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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    

http://www.bghelsinki.org/bg/donate/
http://www.facebook.com/bghelsinki
https://twitter.com/bg_helsinki
mailto:bhc@bghelsinki.org
http://www.bghelsinki.org/
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През 2016 г. сферите на дейност на Българския хелзинкски комитет (БХК) следваха насоките 

в Стратегия на БХК 2013-2018 г. и Плана за дейността през 2016 г. 

Дейностите се изпълняваха в рамките на петте постоянни програми на организацията  – 

една изследователска, две правни и две специализирани – програмите „Мониторинг и 

изследвания“, Правна програма, Програма за правна защита на бежанци и мигранти, 

„Кампании и комуникации“ и „Програмиране и администрация“.  

Работата обхващаше широк спектър от дейности – от правозащитен мониторинг в различни 

приоритетни сфери, институции и услуги в общността, до стратегически правно застъпничество 

с потенциални дългосрочни последици върху защитата на големи групи хора, правна подкрепа 

на кандидати за убежище. Дейностите бяха съпътствани от публични кампании, които целяха 

да дадат допълнителна видимост на проблемите.  Находките бяха публикувани в изследвания 

и специализирани доклади.   

 

 

1. МОНИТОРИНГ И ИЗСЛЕДВАНИЯ 
 

През годината екипът на програма „Мониторинг и изследвания“ участва в реализацията на 

мониторингови дейности в институции и услуги за лица с психични разстройства, в затворени 

институции, кризисни центрове за деца. Програмата подготви редица изследвания и 

специализирани доклади, с които осъществяваше застъпничество пред национални и 

международни органи за защита правата на човека. Както всяка година и през 2016 г. 

сътрудниците на програмата имаха ключова роля в подготовката на годишния доклад на БХК 

за състоянието на правата на човека в България.  

 

Мониторинг на институции и услуги за лица с психични разстройства 

 

До април 2016 г. изследователи на БХК продължиха посещенията на институции и услуги за 

лица с психични разстройства. Проектът проследяваше както качеството на новите услуги в 

общността за хора с психични разстройства, така и поставянето под запрещение и процеса на 

деинституционализация. Наблюдението обхвана и няколко центъра за настаняване от семеен тип 

за деца и младежи с увреждания, в които бе установено съжителство на деца от 7-8 годишна 

възраст с младежи до 35-годишна възраст.  

През март 2016 г. БХК организира кръгла маса, посветена на стандартите, законодателството 

и практиката на поставянето под запрещение и на последствията от отнемането на 

дееспособността на лицата с интелектуални затруднения. В нея участваха представители на 

изпълнителната власт, Омбудсмана на Република България, неправителствени организации, 

съдии, адвокати и психиатри, както и представител на целевата група – потребител на услуга, 

поставен под запрещение.   

В резултат от мониторинговата дейност по проекта и посещенията на десетки институции и 

алтернативни услуги в цялата страна беше изготвена публикация за правата на лицата с 
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интелектуални затруднения, „Неслучващата се деинституционализация на 

лицата с умствени затруднения в България“. Докладът беше представен 

през април 2016 г. в Центъра за култура и дебат „Червената къща“, където 

бе организираната третата кръгла маса по проекта. Книгата бе публикувана 

с препоръки и бе разпратена до всички отговорни държавни институции, 

дирекциите „Социално подпомагане“, на колеги от неправителствения 

сектор, на психиатрите, взели участие в изследването и на Омбудсмана на 

Република България, който демонстрира загриженост за правата на хората 

с интелектуални затруднения. 

През юни 2016 г. беше завършен и алтернативен доклад за правата на хората с увреждания 

по Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН за периода 2012-2016 г. с цел да бъде 

представен на първата сесия по разглеждане на България от Комитета по правата на хората с 

увреждания. Основните проблеми, идентифицирани в него са: проблемите с приобщаващото 

образование, неадекватният и тромав механизъм за оценка на нуждите на хората с увреждания, 

неефективната деинституционализация на деца с увреждания, липсата на достъп до ефективна 

медицинска помощ, социални услуги и заетост в общността, както и липсата на достъп до 

справедлив процес за хората, поставени под запрещение. 

Дейностите по проекта „Насърчаване на основните права на хората с психични разстройства 

в България“ се изпълняваха от Станимир Петров, Елица Гергинова и Антоанета Ненкова. Бяха 

привлечени и външни сътрудници с различни специалности. Докладът пред Комитета по правата 

на хората с увреждания беше изготвен от Славка Кукова. 

 

 

Мониторинг на местата за лишаване от свобода в България, застъпничество 
на местно и на международно ниво 
 

Работата в това направление протече в няколко специфични дейности. През 2016 г. 

изследователи извършиха мониторинг на места за лишаване от свобода във връзка с изготвянето 

на доклад по повод прегледа на пилотното решение Нешков и други с/у България. Докладът  беше 

представен на Комитета на министрите на Съвета на Европа и на Комитета за предотвратяване на 

изтезанията. За целта бяха осъществени посещения в няколко затвора и затворнически 

общежития. Акцент на наблюдението бяха мерките по регистриране и разследване на случаи на 

насилие между лишени от свобода и от надзиратели спрямо лишени от свобода, материалните 

условия на живот, достъпът до медицинска помощ. Посетени бяха и 11 следствени арести, а 

информацията за условията, при които се изтърпява мярката за неотклонение „задържане под 

стража“ беше обобщена за годишния доклад на БХК и за Комитета за предотвратяване на 

изтезанията, който предстои да извърши посещение в България през 2017 г.   

В резултат на проведеното през 2015 г. изследване върху ситуацията на лишените от свобода 

жени в България, в началото на 2016 г. БХК публикува електронен доклад по темата. Той беше 

публично представен и обсъден с участието на широк кръг заинтересовани страни, включително 

Министъра на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Омбудсмана на 

Република България. 
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През последните два месеца на 2016 г. изследователи на БХК започнаха да посещават затвори 

и затворнически общежития с цел анкетиране на новоосъдени лишени от свобода по въпроси, 

свързани с адвокатската защита непосредствено след задържането и за наличието на насилие от 

страна на полицията. До края на годината бяха посетени общо 12 затвора и след посещението на 

всички затвори данните ще бъдат обобщени в годишния доклад на БХК за 2016 г. 

 

Мониторинг на кризисни центрове за деца, пострадали от насилие 
или жертви на трафик 

 
През годината БХК проведе ново изследване на социалната услуга кризисни центрове за деца 

с фокус върху процедурата по настаняване, продължителност на престоя и осигуряването на 

достъп до образование. Изследването обхвана 21 кризисни центрове за деца и за лица, 

пострадали от насилие или жертви на трафик. Обобщените данни сочат, че все още има бели 

полета в процедурата по настаняване в кризисните центрове и в гарантирането на достъп до 

образователни услуги за децата в кризисни ситуации. Всяко шесто дете не e посещавало училище, 

временно или до края на престоя си в кризисния център. 

В рамките на проекта бе изготвен трети тематичен доклад за този вид услуга. Изследването 

дава отговор на въпроса доколко настаняването е превантивна мярка за закрила и доколко 

рестриктивна; свързана ли е с овладяване на кризисни ситуации и психосоциална подкрепа или 

изпълнява по-скоро социални функции; осигурени ли са образователни услуги за децата и къде са 

дефицитите; налице ли са изискваните от международното право гаранции срещу 

противозаконно и произволно лишаване от свобода на деца в кризисни центрове. Докладът 

отправя препоръки, базирани на наблюдението на терен и на становищата на ръководителите на 

социалните услуги. (Публичното оповестяване на доклада ще се състои през 2017 г.) 

 

Европейска мрежа за право застъпничество на лица, лишени от свобода 
 

През 2016 г. програма „Мониторинг и изследвания“ продължи работата си по проекта 

„Европейска мрежа за правно застъпничество на лица, лишени от свобода“. През март 2016 г. в 

Плевен беше проведено пето по ред обучение на ангажирани в системата на лишаване от свобода 

в България професионалисти (адвокати, съдии, прокурори, служители в затворите) 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“. Пак през март, в рамките на проекта беше организирана и дискусия за 

положението на лишените от свобода жени. 

 Силен обществен интерес получи и проведената през май 2016 г. конференция на тема 

„Реформата в българската пенитенциарна система в светлината на препоръките на органите на 

Съвета на Европа“. Организирането ѝ подпомогна процесите на реформа в пенитенциарната 

система като повиши информираността на участниците относно европейските стандарти за 

защита правата на човека в условията на лишаване от свобода, осигури форум за представяне и 

обсъждане на предложенията за реформи на Министерство на правосъдието, представи опита на 

други европейски държави в тази сфера. Говорители в конференцията бяха представители на 

Министерство на правосъдието, Департамента по изпълнение на решения на ЕСПЧ към Съвета на 

Европа, френската адвокатура, БХК, а неин модератор беше зам. омбудсмана на Р България. 
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Изследване на правните и практическите пречки за 

разследване на случаите на полицейско насилие в България 
 

През февруари – март 2016 г. БХК направи изследване за 

правните и практическите пречки за разследване на случаи на 

полицейско насилие в рамките на проект с водеща организация 

Унгарски хелзинкски комитет. Изследването се основа на 

информация, предоставена от МВР, 42 съдилища и интервюта с 

адвокати, съдии, прокурори и съдебни лекари. То разкрива проблеми 

с липсата на гаранции за обективно и справедливо разглеждане на 

жалби срещу полицейско насилие, занижаването на наказанията за 

полицейски служители, извършили престъпления, разминаването 

между данните, с които борави МВР и съдът.  

Докладът от изследването (на български и на английски) заедно 

с девет кратки информационни видеа „Има ли право полицай да…“ 

бяха публикувани през януари 2017 г. на специално изработен 

информационен сайт за кампанията срещу полицейското насилие, 

https://www.police.bghelsinki.org/.  

По проекта работи Славка Кукова. Комуникационните материали 

бяха изготвени от Програма „Кампании и комуникации“.   

 

 

Изследване на условията, в които раждат ромските жени  
 

По съвместен проект с Европейския център за правата на ромите програмата участва в 

проучване на условията, в които биват поставяни ромските жени, когато постъпват в родилните 

отделения на държавните и общински болници в страната. За целите на проучването 

изследователите на БХК направиха 63 дълбочинни интервюта с ромски жени от пет различни 

града в България. Находките показаха, че по-голямата част от жените, припознавани от персонала 

на болничните заведения като жени от ромски произход, биват поставяни в по-лоши условия от 

жените от немалцинствен етнически произход. Освен това, проучването показа, че високи нива 

на дискриминационно отношение спрямо раждащите ромски жени от страна на персонала на 

болниците, включително инциденти, свързани с вербално, психологическо и физическо насилие. 

