратителните постановления. Други 9 от делата (под 4% от общия брой дела) са спрени и
засягат общо 28 деца.
Така към началото на 2016 г. 91% от всички образувани дела/преписки клонят към
приключване без достъп до съд за жертвите и, като цяло, без добра причина. И там, където
прокуратурата има основание да приключи делото, например поради изтекла давност или
невъзможност да се установи извършителя поради многото изминало време, това също е
отговорност на държавата-ответник, която не е разследвала тези случаи навреме, а е чакала да
бъде принудена да направи това от БХК.
Общият брой прокурорски актове, които са били обект на наблюдение от БХК, е 835. Като цяло,
до днес БХК е атакувал общо 300 акта.
За над пет години разследване, от есента на 2010 г. до пролетта на 2016 г., в съда няма внесен
нито един обвинителен акт.

Дела пред правозащитните органи в страната
През 2015 г. Правната програма продължи да води стратегически дела пред българските
съдилища и квазисъдебни органи като се ангажира фокусирано в сферата на дискриминацията
по основни признаци като етнос, религия, пол, увреждане и др.


Дела по признак етнос и религия

През септември 2015 г. Комисията за защита от дискриминация (КЗД) осъди за дискриминация
под формата на тормоз журналистката и телевизионна водеща Албена Вулева по повод
направените от нея в няколко издания на предаването „Психодиспансер“ ислямофобски и
ксенофобски изявления, включващи обидни квалификации като „неука, черна, неблагодарна
маса организми“, „паразитиращи върху българското общество“. „Евроком – Национална
кабелна телевизия“, излъчила предаванията, е осъдена за допуснат тормоз, а на водещата и
телевизията са наложени глоба в размер на 500 лв., съответно – имуществена санкция в размер
на 1000 лв. КЗД обаче отрича Вулева да е осъществила подбуждане към дискриминация,
основание Правната програма да обжалва решението й пред Административен съд София – град
(АССГ). С решение от 18.12.2015 г. АССГ обяви искането за недопустимо и отмени имуществената
санкция, наложена на телевизията. Решението е обжалвано пред ВАС и предстои произнасяне
на съда.
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Преписката по повод, на която ПП сезира Софийска районна прокуратура (СРП) за
разпространявани от същата журналистка и телевизионна водеща - Албена Вулева, призиви за
евгеника, е висяща пред Апелативна прокуратура (АП) – София. Долустоящите прокуратури
отказаха да започнат разследване срещу статия на водещата със заглавие „НЕкачествен
матр‘ял!“, в която тя призовава към забрана за възпроизводство и стерилизация на определени
групи от обществото – роми, криминално проявени лица, педофили и зоофили.
Делото на чернокожа жена, пребита от скинари в центъра на София приключи пред
националните инстанции. По искане на ПП главният прокурор внесе искане пред Софийски
апелативен съд (САС) делото да бъде възобновено, поради пропуска на съда жертвата да бъде
конституирана по него, за да защити правата си. С решение от октомври 2015 г. САС отхвърли
искането на главния прокурор. Въпросът е отнесен пред ЕСПЧ.
По делото 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, се очаква решение от
КЗД.
СРП прекрати образуваното по повод разпространени в социалната мрежа „Фейсбук от
Мирослав Паскалев – Зорец призиви към насилие, насочени към сирийските граждани в
България и съставляващи подбуждане към омраза, дискриминация и саморазправа към тези
лица. ПП обжалва прекратяването пред СГП.
През април 2015 г. СГП отмени отказа на СРП да образува досъдебно производство по подадения
от ПП сигнал срещу анти-ромски статии на журналиста Кеворк Кеворкян, както и срещу негови
изявления срещу ромите във воденото от него телевизионно предаване. През август 2015 г. СРП
повторно постанови отказ да се образува производство, който ПП обжалва. Преписката е висяща
пред СГП.
През март 2015 г. СРП спря образуваното от нея досъдебно производство по повод
разпространените по време на футболен мач ксенофобски транспаранти срещу бежанците в
България, което бе обжалвано от ПП пред СГП. Предстои произнасяне на СГП.
Приключи разследването по досъдебното производство, образувано за расистки побой над мъж
от ромски произход в центъра на столицата. Следва внасяне на обвинителен акт от
прокуратурата в Софийски районен съд (СРС) и разглеждане делото по същество.
През 2015 г. ПП подаде множество други сигнали до прокуратурата, както и указа юридическо
подпомагане и съдействие на хора, станали жертви на етническа дискриминация.
Предстои завеждане на дело от името на български граждани от ромски произход срещу
български политик и народен представител в 43-то Народно събрание заради негови публични
крайни анти-ромски изказвания, съставляващи тормоз и подбуждане към дискриминация. От
парламентарната трибуна политикът нарича ромския етнос „озверяла тълпа“, приписва им
редица негативни характеристики, в това число, че са нецивилизовани, нечестни, примитивни,
грабители, престъпници, че паразитират, че експлоатират с користни цели децата си, че нямат
човешко отношение на обич към тях, а ги опредметяват, че злоупотребяват с цялото общество.
През 2016 г. ПП ще сезира СРС от името на мъж от ромски произход срещу онлайн медия,
допуснала публикуване на крайно расистки анти-ромски коментари, призоваващи към насилие
срещу ромската общност.
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По делото за подбуждане към дискриминация спрямо центъра за духовност и медитация „Шри
Чинмой“ се очаква постановяване на решение от СРС.


