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КОИ СМЕ НИЕ
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: 02 483 6298
ел. поща: bhc@bghelsinki.org
интернет адрес: www.bghelsinki.org

4|

ГОДИШЕН ОТЧЕТ, 2017 | БХК

Съдържание
БХК ПРЕЗ 2017 г. .................................................................................................................................... 7
МОНИТОРИНГ И ИЗСЛЕДВАНИЯ ......................................................................................................... 8
ПРАВОЗАЩИТЕН МОНИТОРИНГ ....................................................................................................... 8
ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ СЪС СТОКХОЛМСКАТА ПРОГРАМА ЗА ОТВОРЕНА .................................... 10
И СИГУРНА ЕВРОПА В УСЛУГА И ЗА ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНИТЕ ................................................... 10
ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ................................................................................................ 12
ЗАСТЪПНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ......................................................................................................... 12
ВОДЕНЕ НА ДЕЛА ............................................................................................................................. 13
ДОКЛАДИ ......................................................................................................................................... 14
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЛА И ПРАВНО ЗАСТЪПНИЧЕСТВО .................................................................... 15
РАЗВИТИЯ НА СЪВМЕСТНИТЕ ПРОВЕРКИ НА БХК И ПРОКУРАТУРАТА В ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА
ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ...................................................................................................................... 15
ДЕЛА ПРЕД ПРАВОЗАЩИТНИТЕ ОРГАНИ В СТРАНАТА ................................................................. 16
ДЕЛА ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ........................................................... 19
ПРАВНА ЗАЩИТА НА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ .................................................................................... 21
ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ, ПРАВНА ПОМОЩ, МОНИТОРИНГ ......................................................... 21
ПРАВНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ........................................................................................................ 23
ДОКЛАДИ, ОБУЧЕНИЯ ..................................................................................................................... 23
КАМПАНИИ И КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ............................................................................. 24
ИНТЕРНЕТ САЙТ ............................................................................................................................... 24
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН .................................................................................................................. 24
ПРОФИЛИ В СОЦИАЛНИ МРЕЖИ ................................................................................................... 24
КАМПАНИИ ПРЕЗ 2017 Г. ................................................................................................................ 25
ГОДИШНИ НАГРАДИ “ЧОВЕК НА ГОДИНАТА” ............................................................................... 28
ДОКЛАДИ НА БХК ПРЕЗ 2017 Г. ......................................................................................................... 29
ДОНОРИ И ФИНАНСИРАНЕ ................................................................................................................ 32
ДОНОРИ И ПОДКРЕПЯЩИ ПРЕЗ 2017 Г.......................................................................................... 33
ЕКИП ..................................................................................................................................................... 35
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, ОБЩО СЪБРАНИЕ ......................................................................................... 36
ДОБРОВОЛЦИ ..................................................................................................................................... 36
ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ .......................................... 37

|5

БХК | ГОДИШЕН ОТЧЕТ, 2017

6|

ГОДИШЕН ОТЧЕТ, 2017 | БХК

БХК ПРЕЗ 2017 г.

През 2017 г. БХК стана на 25 години.
Пет постоянно действащи програми
работеха по широкия спектър
правозащитни дейности, които БХК
осъществяваше – изследователската
„Мониторинг и изследвания“, две правни
програми – една за стратегическо водене
на дела и правно застъпничество и една за
правна защита на бежанци и мигранти, с
подкрепата на специализираните
„Кампании и комуникации“ и
„Програмиране и администрация“.
Работата през годината включваше
изследователска работа в различни
приоритетни сфери, мониторинг в
институции и услуги за деца и възрастни
в общността, стратегическо правно
застъпничество с потенциални
дългосрочни последици върху защитата