 

 

Стокхолмска програма на Европейския съвет – отворена и сигурна Европа 
в услуга и за защита на гражданите 
 

През 2016 г. Програма Мониторинг и изследвания започна работа като водеща организация 

или в партньорство с европейски организации и университети, по няколко проекта, свързани с 

правото на достъп до правна помощ и гаранциите за заподозрените или обвиняемите по време 

на задържане – т. нар. Стокхолмска програма за отворена и сигурна Европа в услуга и защита 

на гражданите. Всички проекти се съ-финансират от Европейския съюз. 

https://www.police.bghelsinki.org/doklad/
https://www.police.bghelsinki.org/epizodi/
https://www.police.bghelsinki.org/
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 Проект „Укрепване на процесуалните права в наказателния процес: ефективен 
достъп до адвокат/правна помощ, съгласно Стокхолмската програма на 
Европейския съвет“ 

 

През годината БХК започна работа по двугодишен проект  „Укрепване на процесуалните 

права в наказателния процес: ефективен достъп до адвокат/правна помощ, съгласно 

Стокхолмската програма на Европейския съвет“. Инициативата се реализира в партньорство от 

неправителствени организации от България, Унгария, Словения, Литва и Полша, сред които БХК 

има водеща роля. Инициативата си поставя като основна задача да спомогне за повишаване на 

достъпа до правосъдие чрез точното въвеждане и ефективното прилагане на европейските 

стандарти за достъп до адвокатска защита и правна помощ в наказателното производство. През 

първия етап на проекта за България започна изследване върху системата на наказателно 

правораздаване у нас от гледна точка на достъпа до адвокат и правна помощ на заподозрени, 

обвиняеми и подсъдими лица. Изследването включва няколко компонента, сред които преглед 

на 150 приключили наказателни дела от общ характер в 15 съдилища в страната, интервюта с 

лишени от свобода и две фокус групи с адвокати.  

 

 Проект „Моят адвокат, моите права“ 

 

От септември 2016 г. БХК започна изпълнението на международния проект „Моят адвокат, 

моите права: Укрепване на правата на децата в наказателното производство в Европейския съюз“. 

Водеща организация по проекта е Defence for Children International – Белгия, с партниращи 

организации от Ирландия, Италия, Полша и Холандия. Фокусът на проектът е върху достъпа до 

адвокат и адвокатска помощ на деца, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на 

наказателно производство. Основната цел на проекта е да се подпомогнат страните-членки на ЕС 

да осъществят ефективно детско правосъдие. 

 

 Проект за достъп до правна помощ на лица с умствени и/или психически 
увреждания 

 

През септември 2016 г. БХК започна работа по международен проект за правата на хората с 

умствени и/или психични увреждания в наказателното производство по Препоръка 2013/C 378/02 

на Европейската комисия от 27 ноември 2013 година относно процесуалните гаранции за уязвими 

лица, които са заподозрени или обвиняеми в наказателно производство. Проектът е финансиран 

от Европейската комисия. Водеща организация е Болцман институт в Австрия, а в проекта участват 

и няколко други партньорски организации от Източна Европа. В първата фаза от бяха 

интервюирани 16 лица с умствени и/или психични увреждания, които изтърпяват лишаване от 

свобода в затвори, както и няколко юристи. Бе изготвен доклад-анализ на приложимото 

законодателство и практика по темата. 

 

 Проект „Полицейското задържане отвътре“ 

 

От септември 2016 г. БХК започна изпълнението и на проекта „Полицейското задържане 

отвътре: прилагане на процесуалните права на Европейския съюз“, чиято водеща организация е 
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Irish Council for Civil Liberties – Ирландия като координатор на JUSTICIA European Rights Network1 и 

партньори от Австрия, Испания, Италия, Литва, Полша, Румъния, Словения и Унгария. Ядрото на 

проекта се състои в осъществяване на наблюдение на начина на приложение на правата на 

задържаните лица по време на задържането им в полицията с цел изготвянето на препоръки 

относно необходими промени в законодателството и политиките, така, че да се осигури по-

доброто прилагане на директивите на ЕС. Проектът предвижда изготвянето на доклад-анализ 

относно законодателната рамка на полицейското задържане и до колко тя отговаря на 

европейските директиви, както и уникален по продължителността и вида си мониторинг от страна 

на организацията на дейността на българските полицейски органи свързана с полицейското 

задържане. 

 

 Проект „Достъпни декларации за правата на заподозрените и обвиняемите 
лица в Европа“ 

 

Проектът, който ще приключи през 2017 г., е с водеща организация Унгарският хелзинкски 

комитет и има за цел да допринесе за правилното прилагане и ефективно наблюдение върху 

изпълнението на Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 

година относно правото на информация в наказателното производство. Основен акцент е 

провеждането на изследване върху достъпността и разбираемостта на информацията, 

предоставяна на заподозрените и обвиняемите лица за правата им в наказателното производство, 

включително и върху начина и степента на изпълнение на задължението на националните власти 

да осигуряват декларации за правата на задържаните по време на наказателното производство 

лица. БХК проведе 25 интервюта с лишени от свобода лица в три затвора и един арест по темата 

на наказателното производство; онлайн анкета с наказателни адвокати набра информация за 

достъпността на езика и ефективността на декларациите за права. 

По проектите в рамките на Стокхолмската програма за отворена и сигурна Европа в услуга и 

за защита на гражданите работиха сътрудниците на програмата Диляна Ангелова, Калоян Станев, 

Славка Кукова, Станимир Петров и Адела Качаунова. 

 

Участие в работни групи 

 

През 2016 г. представители на програма „Мониторинг и изследвания“ продължиха 

интензивната си работа в работната група по детско правосъдие към Министерство на 

правосъдието. В резултат на двугодишните усилия, през септември 2016 г. беше изработен и 

предложен за публично обсъждане проект на Закон за отклоняване от наказателно 

производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица. Законопроектът 

предлага отмяната на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни, като на негово място въвежда най-добрите съвременни стандарти за насърчаване 

на законосъобразното поведение на непълнолетните лица в конфликт със закона, чрез подкрепа 

за тяхното интегриране в обществото чрез налагане на възпитателни мерки и включването им в 

подходящи възпитателни програми. Съгласно неговата философия, малолетните лица, извършили 

                                                           
1 JUSTICIA European Rights Network е европейска партньорска мрежа от 19 международни и национални 
организации от 17 страни-членки на ЕС, ангажирани със защита правата на лицата, участващи в 
наказателното производство. Сайтът на мрежата е: http://eujusticia.net/.  

http://eujusticia.net/
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общественоопасни деяния, ще бъдат единствено обект на мерки на закрила по реда на Закона за 

закрила на детето. До края на 2016 г. законопроектът не беше внесен в Министерски съвет за 

одобрение.  

Експерти на БХК участваха в нова поредица от срещи за обсъждане на проекта за закон за 

изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, 

във връзка най-вече с постъпили коментари и критика към проекта от страна на Върховна 

прокуратура. В своя финален вариант законопроектът беше внесен в Народното събрание през 

октомври 2016 г. и бе приет от парламента в края на януари 2017 г. 

По покана на министъра на труда и социалната политика, изследовател на БХК взе участие в 

работна група към Министерството на труда и социалната политика (МТСП), която имаше за 

задача да разработи проект на План за деинституционализация на грижата за възрастните 

хора и хората с увреждания 2016 – 2020 г. На няколкото заседания на групата БХК представи свое 

становище за процеса на деинституционализация и даде предложение за закриване на тези от 

институциите, за които бе констатирано, че са с най-лошо качество на грижа за потребителите. 

Представител на БХК участва в експертна работна група към МТСП за изготвяне на промени в 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), Закона за социално 

подпомагане и Закон за социалните услуги. За съжаление през 2016 г. не се финализира 

необходимата нормативна уредба за подобряване на системата за правата на децата, за 

предоставяне на социални услуги и за развитието на интегрирани услуги. На шестата  година от 

началото на деинституционализацията липсва цялостна нормативна опорна рамка за 

провеждането на реформата. Заради стереотипа на решаване на спешни проблеми с частични 

решения, бяха изпратени „на поправителен“ направените през октомври промени в ППЗСП. 

В работните групи участваха сътрудниците на програмата Красимир Кънев, Диляна Ангелова, 

Станимир Петров и Антоанета Ненкова. 

 

Правно застъпничество 

 

През 2016 г. програма „Мониторинг и изследвания“ заведе няколко дела, свързани с нейните 

приоритети:  

 

 Делото Живка Александрова с/у УМБАЛ Стара Загора, засягащо правото на информирано 

съгласие на родилка относно извършване на медицински процедури, се гледа в 

Казанлъшки районен съд. През 2017 г. предстои приключването му на първа инстанция. 

 

 Бяха заведени две дела с искане за отмяна на запрещението на две различни лица. Все 

още липсва процесуална възможност запретените лица сами да искат отмяната на тази 

мярка, което е и причината съдът да отказва разглеждането им – липса на активна 

процесуална легитимация. 

 

 Две дела бяха заведени срещу отказ за предоставяне на обществена информация – срещу 

Софийска градска прокуратура и срещу Главния прокурор. Делото срещу СГП приключи в 

полза на БХК като прокуратурата беше задължена да предостави исканата информация. 
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Делото срещу Главния прокурор завърши с успех за БХК на първа инстанция, но след 

обжалване, делото е висящо пред Върховния административен съд (ВАС). 

 

 БХК оказа правна помощ на лишен от свобода, който твърди дискриминация поради 

отказа на затворническите власти и на прокуратурата да разреши отпуск с цел явяване на 

кандидатстудентски изпит. 

 

 Две дела пред Европейския съд по правата на човека засягат важни въпроси, свързани с 

правото на личен и семеен живот и връщането на деца при родителя, с когото са били 

неправомерно разделени: Кичева с/у България и Друмев с/у България касаят 

жалбоподатели, които са отделени неправомерно от децата си и липсата на ефективно 

вътрешноправно средство детето да бъде върнато на родителя, от когото е било 

неправомерно отнето. Трето дело, Джейлян Кючукова с/у България, заведено в края на 

2016 г. повдига въпроса относно липсата на съдебен контрол върху задържането на 

непълнолетни лица в домовете за временно задържане на малолетни и непълнолетни.  