Дела по признак пол и сексуална ориентация

В началото на април 2015 г. АССГ отмени решението на КЗД, която осъди журналиста и
телевизионен водещ Мартин Карбовски за дискриминация под формата на тормоз по признак
„пол“ спрямо всички жени. Фактическо основание за осъждането бе статия на журналиста, в
която сравнява политиката с „лека жена в перманентен цикъл“, която „смърди“ и не може „да
ни свърши работа“. Делото е висящо пред ВАС.
През септември 2015 г. с постановление на ВКП, потвърждаващо постановленията на
долустоящи прокуратури, с които се отказва започване на разследване срещу разпространявани
в социалната мрежа „Фейсбук“ призиви към насилие срещу участници в „София – Прайд 2014“,
се изчерпиха вътрешноправните средства за защита срещи тези насилнически актове. Предстои
въпросът да бъде отнесен пред ЕСПЧ през март 2016 г.
В началото на януари 2016 г. публикация в социалната мрежа „Фейсбук“ на кандидат за кмет на
София от местните избори през 2015 г. бе повод ПП да изпрати предложение до КЗД да се
самосезира. Основание за това предложение са мизогинни по същество изявления на
кандидата, в което жената е представена като неспособна, страхлива, лишена от „силата“ и
„смелостта“ за справяне с обществени задължения и пълноценно участие в обществения живот.
Противопоставящ на образа на жената е този на мъжа (в лицето на кандидата). ПП посочва на
КЗД, че изявлението съставлява акт на вербално и полово базирано насилие срещу всички жени,
защото то е от естество да унизи жените, квалифицирайки ги като управленски негодни, както и
да създаде унижаваща и враждебна за тях среда.


Дела на хора с психични/интелектуални проблеми

С решение от юли 2015 г. Административен съд (АС) – Бургас отхвърли подадената срещу
Министерство на правосъдието искова молба за извършена пряка дискриминация спрямо
лишен от свобода мъж 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. ПП обжалва решението пред ВАС. През януари
2017 г. ще се проведе първо по делото заседание.
С постановление от април 2015 г. Районна прокуратура (РП) – Сливен спира образуваното
досъдебно производство за упражнено сексуално насилие спрямо човек с психически
проблеми, настанен в Дом за възрастни с умствена изостаналост (ДВУИ) –Твърдица, поради
липса на достатъчно доказателства. Пред Районен съд (РС) – Сливен ПП обжалва акта на
прокуратурата. С определение от май 2015 г. съдът потвърди спирането. Досъдебното
производство е висящо.
Преписката, образувана след сигнал на ПП по повод данни за упражнявано физическо и
психологическо насилие над домуващи в ДВУИ – Твърдица, е висяща пред ВКП.


Дела и преписки на хора, преследвани заради правозащитната си дейност
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Образуваното досъдебно производство за отправяни заплахи и закани, в това число и за засягане
на телесната неприкосновеност на трима правозащитници, сред които и председателят на БХК,
е спряно. Преписката е висяща пред СГП след подаден от ПП сигнал срещу спирането.
В края на 2015 г. ПП пое защита на правозащитничка, обект на системен тормоз от страна на
бивш привърженик на неформалната ултранационалистическа организация „Български
национален съюз“. За упражнения спрямо правозащитничката „столкинг“ са сезирани органите
на МВР и СРП. Към момента преписката е висяща пред тях.
Висящо пред СРП е образуваното досъдебно производство 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 за редица хулигански
прояви, извършени по същото време.
През 2016 г. ПП ще поеме дело за преследване по Закона за защита от дискриминация срещу
телевизионен водещ, който, като ответник по дело за сексистка дискриминация, образувано по
сигнал от правозащитник, организира телевизионно предаване, атакуващо личността му.


Други вътрешни дела и преписки

Делото на мъж, глобен заради неизпълнение на полицейско разпореждане по време на един от
антиправителствените митинги през 2013 г., на който същият е отсъствал от страната в деня, в
който органите на МВР твърдят, че не е изпълнил даденото му устно разпореждане, приключи
пред СРС. Съдът отмени постановеното от органите на МВР наказателно постановление.
През февруари 2015 г. ПП предостави правна помощ на няколко ромски семейства във връзка с
опити за принудителни евикции в кв. „Лозенец“ в Стара Загора. Те бяха подпомогнати в
изготвянето на възражение срещу констативни актове, издадени от работна група по контрол на
строителството към общината.
През март 2015 г. ПП подава три сигнала до РП – Елин Пелин, свеждайки данни за извършени
множество престъпления спрямо деца, настанени в Дома за деца лишени от родителска грижа
(ДДЛРГ) – Доганово, а впоследствие преместени в Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ)
– Самоков. Данните включат извършени многократно изнасилвания върху дете, физически и
психологически тормоз върху други деца, изтезание и др. По тези сигнали прокуратурата води
разследване.
През септември 2015 г. ПП пое процесуално представителство на малолетно дете, изнасилено
неколкократно от четирима мъже в гр. Ботевград. Към момента се извършва разследване под
наблюдението на Окръжна прокуратура – София, която води досъдебното производство.
През октомври 2015 г. ВАС осъди Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) да
предостави на БХК искана от сдружението статистическа информация, касаеща брой на
отправените до съда искания за използване на специални разузнавателни средства (срс),
респективно – уважените такива, както и броя на лицата спрямо които да били приложени срста през 2013 г. Въпреки изричното решение на ВАС да се предостави в цялост тази информация
на БХК, ДАНС повторно отказа да посочи броя на лицата, спрямо които са били приложени срста. ПП повторно сезира съда с искане той да обяви последното решение на ДАНС за нищожно,
тъй като противоречи на влязло в сила съдебно решение.