на големи групи хора, правна помощ на
най-уязвимите, правна подкрепа на
кандидати за убежище и бежанци.
Тези дейности бяха съпътствани от
публични кампании, които целяха да
дадат допълнителна видимост и да
провокират внимание и гражданска
активност към проблемите пред
спазването на правата на човека.
Публикувани бяха ред изследвания,
специализирани доклади и алтернативни
доклади пред органите на ООН.
Експерти на организацията взимаха
участие в застъпничество пред
вътрешните и международни органи и
подпомагаха като трета страна в други
организации в дела пред международни
съдилища.
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МОНИТОРИНГ И ИЗСЛЕДВАНИЯ
През годината екипът на програма „Мониторинг и изследвания“ осъществи на
изследователски дейности в затворени институции, поправителни институции за деца,
кризисни центрове за деца. Сътрудници на програмата участваха в работни групи по
покана на различни министерства за изработване на предложения за реформа на
законодателство. Програмата изготви редица изследвания и специализирани доклади,
с които осъществяваше застъпничество пред национални и международни органи за
защита правата на човека. Както всяка година и през 2017 г. сътрудниците на
програмата имаха ключова роля в подготовката на годишния доклад на БХК за
състоянието на правата на човека в България – основен документ, очертаващ
динамиката на спазването на правата на човека през изтеклата година, който се
публикува ежегодно от 1993 г. насам.

ПРАВОЗАЩИТЕН МОНИТОРИНГ
Наблюдения на местата за
лишаване от свобода в България
и застъпничество на местно и
международно равнище за реформа
на пенитенциарната система
През 2017 г. по покана на Главна дирекция
„Изпълнение
на
наказанията“
изследователи на БХК участваха в четири
работни групи в изпълнение на проект
„Подкрепа за прилагане на решенията на
ЕСПЧ /с фокус върху реформата на
затворите/“. През последните години
институцията, отговорна за изпълнението
на наказанията в България, започна да
оценява дейността на БХК и да търси
експертизата на организацията при
разработването на проекти, свързани с
превенцията и борбата с пренаселеността в
затворите и защита на правата на
лишените от свобода.
През пролетта на 2017 г. БХК започна работа
по изготвяне на специален доклад,
посветен на наказанието „доживотен
затвор без замяна“. Основната цел при
изготвянето му бе да се обоснове
необходимостта
от
отпадането
на
доживотния затвор без замяна от
системата на наказанията. За целите на
проучването бяха посетени всички затвори
за мъже в България, проведоха се
интервюта със значителна част от

изтърпяващите
това
наказание
и
отговорните затворнически служители и
се проучиха условията, при които това найтежко наказание се изтърпява. В края на
2017 г. бе публикуван тематичен доклад
„Доживотен затвор без замяна – скорошни
промени и продължаващи основания за
загриженост“ (за повече информация за
специалните доклади и линкове към тях,
виж по-долу в раздел „Доклади на БХК“).
В края на януари 2017 г. Народното
събрание прие пакет от изменения и
допълнения, засягащи пенитенциарното
законодателство.
Промяната
в
законодателството беше положителна
стъпка в
посока привеждане на
националната правна рамка за изпълнение
на наказанието лишаване от свобода и
мярката по задържане под стража в
съответствие с изискванията на ЕСПЧ и
препоръките на Европейския комитет
против изтезанията. През 2017 г. сътрудник
на БХК се включи в обсъжданията в
Комисията по правни въпроси към
Парламента, предхождащи гласуването на
измененията и допълненията в ЗИНЗС. По
покана на Министерство на правосъдието,
през пролетта на 2017 г., БХК номинира свой
представител в Съвета по изпълнение на
наказанията (орган по изпълнение на
наказанията
към
Министерство
на
правосъдието).
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БХК подготви становище по делото Митев
с/у България, засягащо проблемите на
достъпа до адвокат по време на
полицейското задържане, а със свои
сътрудници се включи и в обсъждането и
планирането
на
дейности
по
застъпничество в сферата на детското
правосъдие, инициирани от УНИЦЕФ –
България.
Наблюдението на местата за лишаване от
свобода и дейностите по застъпничество
през 2017 г. се осъществяваха от
изследователите на БХК Станимир Петров,
Диляна Ангелова, Калоян Станев и
Антоанета Ненкова.

В началото на 2017 г. БХК публикува своя
анализ, бе направено и резюме на
английски език. Становища и информация
от изследването бяха предоставени МОН,
МТСП и ДАЗД. Бяха отправени и
препоръки, които се базират както на
установените в хода на наблюдението на
терен проблеми и нарушения на правата на
децата, така и на изразени гледни точки на
ръководителите
и
експертите
от
социалните
услуги
по
време
на
интервютата, направени с тях.
По този проект работиха
Ненкова и Красимир Кънев.