 

През годината ЕСПЧ постанови решения по няколко дела, водени от програмата: 

 Иванова и Черкезов с/у България (Ivanova and Cherkezov v. Bulgaria) касае исканото от 

ДНСК разрушаване на единствения дом на възрастно семейство от Синеморец, което няма 

друго жилище и в което единият жалбоподател е инвалид. БХК поиска привременни 

мерки с цел да бъде спряно разрушаването на къщата на г-жа Иванова, които Съдът даде. 

След решението на Съда от април, в което се постановява, че разрушаването на 

единствения дом на семейството би било нарушение на член 8 от Европейската 

конвенция, през българските административни съдилища ДНСК продължава своите опити 

да събори постройката. Последното дело е висящо пред ВАС. 

 

 Делото Д.Л. с/у България (D.L. v. Bulgaria) е изключително важно дело за реформата на 

детското правосъдие. То касае настаняването на малолетно момиче в кризисен център за 

деца, когато детето е на 13 години. Момичето е станало жертва на трафик с цел сексуална 

експлоатация. След изтичането на максимално допустимия период на настаняване в 

кризисния център, Д. е преместена във ВУИ с решение на съда за неопределен срок. Това 

се случва след първоначалния отказ на съда да я настани във интернат заради възможното 

отрицателно въздействие на неблагоприятната среда, която тази услуга предлага. 

Продължаващите опити за налагане на тази най-тежка възпитателна мярка от дирекция 

„Социално подпомагане“ в крайна сметка са уважени от съда. Дни преди преместването 

Д. прави опит за самоубийство. Въпреки това, след двудневен престой в болницата, тя е 

изпратена във ВУИ. Възрастните, които я склоняват към проституция, така и не са наказани. 

По делото Съдът намери нарушение на Конвенцията заради липсата на възможност съдът 

периодично да преразглежда настаняването във ВУИ.  

 

 Делото И.П. с/у България (I.P. v. Bulgaria) касае незаконното настаняване на непълнолетно 

момче в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни за срок от една 

година. Съдът намери нарушение заради невъзможността на жалбоподателя да обжалва 

пред съд задържането в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни. 
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 Две решения, Кулински и Събев с/у България и Шахънов и Полфриман с/у България, 

засягат различни аспекти на живота в местата за лишаване от свобода. Първото дело касае 

автоматичната и тотална забрана лишените от свобода да гласуват, което според Съда 

нарушава Европейската конвенция. Второто дело касае наложени наказания на двама 

лишени от свобода за жалби, които те са подали до затворническите власти и в които се 

оплакват от действия на надзирателите. Проверките срещу надзирателите приключват със 

заключение, че няма нарушения, а на подалите жалбите са наложени дисциплинарни 

наказания. 

 

Публикации 
 

През годината бяха публикувани две нови книги от поредицата Увод в правата на човека: 

„Правото на лична свобода и сигурност“ и „Правото на справедлив процес: Ръководство по член 

6 на Европейската конвенция за правата на човека“. Книгите се разпространяват в търговската 

мрежата на Сиби.  

 

Третият том от 
поредицата представя 
международните 
стандарти за защита на 
правото на лична свобода 
и сигурност като 
анализира 
международните 
договори, които 

гарантират това право и практиката на 
органите, които ги тълкуват. Автор на книгата 
е Красимир Кънев.   

Книгата представя 
стандартите на 
Европейския съд по 
правата на човека за 
справедлив съдебен 
процес. Тя е превод на 
двете ръководства, 
издадени от Съда, за 
гражданскоправния и 

наказателноправния аспект на член 6 на 
Европейската конвенция за правата на 
човека.   

 

 

 

2. СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЛА И ПРАВНО ЗАСТЪПНИЧЕСТВО 
 

Правната програма на БХК е една от двете правни програми на организацията и 

единствената, която води стратегически дела и стратегическо правно застъпничество. През 2016 

г. програмата 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 2016 г. БХК продължи да наблюдава досъдебните производства и преписки по 

установените през 2010 г. смъртни случаи, телесни повреди и тежки пропуски в грижата за 

настанените в домовете за деца и младежи с увреждания, настъпили в периода 2000-2010 г. 
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Тогавашните проверки установиха 238 смъртни случаи и редица телесни повреди за период от 10 

години.  

Към януари 2017 г. прокуратурата е образувала, а БХК наблюдава 246 досъдебни 

производства и преписки за тези случаи. 224 от тях касаят индивидуални жертви, а 19 касаят групи 

жертви от общо поне 134 деца и младежи. Така общият брой жертви на евентуални престъпни 

посегателства по наблюдаваните от БХК 246 досъдебни производство и преписки е поне 358 

деца и младежи.  

Общият брой прокурорски актове, които са били обект на наблюдение от БХК от 2010 г. насам, 

е над 800. Като цяло, до днес БХК е атакувал близо 300 от тези актове. За над шест години 

разследване, от есента на 2010 г. до януари 2017 г., нито едно от тези досъдебни производства 

не влиза в съда. По нито едно от тях няма обвинителен акт. 

От всичките 246 образувани досъдебни производства и преписки окончателно приключени с 

акт на Върховна касационна прокуратура (ВКП), са 80 производства/преписки, които засягат поне 

160 деца и младежи. Това представлява близо 45% от общия брой на жертвите, посегателства, 

срещу които се разследват. 

Общият брой висящи производства/преписки (такива, по които в момента се извършват 

процесуални действия, т.е. такива, чието прекратяване е отменено и са върнати за доразследване) 

са 2 и засягат 2 жертви. Това са 0,8% от всички производства/преписки. Други 22 (под 9% от общия 

брой дела) към момента са спрени. Всички останали (90.2%) са прекратени. Двете висящи и 

двадесет и двете спрени производства/ преписки вече може и да не са висящи или спрени, а да 

са прекратени, но прокуратурата да не е изпращала на БХК прекратителните постановления. След 

смяната на главния прокурор Борис Велчев със Сотир Цацаров през 2012 г. прокуратурата 

постепенно спря да изпраща своите постановления по образуваните досъдебни 

производства/преписки на БХК, каквото бе споразумението на организацията с главен прокурор 

Велчев. Това споразумение бе постигнато след като БХК заведе иск срещу прокуратурата в 

Софийски районен съд (СРС) за дискриминация, задето не разследва данните за тежки 

престъпления в домовете за деца и младежи с увреждания. 

 

Дела пред правозащитните органи в страната  
 

През 2016 г. Правната програма (ПП) продължи да води стратегически дела пред българските 

съдилища и Комисията за защита от дискриминация (КЗД) като се фокусира в сферата на 

дискриминацията по основни признаци като етнос/раса, религия, пол, сексуална ориентация, 

увреждане и др.  

 Дела по признак етнос/раса и религия  

 

През януари ПП подаде частна жалба до Върховния административен съд (ВАС) срещу 

решение на Административен съд – София - град (АССГ), обявяващо за недопустима жалбата на 

жалбоподател, представляван от ПП, срещу решение на КЗД по делото срещу телевизионната 

водеща Албена Вулева. Делото пред КЗД бе за ислямофобски и ксенофобски изявления на Албена 

Вулева в телевизионното предаване „Психодиспансер“ („PSYCHOдиспансер”), излъчвано по 
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телевизия „Евроком“, собственост на „Евроком – Национална кабелна телевизия“. В него Вулева 

използва редица оскърбителни думи към мигранти, изповядващи ислям и такива с черен цвят на 

кожата, а така също и към ромите, като описва всички тях като „нашественици“, срещу които 

българите следва да се отбраняват. В решението си КЗД установи, че Вулева е осъществила 

тормоз, но не и подбуждане към дискриминация, заради което ПП обжалва произнасянето. АССГ 

отказа да разгледа жалбата с мотива, че представляваният от ПП е сигналоподател по преписката 

пред КЗД, а не е жалбоподател – лично засегнат, и няма право на жалба пред съда.  

През март ПП подаде сигнал до прокуратурата срещу Господин (Динко) Вълев. Името на 

Вълев придоби популярност в края на февруари, след излъчени репортажи по телевизия bTV за 

негови „акции“ по залавяне на „нелегални имигранти“ в пограничните райони с Турция, т.е. лица, 

прекосили границата на България в търсене на закрила. В телевизионните записи Вълев признава, 

че от месец август 2015 г. по свое усмотрение е извършил поне три подобни „акции“, като е 

заловил общо 25 души. Основания за сигнала до прокуратурата са признанията му в публични, 

медийни изяви за извършени множество престъпления по време на тези акции: нанасяне на 

телесна повреда по расистки подбуди, противозаконно лишаване от свобода, смъртни заплахи и 

принуда, проповядване/подбуждане към омраза и дискриминация, предложение за създаване 

на отряди от доброволци, поставящи си за цел да извършват горното, самоволно извършване на 

действия, спадащи към кръга на службата на длъжностно лице. 

През март КЗД проведе заседание по сигнала на народния представител Методи Андреев 

срещу полицайката Анна Витанова за извършени от нея подбуждане към дискриминация и 

тормоз. Повод за сигнала му станаха публикации и коментари на Витанова в социалната мрежа 

„Фейсбук“. Полицайката, част от полицейските сили, охранявали анти-ромските протести в 

столичния квартал „Орландовци“ през 2015 г., написа по повод на тях в социалната мрежа: „Ако 

си хванал повечко тен…гориш“. Витанова също така публикува колаж от две снимки, едната със 

заснети група роми с текст „Искаме работа, ток, газификация“, а на другата – портрет на Адолф 

Хитлер с текст: „Ще имате, товарете ги на вагоните!!!“. ПП подпомага сигналоподателя Андреев. 

Очаква се решение на КЗД. 

През април ПП поиска отвода на полицейските служители, извършващи предварителната 

проверка по сигнала срещу Господин (Динко) Вълев, поради тяхната необективност. Пред 

множество медии Вълев съобщава, че „[м]омчетата [лицата, извършващи проверката] даже ми 

симпатизират. И те да бяха на мое място, казаха, че ще постъпят по същия начин.“ Районна 

прокуратура – Средец отказа да отведе служителите, но призна, че са налице данни за множество 

престъпления, в това число и такива за подбуждане към дискриминация, омраза и насилие. 

Образуваното от РП – Средец досъдебно производство е висящо. 