14

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА, 2015

Предстои произнасяне на Софийски градски съд (СГС) по делото на жена, на която държавата
приписва невярна принадлежност към бившата Държавна сигурност, с което уврежда личността
й, посредством насилственото й стигматизиране към тези структури.
В началото на 2016 г. ПП подпомогна народен представител да обжалва наложените му
дисциплинарни мерки по време на негово парламентарно изслушване. Депутатът бе
санкциониран от председателката на Народното събрание с изключване на микрофона и
отстраняване от пленарното заседание след като постави на публична дискусия обсъждане,
касаещо корупцията по високите етажи на властта, имаща пряко отношение към бъдещата
дейност на министър, чиито избор бе предмет на заседанието.

Дела пред ЕСПЧ
И през 2015 г. програмата продължи да води стратегически антидискриминационни и други дела
пред Европейския съд по правата на човека (EСПЧ). В началото на февруари 2015 г. ЕСПЧ осъди
България за насилие над представители на етнически и религиозни малцинства по две значими
дела, водени с правната помощ на ПП. 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,
ЕСПЧ установи нарушение на член 9 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) –
право на религиозна свобода. Съдът признава, че жалбоподателят и другите молещи се са
жертви на нарушение на свободата им да практикуват религията си вследствие действията на
демонстрантите от партия „Атака”, а българските власти не са реагирали ефективно на това
нарушение.
По второто дело – това за убийство на млад мъж от ромски произход, извършено от полицай с
огнестрелно оръжие, ЕСПЧ установи нарушение на член 2 от ЕКПЧ – правото на живот. ЕСПЧ
постанови, че властите не са направили възможното да изяснят обстоятелствата и да разсеят
съмненията, че полицаят се е ползвал от безнаказаност по отношение на смъртта на жертвата,
простреляна смъртоносно в задната част на главата от разстояние, близко до упор. Съдът намери
нарушение на процедурното задължение на държавата по член 2 да проведе независимо и
ефективно разследване и присъжда обезщетение на жалбоподателките, съпруга и дете на
жертвата.
През септември 2015 г. програмата заведе дело пред ЕСПЧ от името на чернокожа жена, пребита
от скинари в центъра на София. Пред ЕСПЧ ПП твърди, че упражненото насилие е мотивирано от
расистки подбуди, отричани от българската прокуратура и съд. Разследването е неефективно, а
жертвата не е допусната в образуваното съдебно производство, за да защити правата си.
През май 2015 г. ПП заведе дело от името на мъж от ромски произход срещу политическа крайна
реч на омразата срещу ромите, обективирана в партийни предизборни програми през 2013 г.
Програмите съставляват унизително/нечовешко отнасяне с ромската общност, представяйки
ромите като под-човеци и вредители, които следва да бъдат подчинени от мнозинството
българи чрез сегрегирането им в лагери, където да бъдат излагани на показ за забавление на
чужденците – посетители на страната, срещу заплащане. Държавата в лицето на прокуратурата
отказва да разследва този расистки политически език на омразата в разрез със задълженията си
да осигури ефикасно средство за правна защита.
През май 2015 г. ПП сезира ЕСПЧ по делото на политик от турски произход, глобен от органи на
държавата – ответник задето е ползвал майчиния си турски език по време на предизборна
агитация. Пред ЕСПЧ ПП твърди, че забраната за употреба на различен от българския език по
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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, в това число и
ЕКПЧ.
През ноември 2015 г. ПП пое защитата на мъж, лишен от свобода. Жалбоподателят твърди, че е
станал жертва на насилие във Варненския затвор през 2012 г. Според него затворническата
администрация не е взела адекватни мерки да го предпази, а впоследствие не му е осигурила
навременна медицинска помощ, което е довело до усложнения в здравословното му състояние.
Освен това, според жалбоподателя българската държава не е провела адекватно разследване
във връзка с упражненото върху него насилие.
В началото на 2016 г. ПП отговори на предоставеното от правителството на държавата – ответник
становище по делата за смъртта на деца, настанени в ДДМУИ – Стража. ЕСПЧ обедини за общо
разглеждане делата срещу смъртта на представляваните от ПП две деца, първото починало от
перфорация на стомаха, от които са извадени 25 стелки за обувки, 8 парцала, 3 дунапренени
гъби, 6 чорапа, 3 парчета хартия и 3 камъка с големина 3-4 см при операция, неуспяваща да го
спаси, а второто – от недохранване в най-тежка форма – маразъм.
По друго сходно дело, в началото на февруари 2016 г. ПП пое представителство на дете,
починало в следствие на тежка занемара и липса на здравни грижи. Детето е изоставено на 2
години и 4 месеца от своите родители в ДДМУИ – с. Петрово, поради изоставането си в нервно–
психическото си развитие. В дома то е лишено от навременна, адекватна, животоспасяваща
медицинска помощ и доведено до състояние на кахексия, което не е било лекувано и
спомогнало за смъртта му. Образуваното по повод смъртта му от националните власти
разследване е необективно и неефективно.
През октомври 2015 г. ПП пое пред ЕСПЧ представителство на лице, жертва на публично
подбуждане към омраза и организирано въоръжено насилие срещу чужденци, преимуществено
сирийци, търсещи закрила в България, от страна на политически дейци на митинг, организиран
от партията на „ВМПО-БНД“ и „Сдружение на българските футболни привърженици“.
Инкриминираното подбуждане към омраза и организиране на въоръжено насилие са тежка
виктимизация спрямо жалбоподателя и всички търсещи закрила в България.
Останалите дела, водени от ПП пред ЕСПЧ са висящи пред него и липсва движение по тях през
2015 г.