Антоанета

Наблюдение на ВУИ и СПИ
Наблюдение на кризисните центрове
за деца, пострадали от насилие или
жертви на трафик
В началото на 2017 г. бяха обобщени
данните от основното изследване на БХК
на кризисните центрове за деца в
България, извършено в периода май –
септември 2016 г. В началото на 2017 г.
бяха
осъществени
допълнителни
посещения в КЦ - Балван, КЦ - Перник, КЦ София, КЦ - Драгоман, както и в ЦНСТ Велико Търново и СПИ - Подем, където
бяха пренасочени някои от децата в
кризисните центрове.
Изследването обхвана 21 кризисни
центрове за деца (17) и за лица (4),
пострадали от насилие или жертви на
трафик. Наблюдението на БХК, както в
основната си част през 2016 г., така и в
допълнителната изследователска дейност
в началото на 2017 г., бе съсредоточено
върху актуалното състояние на социалната
услуга в две направления – процедурата по
настаняване и продължителност на
престоя и осигуряването на достъп до
образование за децата. В рамките на
изследването
бяха
анализирани
и
статистически данни, предоставени от 15
кризисни центъра, относно настаняването
и достъпа до образование на децата през
учебната 2015/2016 г.

През 2017 г. БХК извърши наблюдение над
специализираните интернати за деца с
противообществени прояви – СПИ и ВУИ.
През периода март - май 2017 г.
изследователи на БХК посетиха шестте
детски институции за възпитателен
надзор на територията на страната - 4 СПИ
и 2 ВУИ. Изследването на БХК констатира,
че през 2017 г. специализирани интернати
от затворен тип са с близо 50% незапълнен
капацитет. По време на посещенията във
функциониращите СПИ и ВУИ бяха
настанени 136 деца. Само шест деца от
настанените в шестте интерната бяха
малолетни – на възраст до 14 години.
Мониторингът разкри данни за прояви на
насилие (от интервютата с деца и персонал
и от лично наблюдение в СПИ –
Драгоданово, във ВУИ – Завет, ВУИ –
Керека, ВУИ – Подем). Сред проблемите в
корекционните детски институции бе и
незаконосъобразно
настаняване.
Бе
установен във ВУИ - Подем един случай на
съдебно настаняване в разрез със
разпоредбите
на
ЗБППМН.
Бяха
констатирани и три случая на настаняване
на деца с психични заболявания и с
установени диагнози и терапии. По
случаите бяха подадени сигнали до ДАЗД,
МОН и МТСП.
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По време на мониторинга, за първи път,
достъпът на БХК до децата от интернaтите
бе възпрепятстван от директорите на
институциите. Не бе позволено на
изследователите да разговарят насаме с
децата, настанени във ВУИ и СПИ, заради
„вътрешни правила“ и „нова процедура за
достъп“.
Изключение
бе
СПИ
Драгоданово,
където
достъпът
и
разговорите с децата на представителя на
БХК не бяха ограничени.
БХК изпрати писма до МОН и ДАЗД за
официално становище по ограничаване на

достъпа на БХК в СПИ и ВУИ. В отговора си
министъра на образованието заяви, че
новите процедурите са разработени в
съответствие с предоставени от ДАЗД
методически ръководства и указания,
според които “директорът има право да не
допусне лица, които пречат по какъвто и
да е начин на нормалното осъществяване
на дейността на училището”.
По наблюдението на ВУИ и СПИ през 2017
г. работиха Антоанета Ненкова и Красимир
Кънев.

ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ СЪС СТОКХОЛМСКАТА ПРОГРАМА ЗА ОТВОРЕНА
И СИГУРНА ЕВРОПА В УСЛУГА И ЗА ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНИТЕ
През 2017 г. програма „Мониторинг и
изследвания“ участва в няколко проекта,
свързани с правото на достъп до правна
помощ и гаранциите на заподозрените или
обвиняеми лица по време на задържане. Те
бяха финансирани от Европейския съюз и
се осъществяваха в партньорство с други
европейски неправителствени организации.