През април КЗД се произнесе по делото срещу народната представителка Магдалена Ташева, 

водено от група граждани от сирийски произход, представлявани от БХК. Жалбата пред КЗД касае 

редица предавания на Ташева, в които тя представя бежанците от Сирия като мними бежанци, 

ислямисти, екстремисти и престъпници, и им отнема човешкия облик. Водещата нарича 

бежанците „изчадия“, „сган“, „масови убийци“, „канибали“, „диваци“, „ислямски 

фундаменталисти, които бягат от правосъдието“ и „лъжат властите“, „отвратителни, долнопробни 

примати, които бягат от закона в Сирия“ и „започнаха да крадат, да бият“ в България и които ще 

„започнат да изнасилват, да режат глави“. Ташева пряко призовава българите към „организирани 

бунтове“ и „въстания“ „срещу нашествието на тази ислямистка сган под формата на сирийски 



БХК | ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА, 2016                                                                                                                                       

16 |  
 

бежанци“. КЗД установи, че Ташева е извършила тормоз единствено спрямо един от всички 

жалбоподатели по признак „лично положение“. За това КЗД глоби Ташева и политическа партия 

„Атака“ – собственик на телевизия „Алфа“, с по 250 лв. В средата на май 2016 г. БХК обжалва това 

решение. АССГ отказа да гледа жалбата на Бесел Алгафари, спрямо когото КЗД е установила 

тормоз по признак „лично положение“, тъй като нямал правен интерес да обжалва решението на 

КЗД в тази му част. Срещу това произнасяне на АССГ БХК подаде частна жалба, по която предстои 

произнасяне от ВАС. Жалбата на БХК в останалата си част е разгледана по същество от АССГ и е 

основателна. Според съда решението на КЗД е незаконосъобразно, поради което връща 

преписката на КЗД за ново произнасяне. БХК обжалва и това решение на АССГ. Според БХК АССГ 

следва да реши делото по същество, не да го връща на КЗД. Предстои ВАС да се произнесе. 

През април ПП изготви и координира сигнал на 41 граждани срещу министър-председателя 

Бойко Борисов до главния прокурор. Повод за сигнала са публични изявления на Борисов, в които 

той благодари и насърчава престъпната дейност на т. нар. „хайки за бежанци“: самоволно 

образувани отряди, ловящи мигранти в пограничните райони с Република Турция. Според 

сигналоподателите с изказването си Борисов подбужда към насилие (престъпление по чл. 162, ал. 

2-4 от Наказателния кодекс) и към извършване на престъпление (чл. 320 от НК). През май 

Софийската градска прокуратура (СГП) отказа да образува досъдебно производство като посочи, 

че Борисов изразявал лично мнение и нямал за цел да налага чувства на „вражда“ и 

„неравноправно отношение“. Само за четири месеца отказът на СГП бе последователно 

потвърден от Софийската апелативна прокуратура (САП) и ВКП. 

През април ПП подаде иск в СРС от името на български гражданин от ромски произход срещу 

„Интермедиа“ ООД, собственик на сайта www.blitz.bg. С иска се претендира осъждане на 

„Интермедиа“ ООД за тормоз и подпомагане на дискриминация по ЗЗДискр заради допускане и 

неотстраняване на крайно расистки антиромски коментари в коментарните секции под 

публикациите в сайта www.blitz.bg.  

Отново през април ПП заведе иск пред СРС от името на двама български граждани от ромски 

произход срещу народния представител Валери Симеонов поради крайна антиромска, расистка 

реч на Симеонов, произнесена от трибуната на Народното събрание на 17.12.2014 г. В речта си 

Симеонов етнизира твърдени престъпления, извършени от отделни личности, като изтъква 

твърдяната етническа принадлежност на извършителите и използва тежко оскърбителни думи 

към ромската общност, наричайки представителите ѝ „озверели човекоподобни“ и „жени с 

инстинкти на улични кучки“. Исковата молба е за установяване на тормоз и подбуждане към 

дискриминация. Делото ще се гледа от Районен съд - Бургас. 

През юни СГП потвърди отказа на СРП да образува досъдебно производство по повод 

подаден от ПП сигнал за подготвяно нападение над роми, организирано във „Фейсбук“ страница 

„Организация за бой на мангалите“. Според СГП няма достатъчно доказателства за извършено 

престъпление от общ характер, макар че СРП установява самоличността на поне 6 лица, които са 

участвали във Фейсбук страницата, а в постановлението си СГП сочи, че едно от тях действително 

е отишло в района на уговорената среща за побой над роми. БХК сигнализира САП срещу това 

произнасяне на СГП. През месец юли обаче САП потвърди постановлението на СГП. 

Отново през юни САП отмени постановленията на СРП и СГП, с които по-рано през годината 

двете отказваха образуването на досъдебно производство за антиромска реч на журналиста и 

http://www.blitz.bg/
http://www.blitz.bg/
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телевизионен водещ Кеворк Кеворкян. Преписката бе образувана по жалби на журналистката 

Кремена Будинова и журналиста Спас Спасов, представлявани от ПП. Основание за жалбата на 

Будинова и Спасов са публикации и авторски телевизионни предавания на Кеворкян, в които той 

нарича ромите „цигански животни“; представя ги като заплаха за „българското“, която трябва да 

бъде наказвана от властите; твърди заговор на ромите срещу българите; стигматизира ги като 

сексуални насилници, твърдяната липса на репресия срещу които била „овчедушие“. След 

отмяната на САП преписката е върната на СРП с указания за провеждане на разследване. 

Пак през юни БХК поиска от главния прокурор да подаде иск по реда на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел за прекратяването на радикалните националистически 

организации „Български воински съюз „Васил Левски“ и „Българско национално движение 

„Шипка“. И двете организации са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, 

осъществяващи общественополезна дейност. ПП предостави на държавното обвинение данни, 

публично достъпни в Интернет страницата на двете формирования, че дейността им е насочена 

против републиката и че те създават тайни и военизирани структури. 

На същата дата ПП подаде сигнал до компетентната районна прокуратура по повод материал 

на немската телевизия “ZDF” за т.нар. „ловци на бежанци“, част от които, видно от материала на 

немската телевизия, са членове на двете радикални организации. Видеото започва с кадри от 

подготовката на представители на „Български воински съюз „Васил Левски“. Те са облечени с 

маскировъчни дрехи и носят маски на главите. Материалът продължава с интервюта с участници 

в тези „милиции“ за лов на бежанци в пограничните райони с Република Турция, които разкриват 

данни за множество извършени от тях престъпления: проповядване/ подбуждане към омраза и 

дискриминация; образуване, членуване и ръководене на организация или група, която си поставя 

за цел извършването на тези деяния; закани с убийство; самоволно извършване на действия, 

спадащи към кръга на службата на длъжностно лице. 

През юни БХК изготви и подаде и жалба до СРП от името на районния мюфтия на София във 

връзка с множество закани, обиди и подбуждане към престъпление на верска основа, извършени 

във „Фейсбук“ по повод на месджида в кв. „Люлин“ в София. 

Отново през юни ПП подаде жалба от името на участник в ежегодното шествие за равни права 

на лесбийки, гей, бисексуални, трансджендър и интерсекс хора (ЛГБТИ) - София Прайд 2016 г., за 

призиви за извършване на насилие срещу участници в него. Призивите са отправени в социалната 

мрежа „Фейсбук“ от профил с име „Miroslav Paskalev Zoretz“. При извършената полицейска 

проверка е установено, че притежател на профила е известният националист Мирослав Паскалев 

– Зорец. Призивите на последния са за нанасяне на телесни повреди. Наред с това той дава 

указания как и къде да бъдат нанесени тези телесни повреди, така че извършителите им да не 

бъдат заловени. СРП отказва да образува досъдебно производство. През септември ПП обжалва 

това произнасяне на СРП. 

СРП в действителност образува две проверки по този случай. И се произнася и по двете. Във 

второто постановление СРП приема, че призивите за насилие не са нищо повече от становища на 

лица, „несъгласни със сексуалната ориентация на участниците в шествието.“ ПП обжалва като 

сочи, че относно сексуалната ориентация на когото и да било не може да има становище, съгласие 

или не. ПП сочи и, че изявленията: „На групички по 2-3 човека ги причаквайте на 2-3 преки преди 
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локацията им и там ги строшете от бой без никакви приказки“, не могат да бъдат друго освен 

призиви за насилие. 

През юли Районен съд – Пазарджик одобри споразумение между непълнолетния пострадал 

Митко Йонков, прокуратурата и Ангел Калеев, с което последният се признава за виновен в това, 

че е упражнил физическо насилие, както и психологическо такова, съставено от поредица 

унизителни и оскърбителни за Йонков действия. Насилието, упражнено върху пострадалия, е 

мотивирано от ромския му етнос. То е заснето от извършителя, след което разпространено от него 

в Интернет. Разпространението на този запис допълнително виктимизира жертвата на 

престъпленията. На основание постигнатото споразумение съдът осъди Калеев на 11 месеца 

лишаване от свобода, отложени за изпитателен период от 3 години, както и заплащане на всички 

разноски по делото.  

През септември ПП подпомогна две жени мюсюлманки от Пазарджик да обжалват 

наказателни постановления, издадени им за носене на дрехи, скриващи лицата им – никаби. 

Според ПП забраната за носене на религиозно облекло е незаконосъобразна - противоречаща на 

международноправните актове. 

През септември ПП сигнализира СГП за постановление на СРП за прекратяване на 

образуваното досъдебно производство по повод разпространени в социалната мрежа „Фейсбук“ 

призиви към насилие от крайния националист Мирослав Паскалев – Зорец. Призивите са насочени 

към сирийските граждани в България и съставляват подбуждане към омраза, дискриминация и 

саморазправа с тези лица. През октомври СГП потвърди прекратителното постановление на СРП. 

През декември СРП внесе обвинителен акт в СРС по повод расисткия побой върху Георги 

Митов – ром, пребит в центъра на София през 2013 г. Митов бе нападнат и пребит от група мъже, 

които идентифицира като скинхедс. Обвинението е за упражнено физическо насилие над Митов 

поради неговата етническа принадлежност. Съдебното заседание по делото предстои. 

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. ПП отнесе въпроса до Европейския съд по правата на човека 

(ЕСПЧ), който отказа да разгледа жалбата ѝ. 

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“, се очаква решение от КЗД. 

ПП подпомага и мъж от ромски произход, който твърди, че при задържането му за кражба, 

както и впоследствие след отвеждането му в полицейското управление в Самоков, му е бил 

нанесен побой както от полицаи, така и от цивилни лица – близки на лицето, от което е откраднал. 

Въпреки че след първоначалното му задържане в полицейското управление нараняванията на 

пострадалия са удостоверени от съдебен медик, Районна прокуратура – Ихтиман отказва да 

образува досъдебно производство. През май Окръжна прокуратура – София (ОП - София) отмени 

постановлението за отказ да се образува досъдебно производство, но вместо да започне такова 

върна преписката на районната прокуратура с указания за извършване на допълнителна 
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проверка. Впоследствие районната прокуратура повторно постанови отказ да образува 

досъдебно производство. 