Застъпнически дейности
През 2015 г. ПП популяризира дейността си с интервюта, участия в телевизионни и
радиопредавания по правозащитни теми, както и чрез авторски статии на представители на
екипа си.
През февруари 2015 г. продължи дейността на ПП в подкрепа на съдебната реформа в България.
Тогава директорката на ПП, адв. Маргарита Илиева, даде интервю по повод отстраняването от
длъжност на председателката на Софийски градски съд, Владимира Янева. През същия месец
ПП изпрати отворено писмо до председателите на парламентарните комисии, в които е
разпределен проекта за нов Закон за адвокатурата, в който се предвижда всички форми на
правна помощ да се считат за адвокатска дейност, упражняването на която от лица, които не са
вписани в адвокатските регистри, се регламентира като незаконно и за него се предвиждат
значителни административни санкции. Писмото критикува тези разпоредби като препятстващи
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работата на правозащитни организации, като БХК, да работят в обществена полза. Представител
на ПП представи становището в парламента през април. Отворено писмо беше изпратено и до
президента във връзка с текстове в приетия Закон за Националната служба за охрана, които
нарушават принципа за употреба на сила само при абсолютна необходимост. Институционален
отговор на това писмо нямаше, а законът бе подписан от президента.
През декември 2015 г. директорката на ПП адв. Илиева изпрати отворено писмо до министърпредседателя на България относно подмяната на дългоочакваната съдебна реформа. Писмото
беше публикувано от множество медии и бяха дадени редица интервюта за националното
радио.
Широко отразяване в медиите получи спечеленото дело пред ЕСПЧ Караахмед и други срещу
България, както и разкрития на БХК за тежки посегателства в дом за деца лишени от родителска
грижа. Двама представители на БХК взеха участие в едно от най-гледаните токшоута в България
- „Шоуто на Слави“, по темата на институционализираните деца.
През юли по покана от заместник-председателката на Върховния касационен съд (ВКС) адв.
Илиева изготви становище пред Общото събрание на Наказателната колегия на съда по
Тълкувателно дело № 3/2015 г. относно забраната за дублиране на наказателна и
административнонаказателна отговорност при наличие на идентични факти. Постановеното по
това дело решение бе съобразено изцяло с изготвеното от адв. Илиева становище.
В края на годината, директорката на ПП участва като лектор в семинар на Асоциацията на
българските административни съдии на тема защитата от дискриминация.

ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА НА БЕЖАНЦИТЕ
И МИГРАНТИТЕ
През 2015 г. програмата на БХК за правна защита на бежанците и мигрантите продължи
своята дейност, започната преди 20 години през 1994 г. с подкрепата на Върховния
комисариат за бежанците към ООН.

Правни консултации, интервенции и представителство
В дейностите на програмата се включват 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, в това число стратегически дела
пред националните съдилища. Дейностите на програмата са насочени към създаването на
правни стандарти за закрила на бежанците и спазване основните права на мигрантите, както и
за застъпничество и лобиране за създаване в законодателството на правни и практически
гаранции за защита на основните човешки права на чужденците от всички категории на
територията на България.
При изпълнението на своите дейности и задачи програмата се основава на няколко постоянни
институционални споразумения с Върховния комисариат за бежанците към ООН от 1994 г. , с
Държавна агенция за бежанците 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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Програмата извършваше своята дейност по предоставяне на 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 (РПЦ) на Държавната агенция за бежанците в РПЦ-София (центровете за настаняване
„Овча Купел“, „Военна Рампа“ и „Враждебна“), РПЦ-Харманли, РПЦ-Баня и Транзитен центърПъстрогор. Непрекъснат граничен мониторинг бе осъществяван в местата за полицейско
задържане на основната входна граница между България и Турция на ГКПП-Капитан Андреево,
ГКПП-Ново село, ГКПП-Елхово, ГКПП-Болярово, ГКПП-Средец, ГКПП-Малко Търново и ГКПП
„Аерогара“-София. Регулярно и ad hoc бяха наблюдавани също и основните изходни граници със
Сърбия и бившата югославска република Македония.
Наблюдавани на ежеседмичен принцип бяха специалните домове за временно настаняване на
чужденци в СДВНЧ-София, кв. „Бусманци“ и СДВНЧ-Любимец, 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
чужденци.
Програмата осигури също така 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
регоиналните административни съдилища и ВАС в случаите на сериозни нарушения на
материални или процесуални права.
През 2015 г., с оглед съблюдаването на принципа за забрана на връщането (non-refoulement)
по чл. 33 от Женевската конвенция програмата осъществи 449 гранични визити и оказа правна
помощ за подаването на молба за закрила на сухоземна граница и достъп до територията на
14,789 търсещи закрила на границата, от които – 10,489 пълнолетни лица (8769 мъже, 1720
жени), 3173 деца (1943 момчета и 1230 момичета) и 1127 непридружени деца търсещи закрила,
от които 1116 непълнолетни момчета и 11 момичета на възраст между 14 до 18 години.
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
2015 г. БХК осъществи наблюдение на 252 дъблински трансфера, от общо 262 чужденци, които
бяха трансферирани към България от други държави-членки в изпълнение на
материалноправните критерии на Регламента Дъблин.
През 2015 г. програмата наблюдаваше спазването на принципа за достъп до процедура по чл.6
от Процедурната директива1 от местата за задържане на нелегални мигранти, т.нар. специални
домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ), а именно: СДВНЧ-Бусманци, СДВНЧЛюбимец и РЦ-Елхово към Дирекция „Миграция“ на МВР. В течение на годината, програмата
извърши 268 визити в СДВНЧ (54 в СДВНЧ-Бусманци, 98 в СДВНЧ-Любимец и 116 в РЦ-Елхово), в
резултат на което бе в състояние да предостави правна помощ за достъп до процедура на
12,150 търсещи закрила в СДВНЧ, от които - пълнолетни лица (8011 мъже819 жени, 1427
придружени деца и 1893 непридружени деца (1885 момчета и 8 момичета), на които бе оказано
съдействие за подаване на молба за закрила пред администрацията на имиграционната
полиция. Между тях БХК идентифицира и оказа съдействие на още 121 уязвими лица от други
категории като 44 бременни жени, 43 лица с увреждания и 34 самотни родители.