 

 Дела по признак пол и сексуална ориентация  

 

През януари ПП изпрати до КЗД предложение за самосезиране по повод сексистко изявление 

на Михаил Мирчев, кандидат за кмет на София от БСП, с което той поставя под въпрос 

възможността на кметицата Йорданка Фандъкова да се справи с „бежанската криза“, тъй като 

една „жена“ няма „сила и смелост да се изправи срещу такава заплаха“. До края на годината БХК 

не бе уведомен за образуване на преписка по това предложение. 

През април ПП пое дело за преследване по Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр) 

срещу телевизионен водещ, който, като ответник по дело за сексистка дискриминация, 

образувано по сигнал от правозащитник, организира телевизионно предаване, атакуващо пряко 

личността и по-специално – сексуалната ориентация на правозащитника. Делото е висящо пред 

СРС. 

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 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“. ПП обжалва това произнасяне на АССГ пред ВАС. ВАС остави жалбата без разглеждане, 

мотивирайки се с това, че жалбоподателите нямат право на жалба срещу решението на АССГ, тъй 

като нямат правен интерес – като сигналоподатели те не са засегнати от административния акт. 

През юни 2016 г. ПП обжалва това определение, а ВАС в петчленен състав го отмени като 

незаконосъобразно. ВАС потвърди решението на АССГ.  

 

  Дела на хора с психични/интелектуални проблеми  

 

С решение от юли 2015 г. Административен съд – 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, който предстои 

да се произнесе.  

 

 Дела и преписки на хора, преследвани заради правозащитната си дейност 

 

През април СРП спря образуваното досъдебно производство за отправяни заплахи и закани, 

в това число и за засягане на телесната неприкосновеност и живот на трима правозащитници, сред 

които и председателят на БХК. През юли срещу постановлението ѝ бе сигнализирано до СГП, която 

го потвърди. През ноември ПП сигнализира САП, която отмени постановленията на СРП и СГП и 

указа на СРП да се произнесе с изричен акт дали са налице данни за отправяни заплахи за живота 

на жалбоподателите. Преписката е висяща пред СРП. 
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Закани срещу живота и телесния интегритет на правозащитник, отправени посредством 

социалната мрежа „Фейсбук“, бе основание ПП да сезира СРП с искане да започне разследване и 

установи техния автор. „[…] такива като теб живи ще ви заравяме“, „такива като тоя мазник 

трябва да се избиват. […] [Щ]е ядеш дървото […], ще те ко̀паме да знаеш боклук“ са само част 

от заплахите, мотивирани от правозащитната дейност на жертвата. През април СРП отказа 

образуването на производство, а в края на юли този отказ е потвърден от СГП. Делото е висящо 

пред САП, след подадена от ПП жалба срещу прокурорските актове. 

През октомври срещу председателя на организацията бе упражнено физическо насилие в 

центъра на София. Причина за извършване на престъплението е правозащитната дейност на 

Кънев, както и председателстването му на най-голямата правозащитна организация в България. 

По образуваното досъдебно производство, висящо пред СРП, ПП представлява Кънев. 

В края на 2016 г. ПП подаде жалба до СРП по повод друг случай, засягащ председателя на БХК, 

а именно - закани за отнемане на живота му в социалната мрежа „Фейсбук“. Образуваното 

досъдебно производство по жалбата е висящо пред СРП. 

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 тормоз са сезирани органите на 

МВР и СРП. След проведена проверка през 2016 г. СРП установи, че извършителят страда от 

умствено заболяване и не може да бъде подведен под наказателна отговорност.  

През март СРП спря поради неустановен извършител досъдебното производство, образувано 

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. СРП не изпрати препис на БХК 

от това си произнасяне. Предстои сезиране на СГП срещу спирането след получаване на препис от 

постановлението. 

 

 Други вътрешни дела и преписки 

 

По искане на ПП АССГ обяви за нищожно решението на Държавна агенция „Национална 

сигурност“ (ДАНС) да предостави на БХК искана от сдружението статистическа информация, 

касаеща броя на лицата спрямо които да били приложени специални разузнавателни средства 

през 2013 г. Въпреки че, ДАНС беше осъдена да предостави исканата информация с изрично 

решение на ВАС в този смисъл, ДАНС отказа да стори това. Решението на АССГ се обжалва от ДАНС 

пред ВАС.  

През 2016 г. продължи разследването, наблюдавано от ОП – София, за неколкократно 

изнасилване на малолетно дете от четирима мъже от гр. Ботевград. 

 

Сигнали и жалби на граждани до БХК 

 

През 2016 г. ПП е обработила 105 сигнали и жалби на граждани, търсещи съдействието на БХК 

по различни казуси. 
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Дела пред Еврорейския съд по правата на човека 

 

И през 2016 г. програмата продължи да води стратегически антидискриминационни и други 

дела пред EСПЧ.  

През април ПП заведе в ЕСПЧ шесто, поредно дело за дете, загинало в „дом“ вследствие 

системно занемаряване, довело го до болестно недохранване. Когато умира през 2005 г. на 11 г., 

детето тежи едва 8 кг. Официалната причина за смъртта е „сърдечно-съдова недостатъчност“. Два 

дни преди смъртта детето е със забавени и приглушени сърдечни тонове и постепенно изпада в 

„терминално състояние“, но нито персоналът на дома, нито личният му лекар го отвеждат в 

болница. Не назначават и лечение. През 2015 г. след пореден сигнал на БХК - 10 години след 

смъртта ѝ и 5 години след започване на досъдебното производство, САП се произнесе, че „има 

доказателства, че [личният лекар] е съпричастен към смъртта на Ралица, изпълнявайки немарливо 

задълженията си като лекар“, но давността за преследването му вече е изтекла. БХК ще защитава 

Ралица в съда в Страсбург от свое име. 

През юни 2016 г. ПП поиска привременни мерки за защита и приоритетно разглеждане по 

жалба до ЕСПЧ от 2012 г. на българска гражданка, представлявана от БХК. Делото касае правото 

на жалбоподателката като бременна жена и майка да избере свободно къде да роди, като получи 

медицинска помощ в случай, че реши да роди извън лечебно заведение, а именно – в дома си. В 

България липсва правна възможност за медицински асистирано раждане извън лечебните 

заведения. Българското законодателство не само не урежда, но и не разрешава раждане в 

присъствие на лекар, акушерка или друго медицинско лице извън болнични заведения. Искането 

за приоритет и привременни мерки за защита е затова, че на жалбоподателката ѝ предстои отново 

да роди през месец септември и все още съществуващата забрана за асистиране от лекари в 

домашни условия я принуждава да роди в болница, а не у дома, където тя предпочита. ЕСПЧ 

отказа да даде приоритет, а така също и привременни мерки за защита. 

През юли ПП заведе жалба на хомосексуален мъж, български гражданин, за бездействието 

на българските власти по повод публична, медиатизирана хомофобска реч на омразата от 

противници на провеждането на ежегодното шествие за равни права на ЛГБТИ хора, София Прайд 

през 2014 г., както и призиви и закани за побой и смърт срещу участниците в шествието, отправени 

чрез Фейсбук. Жалбоподателят подаде жалба до властите за заплахите срещу участниците в 

шествието далеч преди неговото провеждане – 22 дни по-рано. Властите обаче не реагираха. Те 

образуваха проверка по жалбата два месеца след подаването ѝ и месец и половина след 

провеждането на София Прайд. Към този момент вече една част от публикациите бяха изтрити. 

Впоследствие всички инстанции на прокуратурата потвърдиха отказа да бъде образувано 

досъдебно производство с негодни мотиви. Прокуратурата отказа да обсъди все още 

съществуващите, неизтрити публикации. Наместо това се фокусира изцяло върху изтритите. Тя 

разпита единствено заинтересовани от изхода на проверката лица – самите автори на 

публикациите, чиито твърдения кредитира безкритично. Въобще не разпита жалбоподателя и 

отказа да изиска изтритите публикации от компанията собственик на уебсайта, въпреки изричното 

искане на жалбоподателя. 

Отново през юли ЕСПЧ с решение обяви за недопустими други две жалби за деца от „дом“, в 

които жалбоподател, поради липсата на заинтересовани роднини или представители, назначени 
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от държавата, бе БХК. Жалбите касаят смъртта на Анета Йорданова и Николина Куцарова в дома 

за деца с умствена изостаналост в с. Стража, Търговищко, съответно през 2006 г. и през 2007 г. 

Обстоятелствата около тяхната смърт са шокиращи. Анета умира в болницата в Търговище през 

октомври 2006 г., след като е откарана там от представители на дома. Направената аутопсия 

установява като непосредствена причина за смъртта, наред с другото, е перитонит поради 

перфорация на стомаха. Няколко дни преди смъртта си Анета претърпява операция, по време на 

която от стомаха ѝ са извадени четири килограма твърди предмети – камъни, стелки за обувки, 

чорапи, боклуци и др. Подобна е и ситуацията с Николина, която престава да приема храна в 

същия дом през юли 2007 г. и умира в болницата в Търговище няколко месеца по-късно. Докладът 

от аутопсията установява множество патологии, сред които сепсис и кахексия (крайна степен на 

изтощение на организма). Всяка от установените патологии може да се дължи на занемаряване, 

недохранване или отравяне след поглъщане на неподходящи вещества. Въпреки това, след 

смъртта на Николина не е започнато никакво разследване. ЕСПЧ обяви жалбите за недопустими 

поради това, че съдът смята, че БХК няма право на жалба. В решението си по делото, ЕСПЧ 

резюмира основанията, които биха оправдали предоставянето на възможност на една 

неправителствена организация да действа в производството пред Съда от името на покойна 

жертва, която не я е упълномощила приживе, и изследва наличието на всяко едно от тях по 

настоящото дело. Те, според Съда, са четири и са кумулативни: 

 Уязвимостта на пряката жертва, която я прави неспособна да подаде оплакване; 

 Сериозността на твърдените нарушения на Конвенцията; 

 Липсата на роднини, близки или законни представители, които могат да подадат 

оплакване пред Съда; 

 Контактът на неправителствената организация с пряката жертва, интервенцията ѝ във 

вътрешноправните процедури след смъртта, както и признаването от властите на 

възможността на организацията да действа пред компетентните органи на национално 

ниво. 

 

ЕСПЧ приема, че първите три критерия от този многофакторен тест са удовлетворени от БХК 

в жалбите му за случаите на Анета и Николина, но не допуска жалбите до разглеждане по 

същество, тъй като организацията не е имала контакт с жертвите приживе. Този стандарт е 

изведен от решението на Голямата камара на ЕСПЧ по делото Център за правни ресурси от 

името на Валентин Кампеану срещу Румъния от юли 2014 г., където Центърът за правни ресурси 

посещава Валентин Кампеану един единствен път - няколко часа преди да умре. Въпреки това 

ЕСПЧ приема, че липсата на такъв, макар и много кратък и незначителен контакт с жертвата като 

при Кампеану, надделява над факта на изпълнението на останалите три критерия от теста и е 

достатъчен, за да бъдат обявени жалбите на БХК за недопустими. 

ПП води други, над 15 дела пред ЕСПЧ. Всички те са висящи пред него и липсва движение по 

тях през 2016 г. 

 

 

Застъпнически дейности  

 

През април БХК получи покана от Министерство на правосъдието да участва в работна група 

за подготовка на изменения в българското законодателство във връзка с подписаната същия 
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месец Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното 

насилие (Истанбулска конвенция). ПП участва в заседанията на работната група, приключили в 

края на 2016 г. В рамките на нейната работа представителите на БХК и правозащитни ЛГБТИ 

организации срещнаха сериозен консервативен отпор от някои представители на магистратурата 

и академичните среди. Основните противоречия бяха относно желанието на последните разделът 

от НК, уреждащ сексуалните престъпления – „Разврат“, да не бъде изменян въобще. Обратно на 

това, становището на БХК и две ЛГБТИ организации бе, че промените в този раздел са 

задължителни, тъй като текстовете му са архаични и в остро несъответствие с разпоредбите на 

Истанбулската конвенция. Предстои МП да избере чие предложение ще подкрепи в този и други 

дискусионни разпоредби, преди да внесе в Министерския съвет предложения за изменение на 

НК. 

Във връзка с новоприетия Закон за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или 

скриващо лицето, който непряко дискриминира някои изповядващи ислям жени, през октомври 

БХК изготви и изпрати до президента Росен Плевнелиев искане да упражни правото си на вето и 

да върне закона за ново разглеждане от Народното събрание. Въпреки това президентът побърза 

да подпише указ за обнародване на закона много преди края на срока, определен от 

Конституцията. По тази причина БХК изпрати правния си анализ към омбудсмана с призив за 

сезиране на Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на 

закона. Омбудсманът Мая Манолова не отговори на писмото на БХК и не предприе действия в 

тази посока. 

 

 

3. ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА НА БЕЖАНЦИ И 

МИГРАНТИ 
 

През 2016 г. Програма на БХК за правната защита на бежанци и мигранти продължи своята 

дейност, започната преди 22 години през 1994 г. с подкрепата на Върховния комисариат за 

бежанците към ООН. През 2016 г. дейността на БХК по правна защита на бежанци и мигранти за 

пръв път бе подкрепена и от УНИЦЕФ с насоченост върху закрилата на непридружените деца 

мигранти.  

 

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, както и мониторинг и застъпничество за 

закрила на непридружените деца и защитата им от незаконно задържане. 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 
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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.  

 

Правни консултации, интервенции и представителство  
 

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 на Държавната агенция за бежанците в РПЦ-София (общежитията „Овча 

Купел“, „Военна Рампа“ и „Враждебна“), РПЦ - Харманли, РПЦ - Баня и ТЦ - Пъстрогор. 

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 

Република Македония. Наблюдавани на ежеседмичен принцип бяха специалните домове за 

временно настаняване на чужденци в СДВНЧ - София, кв. „Бусманци“ и СДВНЧ - Любимец, близо 

до Хасково към Дирекция „Миграция“ на МВР, както и откритият през октомври 2013 г. 

Разпределителен център в гр. 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 регионалните административни съдилища и Върховен административен 

съд в случаите на сериозни нарушения на материални или процесуални права.  

През 2016 г., с оглед съблюдаването на принципа за забрана на връщането (non-refoulement) 

по чл. 33 от Женевската конвенция програмата осъществи 369 гранични визити и оказа правна 

помощ за подаването на молба за закрила на сухоземна граница и достъп до територията на 

6635 търсещи закрила на границата, от които – 2226 лица на входна граница и 4409 лица на 

изходна граница. Програмата осъществяваше и наблюдение на дъблинските трансфери от и към 

други държави-членки 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 2016 г. БХК осъществи наблюдение на дъблински трансфера спрямо 624 чужденци, 

които бяха трансферирани към България от други държави-членки в изпълнение на 

материалноправните критерии на Регламента Дъблин.  

През 2016 г. програмата наблюдаваше спазването на принципа за достъп до процедура по 

чл. 6 от Процедурната директива2 от местата за задържане на нелегални мигранти, т.нар. 

специални домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ), а именно: СДВНЧ - Бусманци, 

СДВНЧ - Любимец и РЦ - Елхово към Дирекция „Миграция“ на МВР. В течение на годината, 

програмата извърши 348 визити в СДВНЧ (52 в СДВНЧ - Бусманци, 90 в СДВНЧ - Любимец и 206 в 

РЦ - Елхово), в резултат на което бе в състояние да предостави правна помощ за достъп до 

процедура на 10 914 търсещи закрила в СДВНЧ, от които - пълнолетни лица (5793 мъже, 1168 

жени, 2132 придружени деца и 1821 непридружени деца (1800 момчета и 21 момичета), на които 

                                                           
2 Директива 2013/32/ЕС. 
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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 105 бременни жени, 84 лица с увреждания и 52 самотни родители.  

През годината двата офиса на програмата в София и Свиленград оперираха ежедневни 

правни приемни, в които бяха предоставени допълнително 2284 правни консултации по 

отношение на 2055 души, от които 395 консултации за регистрация и достъп до процедура, 1238 

консултации на определен етап от производство по предоставяне на международна закрила, 350 

консултации във връзка с правата и задълженията на търсещите закрила и лицата с предоставена 

закрила, 79 консултации по събиране на семейства и 4 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 675 процедурни действия в производства по международна закрила 

по отношение на 408 мъже, 166 жени, 37 придружени деца и 64 непридружени деца. От тях 439 

са наблюдаваните производства по оценка на молбата за закрила пред административния орган 

и 39 съдебни дела по жалби против откази на закрила. Направена бе оценка и анализ на 197 

отрицателни решения на административния орган.  

Заведени бяха общо 497 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 36 дела пред съдилищата и постигна 

25 отменителни решения, което съставлява 69% дял на успеваемост от представляваните дела и 

5% от всички асистирани обжалвания. През 2016 г. програмата предприе пред съда завеждането 

на 156 дела спрямо 163 бенефициенти, от които 134 мъже, 7 жени и 22 непридружени деца. 50 

дела бяха спечелени, 66 изгубени, а останалите 40 дела са висящи като резултат по тях се очаква 

през първата половина на 2017 г. 

Така, през 2016 г. програмата предостави правна помощ, представителство и консултации 

на общо 20 551 бенефициенти, от които – 15 133 души за достъп до територия и процедура (6040 

души на границата и 9093 души в СДВНЧ), отделно от тях 2490 непридружени деца (595 

непридружени деца на границата и 1821 непридружени деца в СДВНЧ и 74 деца в процедура), 

1861 души за достъп до регистрация и по време на производството за предоставяне на 

международна закрила, 557 търсещи закрила с постановен отказ за предоставяне на 

международна закрила, 192 окончателно отказани търсещи закрила в процедура по доброволно 

връщане и 156 признати бежанци или лица с предоставен хуманитарен статут досежно 

реализация на техни признати им от закона социални, здравни или други субективни права. 

 

Специализирани 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 
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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). Със съдейстивето на УНИЦЕФ програмата 

подготви и Концепция за временен център за настаняване на непридружени дец-мигранти с цел 

гарантиране на дължимата им по закон специална закрила и за превенция на задържането на 

децата с несвързани с тях чужденци в общите депортационни центрове (СДВНЧ). 

 

Обучения 

 

През годината програмата проведе две обучения по бежанско право за повече от 70 

служебни 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 2016 г. програмата оперира чрез персонал от 21 души, 10 от които правоспособни 

адвокати.  

 

 

 

4. ПРОГРАМА „КАМПАНИИ И КОМУНИКАЦИИ“ 
 

Програма „Кампании и комуникации“ отговаря за развитието и изпълнението на 

кампаниите и комуникационната стратегия на БХК по въпроси, свързани с медиите, подготовка 

на прессъобщения, становища и други новини, работа с журналисти, поддържане на интернет 

страницата на БХК и всички канали в социалните мрежи. Тя отговаря също и за изготвяне и 

разпространение на доклади в България и на международно равнище, организиране на част от 

събитията на организацията и участва в координирането на стратегия за набиране на средства 

от местни източници за организацията. 

 

През годината програмата публикува над 80 прессъобщения, становища и новини по 

отношение на дейностите на организацията или правата на човека като цяло. Екипът 

произвеждаше месечен бюлетин с информация за най-новите доклади, кампании, дела и новини. 

Абонатите към декември 2016 г. са близо 800.  

Екипът поддържа основния сайт (на български и английски език) и специалните подсайтове 

на БХК. През 2016 г. програмата продължи да прилага стратегията за социалните мрежи, въведена 

през 2015 г. с цел по-добро взаимодействие с последователите и привличане на нова аудитория. 

Профилите на организацията в социалните мрежи (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn) се 

разраснаха благодарение на споделянето на визуални материали (изображения и видеоклипове), 

някои от които станаха „viral“ и бяха споделени стотици пъти от  потребителите. Към декември 

2016 г. Фейсбук профилът на БХК има 8635 последователи (ръст от 42% спрямо 2015 г.), Twitter 

има 1238 последователи (31% увеличение спрямо 2015 г.), а LinkedIn - 167 последователи. През 

годината беше създадена и Фейсбук страница на БХК на английски.  

https://www.facebook.com/bghelsinki/?fref=ts
https://twitter.com/bg_helsinki
https://www.facebook.com/BulgarianHelsinkiCommittee/
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Комуникационна работа по доклади на БХК  
 

Докладите на БХК се изготвят със съдействието на програмата 

“Кампании и комуникации”, която отговаря за графичното 

оформление, печат, публикуване, разпространение и 

популяризиране чрез избрани дейности.  

Екипът работи за генериране на повече собствено съдържание 

като визуални материали (като видеа, инфографики и други), с цел 

да направим по-достъпни и разбираеми различните теми, по които 

работим. 