1 Директива 2013/32/ЕС.
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През годината двата офиса на програмата в София и Свиленград оперираха ежедневни правни
приемни, в които бяха предоставени допълнително 2643 правни консултации по отношение на
2051 души, от които 472 консултации за регистрация и достъп до процедура, 1473 консултации
на определен етап от производство по предоставяне на международна закрила, 372
консултации във връзка с правата и задълженията на търсещите закрила и лицата с предоставена
закрила, 179 консултации по събиране на семейства и 16 консултации за придобиване на
българско гражданство.
Програмата наблюдаваше и производствата, осъществявани от Държавната агенция за
бежанците 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 529 процедурни действия в производства по международна закрила,
по отношение на 336 мъже, 126 жени, 19 придружени деца и 48 непридружени деца. От тях
наблюдавани са 357 производства по оценка на молбата за закрила пред административния
орган и 58 съдебни дела по жалби против откази на закрила. Направена бе и оценка на 114
отрицателни решения на административния орган.
Заведени бяха общо 223 дела пред административните съдилища против отрицателни
решения на Държавната агенция за бежанците производства по оценка на молба за закрила.
Програмата осигури представителство на търсещи закрила по 49 дела пред съдилищата и
постигна 32 отменителни решения, което съставлява 65% успеваемост.
През 2015 г. програмата предприе пред съда завеждането на 312 стратегически дела, от които
222 дела спрямо 283 бенефициенти, от които 247 мъже, 10 жени и 26 непридружени деца. 106
дела бяха спечелени, 66 изгубени, а останалите 140 дела са висящи като резултат по тях се очаква
през първата половина на 2016 г.
Така, през 2015 г. програмата предостави правна помощ, представителство и консултации на
общо 30,107 бенефициенти, от които – 23,919 души за достъп до територия и процедура (13,622
души на границата и 10,257 души в СДВНЧ), отделно от тях 3140 непридружени деца (1127
непридружени деца на границата и 1893 непридружени деца в СДВНЧ и 120 деца в процедура),
1401 души за достъп до регистрация и по време на производството за предоставяне на
международна закрила, 1005 търсещи закрила с постановен отказ за предоставяне на
международна закрила, 164 окончателно отказани търсещи закрила в процедура по доброволно
връщане и 478 признати бежанци или лица с предоставен хуманитарен статут досежно
реализация на техни признати им от закона социални, здравни или други субективни права.

Публикации, доклади
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).

Обучения
През годината програмата проведе две обучения по бежанско право за повече от 70 служебни
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адвокати със съдействието на Центъра за обучение на адвокати към Висшия адвокатски съвет и
Дружеството на рускоговорящите адвокати в България, както и три обучения на служители на
Главна дирекция "Гранична полиция" или Дирекция „Миграция“ заедно с Върховния комисариат
за бежанците към ООН.
През 2015 г. програмата оперира чрез персонал от 17 души, 10 от които правоспособни адвокати.