 

 

Годишен доклад на БХК за състоянието на правата на човека в 

България 

 

Екипът на програмата координира подготовката, отпечатването 

и разпространението на годишния доклад, уникален по мащаб и 

тематичен обхват, публикуван на български и английски език, 

достъпен в печатен и електронен вариант. Докладът беше 

разпространен до 300 получатели от академичните среди, 

политическите партии, правителството и гражданския сектор. 

Екипът също така организира пресконференция за представяне на 

доклада, подготви прес материали, координира работата с медиите, 

подготви материалите за социалните мрежи и засне 

пресконференцията.  

Също така беше изготвен и специален сайт: 

http://www.annualreport2015.bghelsinki.org/ за представяне на 

основните акценти от доклада за 2015 г., който съдържаше освен 

основна информация и инфографики, а също и четири кратки видео 

клипове за отнемане на ромски жилища, речта на омразата, 

затворите и бежанската криза. 

 

 

Доклад за жените в затворите 

 

През февруари 2016 г. екипът на програмата публикува доклада за жените в затворите, 

изготвен от програмата „Мониторинг и изследвания“. Докладът беше представен чрез специален 

сайт: http://www.womenprisoners.bghelsinki.org/ заедно със снимки, инфографика и лични 

истории на затворнички. За да популяризира проблемите, свързани с единствения женски затвор 

в България, програмата представи и видео, създадено на базата на интервю с жена, бивша 

затворничка, което беше превърнато във видео пърформанс с подкрепата на Студиото за 

документален театър Vox Populi. Видеото е най-гледаното видео на БХК (с над 25,000 гледания и 

130 споделения във Facebook). През февруари програмата организира дискусия по представянето 

http://www.annualreport2015.bghelsinki.org/
https://www.youtube.com/watch?v=3mNiYx4DJo0
https://www.youtube.com/watch?v=Kcb_nkQewNs
https://www.youtube.com/watch?v=XWHMpWAQR-w
http://www.womenprisoners.bghelsinki.org/
https://www.youtube.com/watch?v=1pj38NoWMJE
https://www.facebook.com/studiovoxpopuli/
https://www.facebook.com/studiovoxpopuli/
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на доклада в клуб “Обектив”. Докладът и видеото предизвикаха силен интерес, като темата беше 

подкрепена и от Омбудсмана Мая Манолова, а с нас се свърза едно от най-гледаните сутрешни 

телевизионни предавания на Нова телевизия “На Кафе” за организиране на вторични кампании 

през 2017 г. 

 

Доклад за деинституционализация на лицата с умствени затруднения в България  

Програмата подпомогна популяризирането на доклада за деинституционализация на лицата 

с умствени затруднения в България, изготвен от програмата “Мониторинг и изследвания”, като се 

включи в подготовката на доклада (графично оформление, печат, разпространение), подготви 

материали за медии (прессъобщение, инфографика), създаде видео за съществуващите добри 

практики и организира дискусия за представяне на доклада в клуб „Обектив в Червената къща“ в 

партньорство с Центъра за култура и дебат „Червената къща“. 

 

Доклади на бежанска тематика  

 

Програмата помогна за популяризирането на четири доклада, изготвени от програмата за 

правна защита на бежанци и мигранти, за наблюдение на границите, наблюдение на 

производството за предоставяне на статут, националната практика за задържане на граждани от 

трети страни и план за действие по въвеждане на допълнителни обезпечителни мерки за 

административен контрол на чужденците в Република България. 

 

Кампании 
 

През годината програмата организира няколко застъпнически и образователни кампании и 

за събития, които целят да повишат видимостта на изследваните правозащитни проблеми. 

 

Кампания “Обувката” 

БХК стартира кампанията „Обувката” със съдействието на хората от Help Portrait България 

през месец февруари. „Обувката“ е благотворителна инициатива за събиране на дарения под 

формата на обувки и училищни материали за деца от крайно бедни семейства, посещаващи 

началното училище „Васил Левски“ в гр. Септември. До март 2016 г. бяха събрани 300 чифта 

обувки и бяха дарени на 25 март на учениците от начално училище “Васил Левски” в гр. 

Септември. Над 114 души се включиха в инициативата. 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/events/574174786071334/
http://www.bghelsinki.org/bg/novini/press/single/pressobshenie-12-godini-sled-nachaloto-na-deinstitucionalizaciyata-na-horata-s-psihichni-razstrojstva-lipsva-napredk/
http://www.bghelsinki.org/bg/novini/press/single/pressobshenie-12-godini-sled-nachaloto-na-deinstitucionalizaciyata-na-horata-s-psihichni-razstrojstva-lipsva-napredk/
https://www.facebook.com/events/265227150476956/
http://www.bghelsinki.org/bg/kampaniya-obuvkata/
https://www.facebook.com/162572247124155/photos/?tab=album&album_id=1024699294244775
https://www.facebook.com/162572247124155/photos/?tab=album&album_id=1058603214187716


ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА, 2016 | БХК                                                                                                                                        
 

 | 29  

 

Кампания “Извърви километър в нейните обувки” 

 

На 13 март 2016 г. се проведе четвъртото издание на инициативата Извърви километър в 

нейните обувки в София. Кампанията е международна инициатива, в която мъжете обуват  дамски 

обувки и вървят километър с тях, с цел привличане  вниманието на обществото към сексуалното 

и домашно насилие срещу жените в България. БХК е съорганизатор на кампанията и за поредна 

година участва в планирането и организацията на събитието, включително  изготвянето на прес 

кит, визията и плакати за него. Екипът участва и в заснемане на събитието и разпространението на 

визуалните материали. Партньори на 

инициативата бяха Информационното 

бюро на Европейския парламент в 

България, Български фонд за жените, 

Съветът на жените бежанки и Билитис. 

Организираните мероприятия: шествие 

“Walk a Mile”, прожекция на филма “The 

Mask You Live in” в НДК, изложба свързана с 

правата на жените бежанки. Кампанията 

беше подкрепена от БНТ, чиито водещи и 

журналисти публично изразиха подкрепа. 

 

Кампания “Детство без решетки” (текуща) 

През 2016 г. екипът работи за 

поддържане на кампанията “Детство 

без решетки” за реформа в детското 

правосъдие, която беше започната 

през септември 2015 г. заедно с 

партньорите Националната мрежа за 

деца и Институтът по социални 

дейности и практики. По случай 1 юни, Международния ден на детето, екипът подготви видео, 

очертаващо проблемите на системата за детско правосъдие през историята на Д. Л., която през 

май 2016 г. осъди България в Европейския съд в Страсбург. Видеото има над 16,000 гледания във 

Фейсбук. През септември екипът заедно с Destructive Creation предприе акция за събиране на 

катинари за създаването на арт инсталация, която има за цел да повиши обществената 

осведоменост относно нуждата от незабавна и цялостна реформа в детското провасъдие. 

Инсталацията ще бъде създадена през 2017 г. 

 

София прайд 2016 г.  

Програмата участва за пета поредна година в организационния комитет на София Прайд, най-

голямото събитие в подкрепа правата на ЛГБТИ хората в България. Около 2100 души участваха в 

събитието през 2016 г. Както всяка година, София Прайд се състоя в три компонента – мирно 

шествие, филмов и арт фестивал. Екипът участва в комуникацията и координацията с властите, в 

изготвянето на концепция и дизайн на визията на събитието и всички уеб и принт материали. 

Осъществи се комуникация с рекламни агенции за поставяне на външната реклама, комуникация 

https://www.youtube.com/watch?v=LkVZEnZNjIc
https://www.youtube.com/watch?v=aZwm37742hw
http://www.bghelsinki.org/bg/novini/press/single/pressobshenie-neplnoletno-momiche-osdi-blgariya-v-strasburg-zaradi-nastanyavane-v-internat/
https://timeheroes.org/bg/bhc/katinari-art-instalatsia-reforma-detsko-pravosadie
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с медии (интервюта, прессъобщения и др.) Изготвиха се документи, като например писма до 

институции за покана или по конкретен въпрос, до гости от чужбина, декларации и др.,  участия в 

срещите с гости или донори,  посолства, организации, гости от чужбина и др. Осъществиха се също 

отделни задачи свързани със събитията, като например модериране на дискусии или участие като 

панелист, управление на сайта – качване на всякаква информация, управление на Facebook и 

Youtube страниците. 

 

 

Кампания “Мълчанието НЕ е злато”  

 

През септември – декември 2016 г. седем български организации, сред които БХК, 

организираха кампания, която имаше за цел да повиши обществената информираност за 

насилието, основано на пола. В партньорство, Фондация „Джендър алтернативи“, БХК, Фондация 

„Подарете книга“, СК „Изида-Свиленград“, Народно читалище „Делиорман“ – Разград, Читалище 

„Умение-2003“ –Ямбол, и с подкрепата на Българския фонд за жените, седемте организации 

осъществиха застъпнически инициативи на местно и национално ниво. На 25 ноември, по повод 

Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените, БХК организира дискусията 

„Насилието над жените: да нарушим мълчанието и да спрем насилието“. 

 

 

Годишни награди “Човек на годината” 
 

Всяка година програма “Кампании и комуникации” организира годишните награди на БХК за 

принос към правата на човека и правозащитността в България. Тази година в журито участваха 

влиятелни журналисти, съдии, адвокати, лекари, защитници на животни и др. Програмата започна 

организирането на наградите през август и обяви началото на събирането на номинации на 15 

октомври. Журито разгледа общо 29 номинации на организации или лица, работещи по широк 

кръг въпроси, свързани с правата на човека.  

Церемонията по награждаването се състоя на 12 декември в Литературния клуб “Перото”. 

Освен голямата награда „Човек на годината“ журито определи и две подгласни, както и шест 

специални награди. Екипът също така поддържа Facebook страница за наградите и успя да увеличи 

своите последователи с над 10% и към февруари 2017 г. са общо 1762.  

 

 

Фондонабиране от местни източници 
 

През 2016 г. програмата изготви стратегия за фондонабиране от местни източници, която да 

помогне на организацията да намира алтернативни източници за финансиране и да привлича 

повече съмишленици. Във връзка с осъществяването на стратегията, през 2016 г. програмата 

работи за изграждането на нов сайт на организацията с цел повече прозрачност и видимост за 

широкия кръг дейности на БХК и по-голяма функционалност. Беше организирана кампания за 

подобряване на имиджа на организацията чрез създаване на разбиране за работата на 

организацията и показване на лични истории на хора, на които е помогнала. Екипът работи с една 

от най-добрите рекламни агенции Noble Graphics в България по кампания за подобряване на 

https://www.youtube.com/watch?v=pS3ElINA08E&t=1153s
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имиджа и изработване на два видео клипа. През 2016 г. беше избрана концепция за кампанията, 

създаден сценарий за първия видео клип и заснеха първия клип, който ще бъде представен през 

април 2017 г.  

През юли и август 2016 г. беше организира конкурсът “Human Rights Illustrated” със 

съдействието на Compote Collective. БХК покани илюстратори и графични дизайнери да се включат 

в дискусия за правата на човека посредством илюстрация, отразяваща някои от 

основните права на човека от Всеобщата декларация за правата на човека. Екипът организира две 

изложби и създаде плакати, стикери, значки, картички и чантички с цел фондонабиране. Първата 

изложба се състоя в рамките на Нощ/Пловдив 2016 г. през септември, a втората през декември по 

случай 10 декември, Международния ден на правата на човека в Центъра за култура и дебат 

“Червената къща”.  

През 2017 г. ще бъде представена детска книжка, изработена по случай Международния ден 

на детето. В ход е и създаване на допълнителни материали за фондонабиране като материали със 

слогани за човешките права на български език и др. 

Предаването на Дарик радио и Български хелзинкски комитет “Дай ми правото” продължи 

до края на март месец (общо 12 седмични предавания). Предаванията бяха на теми, свързани с 

правата на хората с увреждания, правата на жените, правата на ЛГБТИ общността в България и 

много др.  

 

 

5. ПРОГРАМИРАНЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

Програма „Програмиране и администрация“ отговаря за фондонабирането за всички 

дейности на организацията извън дейностите на Програмата за правна защита на бежанците и 

мигрантите, за вътрешната и външната отчетност пред българските власти и международните 

донори, както и бюджетиране. Тя има ангажимент за изработването на организационните 

документи, които се изискват по ЗЮЛНЦ. 

Програмата осигурява подкрепа на всички програми на БХК, свързани с административно 

обслужване и обща координация, техническа и логистична помощ, както и с координация ва 

издаването на някои публикации. Сътрудници на програмата осигуряват първоначалната връзка 

със жалбоподатели; контакти с журналисти във връзка с прессъобщения или други публикации. 

Сътрудниците на тази програма имат и голяма роля при организирането на публичните събития 

на БХК, семинари и конференции.  

Програмата има основна роля в осигуряването на прозрачното и стриктно отчитане на 

дейностите, приходите и разходите на БХК пред българските финансови институции. Тя отговаря 

за ежегодното отчитане на дейността в обществена полза пред Централния регистър на НПО в 

обществена полза към Министерството на правосъдието.   

В работата си БХК е въвела система на финансова отчетност и контрол на две нива. От една 

страна ежедневните финансови операции се контролират от външна счетоводна кантора, а от 

друга – отчетността се гарантира от независим финансов одит, който се извършва от ежегодно от 

1998 г. Всички финансови отчети и приходи на БХК са достъпни на сайта на организацията. 
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Донори и финанси през 2016 г.  
  

През 2016 г. БХК изпълняваше дейностите си благодарение на подкрепата на няколко 

основни донори. Особено важна за функционирането ни продължи да бъде институционалната 

подкрепа, която трима наши дългогодишни донори продължиха да ни оказват. Тази програмна 

подкрепа ни позволява да бъдем гъвкави в проектите си и да реагираме бързо на зараждащи се 

правозащитни проблеми. През 2016 г. такъв вид подкрепа ни оказваха Институт „Отворено 

общество“, Фондация „Оук“ и Фондация „Лион Ливай“. Друг дългогодишен донор, който 

продължи да работи с нас, беше Върховният комисариат за бежанците на ООН, който подкрепяше 

работата на Програмата за правна защита на бежанците и мигрантите. 

 

Освен горните донори, през годината изпълнявахме и проекти, подкрепени от:  

 Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП), Фонд 

за подкрепа на НПО, който финансира проект за 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 подкрепи един по-голям и няколко по-малки проекти в 

сферата на наказателното правосъдие в изпълнение на Стокхолмската програма на 

Европейския съвет. Проектите стартираха през втората половина на годината и ще се 

изпълняват до 2018 г.   

 Европейската програма за интеграция и миграция, която подкрепи допълнителни 

дейности в сферата на защита на бежанците и мигрантите в сферата на алтернативите на 

задържане, изпълнявани от Програмата за защита та бежанците и мигрантите.   

 Уницеф, с чиято подкрепа се изпълняваше проект за подобряване на закрилата на 

децата-мигранти в България.   

   

През 2016 г. програмата изготви общо 16 проектопредложения пред различни донори, 

самостоятелно или в партньорство с други неправителствени организации и университети, които 

засягаха стратегическите сфери на работа на БХК, изпълнявани от централен офис. 

 

 

ВКБООН, 33%

Институт Отворено 
общество, 20%

Фондация Оук, 14%

Европейска 
комисия, 6%

ЕПИМ, 6%

Основни донори на БХК през 2016 г.
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Таблицата по-долу представя дела на всеки донор в общото ни финансиране през 2016 г.  

 

Донор Подкрепени дейности Изразходвана 
сума през 2016 г.  

Върховен комисариат за 
бежанците на ООН 

Наблюдение на процедурата за предоставяне 
на закрила, застъпничество и дела на 
търсещите убежище    

461 545 лв. 

Институт „Отворено 
общество“, Будапеща 

Институционална подкрепа, стратегическо 
правно застъпничество и  медийно 
застъпничество 

275 406 лв.  

Фондация „Оук“ Институционална подкрепа на БХК, 2016 196 466 лв. 

Европейска програма за 
интеграция и миграция 

Алтернативи на задържане на граждани от 
трети страни 

89 503 лв. 

Европейска комисия Европейска мрежа за правно застъпничество  36 268 лв.  

Укрепване на процесуалните права в 
наказателния процес 

19 603 лв. 

Достъпна правна помощ на лица с умствени 
и/или психически затруднения  

16 326 лв. 

Достъпни декларации за правата 11 492 лв.  

Проект „Полицейското задържане отвътре“; 
Проект „Моят адвокат, моите права“ 

4 802 лв. 

Уницеф Подобряване на закрилата на децата-мигранти 
в България 

88 474 лв. 

Фондация на Институт 
„Отворено общество“ за 
Европа (OSIFE) 

Засилване на капацитета за местно 
фондонабиране; Засилване на комуника-
ционния капацитет на БХК 

47 769 лв. 

Мониторинг на границите 31 846 лв.   

Финансов механизъм на 
Европейско икономическо 
пространство, Програма за 
подкрепа на НПО в 
България  

Насърчаване на основните права на хората  с 
психични разстройства в България + 
документален филм „Лилавата къща“ 

24 663 лв. 

Радиопредаване „Дай ми правото!“ 
(партньорство с Фондация Дарик) 

8 443 лв. 

Фондация „Лион Ливай“ Подкрепа за работата на Правната програма на 
БХК 

17 813 лв. 

Европейски център за 
правата на ромите, 
Будапеща  

Изследване на практиките на сегрегация на 
ромски родилки в болниците  

14 669 лв. 

Human European 
Consultancy 

Пилотно изследване на правото на жилище – 
превенция на лишаването от дом в контекста 
на евикциите 

7 868 лв. 

Eвропейски съвет за 
бежанци и изгнаници 
(ЕCRE) 

АИДА информационна база и доклади за 
убежище + документален филм 

7 794 лв. 

Унгарски хелзинкски 
комитет 

Доклад и кампания относно полицейското 
насилие 

6 219 лв. 

Други кампании и 
еднократни дейности 

Изготвяне на алтернативни доклади;  кампания 
„Мълчанието не е злато“; Университет 
Констанца – проект за деца с увреждания и др. 

19 763 лв. 

Общо разходи за дейността през 2016 г.:  1 386 732 лв.  
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РАБОТЕЩИ В БХК ПРЕЗ 2016 Г.  

 

Програма „Мониторинг и изследвания“: 

адв. Адела Качаунова (правен сътрудник), 

Антоанета Ненкова (изследовател), 

Елица Гергинова (изследовател, до юни), 

Диляна Ангелова (изследовател),  

Калоян Станев (изследовател), 

Красимир Кънев (директор програма), 

Славка Кукова (изследовател),  

Станимир Петров (изследовател),  

Женя Иванова (изследовател, до юни, в отпуск по майчинство).  

 

Правна програма:  

Благовеста Ламбрева (юрист),  

Борислав Димитров (правен сътрудник),  

Елена Кръстева (юрист, до август), 

адв. Ивета Савова (адвокат, от октомври)  

адв. Маргарита Илиева (директорка на програма),  

Мирела Заричинова (юрист, до април),  

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 на програмата),  

Катя Димитрова (правен консултант), 

адв. Мариана Андреева, 

адв. Мариана Николова, 

адв. Пламен Желев,  

адв. Пламен Божилов, 

адв. Радостина Стефанова,  

Дияна Христова (профайлър за бежанските центрове в София-град),  

Здравко Иванов (профайлър за бежанския център в Харманли),  

Владимир Панов (профайлър за северозападна граница),  

Христо Адамов (профайлър за югоизточна граница),  

Полина Шопова ((профайлър за РДГП и РЦ Елхово).  

През 2016 г. към програмата работиха също така и преводачите Али Джарадат, Емилия 

Михайлова, Ибрахим Джарадат, Иман Христова, Людмила Янева, Маха Махмуд, Мохамед 
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Орфани, Салахудин Пактиавал и Стурай Набизада. 

 

Програма „Кампании и комуникации“: 

Андрей Гегов (мултимедиен продуцент),  

Радослав Стоянов (комуникационен експерт), 

Радостина Георгиева (комуникационен експерт), 

Светла Баева (директор на програмата), 

Яна Бюрер Тавание (консултант специални проекти).  

 

Програма „Програмиране и администрация“: 

Ася Колева (технически сътрудник), 

Вера Найденова (оперативен счетоводител, от октомври) 

Десислава Симеонова (директор на програмата), 

Северина Петкова (касиер-счетоводител), 

Счетоводна кантора „Желкова, Станева и Георгиев“ осъществяваше надзор и контрол на 

счетоводството на БХК. 
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УПРАВЛЕНИЕ 

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

 

Дейностите на БХК се ръководят от Общо събрание, който е върховният орган на 

сдружението. Негови членове през 2016 г. бяха: 

 

Антоанета Ненкова, Васил Чапразов, Вълко Станев, Георги Банков, Георги Тошев, Даниела 

Фъртунова, Десислава Симеонова, Димитрина Петрова, 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 

2016 г. - март 2018 г., са: Красимир Кънев, председател на УС, Яна Бюрер Тавание, заместник 

председател, Георги Банков, Десислава Симеонова и Илиана Савова. 
