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

Дейности, свързани с видимостта и въздействието на
кампаниите на БХК
През 2015 г. програмата продължи да работи по изпълнение на комуникационната стратегия на
БХК. Изпълнявахме различни дейности, свързани с отговори на медийни запитвания, подготовка
на прессъобщения, новини, становища, връзка с журналисти и популяризиране на правозащитни
истории. Програмата също така поддържа интернет сайта и профилите в социалните медии на
БХК, разработване на иновативни кампании за постигане на по-силно въздействие на
инициативите ни. Също така подготвяхме и разпространявахме доклади, координирахме
провеждането на различни публични събития и стратегията за фондонабиране от местни
източници.
През годината, програмата публикува близо 80 прессъобщения, становища или статии във
връзка с работата на организацията. Програмата също така разпространяваше месечен бюлетин
с текуща информация за доклади на БХК, събития и кампании. За една година отбелязахме 26%
ръст на абонатите спрямо предходната година (960 към момента).
През 2015 г. програмата организира три пресконференции – във връзка с представянето на
годишния доклад за правата на човека, доклада за полицейска бруталност и старта на
кампанията „Детство без решетки“. В допълнение съорганизирахме няколко специални събития.
Програмата поддържа основния сайт на БХК (на български и на английски), www.bghelsinki.org,
и специалните под-сайтове; актуализира профилите в социалните медии (Facebook, Twitter,
YouTube, LinkedIn). Към януари 2015, профилът на БХК в Facebook имаше близо 6,300
последователи (ръст от 17% спрямо 2014 г.), Twitter – 960 последователи (26% ръст спрямо 2014
г.), LinkedIn – 136 последователи (46% ръст спрямо 2014).
През изтеклата 2015 г. въведохме нов подход към видимостта на дейностите си в социалните
мрежи. Програмата изработи нова стратегия за активността в социалните мрежи и нае
сътрудник, който да поеме връзката с многобройните запитвания/сигнали, които получаваме
чрез Facebook. Освен това, екипът положи специални усилия да произвежда повече
съдържание, което да може да се споделя, в т.ч. илюстративни материали, инфографики, и
продукти с образователно съдържание с цел увеличаване на чувствителността към различни
правозащитни проблеми.
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Застъпнически кампании
През годината изпълнихме ред правозащитни кампании по различни въпроси от дейностите на
организацията.
През март 2015 БХК беше съ-организатор за трета поредна година на инициативата „Извърви
километър в нейните обувки“. Кампанията е част от международна инициатива, в която мъже,
обути в женски обувки, извървяват километър, за да привлекат внимание към равенството на
половете. Фокусът на тазгодишното издание на инициативата беше сексуалното и домашно
насилие срещу жените. Като съ-организатор БХК подкрепи кампанията с разработването на сайт,
произвеждане на илюстративни материали и четири видеа за кампанията.
През май се включихме в глобалната кампания срещу задържането на деца имигранти. По
повод 1 юни – Деня на детето, и 20 юни – Световния ден на бежанците, ние се ангажирахме с
медийна работа и произвеждането на различни материали.
През 2015 БХК участва за четвърти път в организационния комитет на София прайд – найголямото публично събитие в България за равноправие и утвърждаващо видимостта на ЛГБТИ
хората. В събитието взеха участие между 1500 и 2000 души. Програмата отговаряше за
комуникациите с властите, в т.ч. с общината и полицията, участва в самата организация на
събитието, изработи медийни материали и видеа, поддържаше сайта и профила на събитието в
социалните мрежи. Фокусът на тазгодишното събитие беше дискриминацията срещу ЛГБТИ
хората в образованието. Програмата подготви декларация за не-дискриминация на ЛГБТИ
общността в образованието, която беше отворена за подписи от НПО и политически партии.
Кампания
“Детство
без
решетки”
(септември)
–
Кампанията, която поставя
въпроса за нуждата от реформа
в детското правосъдие, беше
стартирана през септември.
Екип на БХК създаде коалиция
от три видни НПО, работещи в
сферата на правата на децата,
разработи комуникационна стратегия, изработи материали, в това число лични истории,
инфографики, илюстрации и банери, отговаряше за пост-продукцията на видеата – серия от три
видеа за живота в социално-педагогически интернат и възпитателно-,училище интернат),
подготвиха и разпространиха прес-материали и осигуриха медийни партньорства.
Кампанията започна през септември с прес-конференция и петиция, която отправи искане за
изработване на нов закон за младежко правосъдие. Петицията събра близо 5000 подписа. През
ноември, екипът участва в младежки форум VOICE IT, където изнесе презентация пред млади
хора по въпросите на младежкото правосъдие.

Медийни проекти
През годината ние продължихме сътрудничеството си с Фондация „Дарик“ по седмичното антидискриминационно предаване „Дай ми правото!“. Едночасовото предаване се излъчва в ефира
на националното Дарик радио. Екип на програмата участва в планирането на съдържанието и
подбора на теми и гости в студиото. През годината ние участвахме и в подбора и наемането на
стажанти за радио-журналистически стажове.
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През годината програмата организираше дискусионен клуб „Обектив“, който се организира
съвместно с Червената къща. Панелисти, избрани от БХК, обсъждаха различни правозащитни
въпроси – от дискриминация на етнически малцинства и изключване на хора с психични
разстройства от общността до реформа в младежкото правосъдие.
През 2015 г. стартирахме основен ри-дизайн на сайта на организацията, като очакваме с новата
си визия и съдържание той да е готов до края на 2016 г. Очакваме новият сайт да подобри
капацитета ни за фондонабиране и въздействието на дейностите ни.
През отчетния период, подготвихме и пуснахме специализиран сайт, посветен на правата на
децата: www.deca.bg. Сайтът събира на едно място продуктите на цялата ни работа по темата,
съдържа различни новини и материали, насочени както към не-професионална публика, така и
експерти.

ГОДИШНИ НАГРАДИ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
“ЧОВЕК НА ГОДИНАТА 2015“
На 10 декември 2015 г. – Денят на правата на човека – БХК проведе ежегодните си награди за
принос към правата на човека „Човек на годината 2015“. Наградите бяха учредени през 2008 г.,
за да отдадат почит и признаят смелия принос към защитата на правата на човека в България –
чрез иновативни подходи, такива, каквито полагат прецедент в правозащитната сфера и са
фактор за обществено развитие.
Тазгодишното жури включваше адв. Александър Кашъмов, писателя Георги Господинов,
директорката на Българския дарителски форум Красимира Величкова, журналистките Мария
Черешева и Татяна Ваксберг, както и двама представители на БХК, Красимир Кънев и Яна БюрерТавание (членове по право).
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За тазгодишните награди получихме 44 допустими номинации, покриващи
различни области: от правозащитни и социално значими каузи до защита на
околната среда и защита на животните и биоразнообразието. Журито присъди
голямата награда на адв. Даниела Михайлова от Инициативата за равни
възможности за нейната работа във връзка с планираните насилствени
евикции на роми от единствените им домове във Варна. На Виктор Лилов,
Доброволците от Проект „Бежанци“, Джил и Сейди Класби бяха присъдени
втори награди за активното им застъпничество за ЛГБТИ права, права на
етнически малцинства и подкрепа на кандидати за убежище от конфликтни
зони. Наградата на публиката, за която всеки можеше да гласува през онлайн гласуване, отиде
при Свилен Чешмеджиев от Българското дружество за защита на птиците.
Пълна информация за всички номинирани, всички отличени и критерии за избор, са достъпни
на специалния сайт на наградите: www.humanoftheyear.org.

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПРОГРАМА И ФОНДОНАБИРАНЕ
Програма „Програмиране и администрация“ се занимава с административни въпроси и
фондонабиране за централния офис на БХК. В нея работят трима сътрудници на комитета, като
счетоводното обслужване е поверено на външна фирма, „Станева, Желкова и Георгиев“.
Програмата предоставя подкрепа на всичките програми на БХК, свързани с административно
обслужване и обща координация, фондонабиране и отчитане на проекти, планиране на разходи,
техническа и логистична помощ, организация на събития.
Сътрудници на програмата осигуряват първоначалната връзка със жалбоподатели; подпомагат
поддържането на офисната инфраструктура; контакти с журналисти във връзка с прессъобщение
или други публикации. Сътрудниците на тази програма имат и голяма роля в организирането на
публичните събития на БХК, семинари и конференции.
Програмата има основна роля в осигуряването на прозрачно и стриктно отчитане на дейностите,
приходите и разходите на БХК пред българските финансови институции, както и пред донорите
на организацията. Програмата отговаря за ежегодното отчитане на дейността в обществена
полза пред Централния регистър на НПО в обществена полза към МП.
В работата си БХК е въвела двойно-степенна система на финансова отчетност и контрол.
Ежедневните финансови операции са поверени на външна счетоводна кантора. На следващо
ниво, отчетността се гарантира от ежегодния независим финансов одит, който се извършва от
РСМ Биекс ООД (ISO 9001:2008, фирма, сертифицирана от DEKRA Certification GmbH, Германия).
БХК извършва независим финансов одит на финансите си от 1998 г.

Донори и финанси през 2015 г.
През 2015 г. БХК изпълняваше дейностите си благодарение на подкрепата на няколко основни
публични и частни донори. Особено важна за функционирането ни продължи да бъде
институционалната подкрепа, която трима наши дългогодишни донори продължиха да ни
оказват. Този вид подкрепа ни помага да бъдем гъвкави и креативни в проектите си и да
реагираме бързо на зараждащи се правозащитни проблеми в динамична среда. През 2015
институционална подкрепа ни оказваха: Институт „Отворено общество“, Фондация „Оук“,
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Фондация „Лион Ливай“. През годината друг дългогодишен донор, който продължи да работи с
нас, беше Върховният комисариат за бежанците на ООН. През годината затвърдихме
съществуващи партньорства с донори като ВКБООН, който подкрепи ад хок дейности в отговор
на силно увеличения приток кандидати за убежище.
Освен горните донори, през годината изпълнявахме и други дейности по проекти, финансирани
от:
 Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП), Фонд
за подкрепа на НПО, който финансира важни изследователски и застъпнически дейности
в сферата на качеството на грижата за възрастни с психически разстройства в социални
институции и нови алтернативи в общността;
 Европейската комисия, която подкрепяше работата на коалиция от няколко европейски
организации, на които БХК е партньор;
 Институт „Отворено общество“, което подкрепи няколко важни изследвания в сферата
на положението на жените лишени от свобода в България, както и за свръхупотребата на
сила от правоохранителните органи в страната;
 Европейската програма за интеграция и миграция, която подкрепи допълнителни
дейности в сферата на бежанците и мигрантите.
През 2015 г. положихме усилия да разнообразим източниците си на финансиране, за да намалим
риска от финансова зависимост от малък брой донори. През годината подготвихме няколко
проекта, както самостоятелно, така и в партньорство с други европейски НПО, по обявени
конкурси от Европейската комисия, в сфери като защита правата на децата, равенство и недискриминация, интеграция на ромите, противодействие на тормоза в училище. Независимо от
високите оценки, които тези проекти получиха, но най-вече заради огромния брой състезаващи
се проекти, някои от тях не успяха да се класират сред одобрените, а по няколко решения се
очакват.
Разходите по различните направления на дейността през 2015 г. възлизат на 1,051,963 лв.
Подробна разбивка по проекти и източници е дадена в таблицата по-долу. Както в предходни
години, БХК извърши независим външен одит на финансите си.
Освен финансовата подкрепа на горните донори, бихме искали да отбележим и щедрата про
боно подкрепа на следните партньори:
 Френския културен институт – София, който ни предостави залата си за церемонията на
годишните награди „Човек на годината 2015“;
 Центърът за култура и дебат „Червената къща“ – София, който предоставя зала за
редовните ни дискусионни срещи „Дискусионен клуб Обектив“;
 Всичките медийни партньори на публичните ни инициативи, които ни помогнаха да
стигнем до по-широка публика.
Източници на финансиране и разходи по проекти през 2015 г.:
Донор

Проект

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

Институционална подкрепа на
БХК 2013-2016
Институционална подкрепа,
стратегическо правно
застъпничество и медийно
застъпничество
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Период на
проекта
05/2013 –
04/2016
05/2014 –
02/2015

Изразходвана
сума през 2015 г.
281 423,71 лв.

15 890,87 лв.
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Институт „Отворено
общество“, Будапеща

Институт „Отворено
общество“, Будапеща
Институт „Отворено
общество“, Будапеща
Институт „Отворено
общество“, Будапеща
Върховен комисариат
за бежанците на ООН

ФМ на ЕИП,
Програма за подкрепа
на НПО в България
ФМ на ЕИП,
Програма за подкрепа
на НПО в България
Фондация „Лион
Ливай“, САЩ
Европейска Агенция за
фундаментални права
(ФРА)
Европейска комисия

Институционална подкрепа,
стратегическо правно
застъпничество и медийно
застъпничество
Засилване на комуникационния
капацитет чрез социалните
медии
Засилване на капацитета за
работа с местни общности
Проект за мониторинг на местата
за лишаване от свобода
Наблюдение на процедурата за
предоставяне на закрила,
застъпничество и стратегически
дела на търсещите убежище
Насърчаване на основните права
на хората с психични
разстройства в България
„Дай ми правото!“ – реализация
на седмични
антидискриминационни
предавания по Дарик радио
Подкрепа за работата на
Правната програма на БХК

03/2015 –
12/2016

137 409,34 лв.

07/2015 –
06/2018

7 661,54 лв.

01/2015 –
07/2016
02/2014 –
07/2015
01/2015 –
12/2015

6 607,28 лв.

Изследвания и доклади по
основни права

13 435,44 лв.
405 338,39 лв.

10/2014 –
04/2016

61 487,42 лв.

06/2015 –
04/2016

5 738,41 лв.

11/2014 02/2016

34 072,27 лв.

07/2011 –
12/2015

23 957,80 лв.

Европейска мрежа за правна
застъпничество
Алтернативи на задържане на
граждани от трети страни
АИДА информационна база и
доклади за убежище
Деца с увреждания

05/2014 –
15 639.27 лв.
04/2016
Европейска програма за
10/2015 –
8 192,22 лв.
интеграция и миграция
09/2016
Европейски съвет за
01/2014 –
9 465,00 лв.
бежанци и изгнаници
01/2016
Университет Констанца
02/2012 –
3 653.89 лв.
01/2016
Разни
Други малки дарения
01/2015 –
21 990,97 лв.
12/2015
Общо разходи:
1 051 963,82 лв.
*Забележка: Всяка изразходвана сума по проектите подлежи на одобрение от съответния донор.

РАБОТЕЩИ В БХК ПРЕЗ 2015 Г.
Програма „Мониторинг и изследвания“:
адв. Адела Качаунова (правен сътрудник),
Антоанета Ненкова (изследовател),
Елица Гергинова (изследовател),
адв. Даниела Фъртунова (правен сътрудник, в отпуск по майчинство),
Диляна Ангелова (изследовател),
Калоян Станев (изследовател),
Красимир Кънев (директор програма),
25

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА, 2015

Славка Кукова (изследовател),
Станимир Петров (изследовател),
Женя Иванова (изследовател), и
Дамяна Велева и Лора Миланова (доброволци).
Правна програма:
Благовеста Ламбрева (юрист),
Борислав Димитров (правен сътрудник),
Елена Кръстева (юрист),
адв. Маргарита Илиева (директорка на програма),
Мирела Заричинова (юрист),
Радослав Стоянов (комуникационен експерт).
Програма за правна защита на бежанци и мигранти:
Антоанета Дедикова (правен консултант),
адв. Валентина Нилсен,
адв. Георги Тошев,
адв. Георги Войнов,
Десислава Тянева (правен консултант),
адв. Димитър Славов,
Елица Секулова (счетоводител),
Зорница Чакърова (правен консултант),
адв. Илиана Савова (директор програма),
Катя Димитрова (правен консултант),
адв. Мариана Андреева,
адв. Мариана Николова,
адв. Пламен Желев,
адв. Пламен Божилов,
адв. Радостина Стефанова,
Дияна Христова (профайлър, бежански центрове в София-град)
Здравко Иванов (профайлър, РПЦ-Харманли),
През 2015 г. към програмата работиха също и преводачите:
Емилия Михайлова, Людмила Янева, Михаела Михалевска, Маха Махмуд, Ибрахим Джарадат и
Али Джарадат.
Програма „Кампании и комуникации“:
Андрей Гегов (мултимедиен продуцент),
Радослав Стоянов (комуникационен експерт),
Радостина Георгиева (комуникационен експерт),
Светла Баева (директор програма),
Яна Бюрер Тавание (консултант специални проекти),
Лора Миланова и Ангелина Кънева (стажанти).
Програма „Програмиране и администрация“:
Ася Колева (технически сътрудник),
Ива Райнова (технически сътрудник, до октомври),
Десислава Симеонова (програмен директор),
Красимир Гегов (1976 - 2015) (технически сътрудник),
Северина Петкова (касиер-счетоводител, от октомври),
Сибила Борисова (административен мениджър, до септември),
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Счетоводна кантора „Желкова, Станева и Георгиев“ предоставяше счетоводни услуги чрез
персонал, базиран в офиса на БХК: Вероника Стоянова (счетоводител), Петя Шахларска (мл.
счетоводител) и Евгени Колев (касиер-счетоводител, до септември).
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УПРАВЛЕНИЕ
ОБЩО СЪБРАНИЕ
Дейностите на БХК се ръководят от Общо събрание, който е върховният орган на сдружението.
Негови членове през 2015 г. бяха:
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. - март 2016 г., са: Красимир Кънев, председател на УС, Антоанета Ненкова, Васил
Чапразов, Георги Банков, Десислава Симеонова, Илиана Савова и Яна Бюрер Тавание.
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