Проект „Укрепване на процесуалните
права в наказателния процес:
ефективен достъп до адвокат/правна
помощ съгласно Стокхолмската
програма на Европейския съвет“
През 2016 г. БХК стартира реализирането
на 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 пет държави – България,
Унгария, Словения, Литва и Полша, сред
които БХК има водеща роля като
координатор. През 2017 г. по същество на
проекта бяха реализирани следните
дейности: финализиране на изследването,
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включващо преглед на 150 приключили
наказателни дела от общ характер в 15
съдилища в страната; интервюта с лишени
от свобода; фокус групи с адвокати;
подготовка на разработка на тема
международни стандарти за правото на
достъп до адвокат и правна помощ (на
български и английски език), работа по
национален доклад; подготовка на пет
семинара за юристи; подготовка на
международна конференция, която ще се
проведе на 9 март 2018 г.
През годината по проекта работиха Диляна
Ангелова, която е координатор на проекта,
Красимир Кънев и адв. Адела Качаунова.

Проект „Моят адвокат, моите права“
Този проект стартира през септември 2016
г. и се ръководи от белгийската
организация
„Defense
for
Children
International“.
БХК
е
партньорска
организация по него. Проектът е
фокусиран върху достъпа до адвокатска
защита на деца, които са заподозрени или
обвиняеми в рамките на наказателно
производство. През 2017 г. БХК изработи
национален доклад, като за целта бяха
интервюирани голям брой различни
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професионалисти,
участващи
в
наказателни производства срещу деца. Бе
също
така
събрана
наличната
статистическа и друга информация. Бяха
направени няколко интервюта с деца,
лишени от свобода в затвора в
Бойчиновци.
През годината по проекта работи Калоян
Станев.

Проект „Полицейското задържане
отвътре“
Този проект стартира през септември 2016
г. и се координира от Ирландския съвет за
граждански права. БХК е партньор по
проекта, чийто фокус е протичането на
полицейското задържане. През февруари
2017 г. изследователите подготвиха и
изпратиха писма до директорите на СДВР и
ОДП гр. Перник с искане за достъп до
районните управления и за срещи, на
които да се обсъдят заложените по проекта
дейности. През следващите два месеца
изследователите проведоха срещи с
ръководствата на СДВР и ОДП гр. Перник и
малко по-късно сключиха споразумение с
ОДП гр. Перник, а от началото на май
започнаха мониторинговите посещения в
Първо РУП гр. Перник.

Проект за подобряване на достъпа до
правна помощ на лица с психични
разстройства
Проектът започна през октомври 2016 г.
Водеща организация по него е Болцман
институт за правата на човека в Австрия, а
БХК е партньор. В рамките на проекта през
периода януари-март 2017 г. бе изготвен и
обсъден
с
експерти
анализ
на
законодателството и практиката относно
процесуалните права за обвиняеми и
осъдени лица с психични разстройства по
време на наказателното. През 2018 г.
предстои публикуването на анализа, както
и на наръчник за професионалисти и
представянето им на кръгла маса.
По този проект през 2017 г. работи Славка
Кукова.

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

Целта на мониторинга бе да се изследват
правата на задържаните лица - достъпа до
адвокат, медицинска помощ и уведомяване
на трето лице за факта на задържането в
РУП. Поради неполучаване на достъп до
Второ РУП в София, посещения бяха
извършени в най-големия следствен арест
в България на бул. „Г. М. Димитров“,
където изследователите интервюираха
задържани лица за протичането на
полицейското задържане. Проведени бяха
и интервюта с лишени от свобода с наскоро
наложени присъди в няколко затвора за
протичането на полицейското задържане.

През юни 2017 г. беше успешно
финализиран
проектът
„Достъпни
декларации за правата на заподозрените и
обвиняемите лица в Европа“ с водеща
организация
Унгарския
хелзинкски
комитет. Проектът имаше 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. Националното изследване,
заедно с препоръки за реформи в
законодателството и практиката, беше
публикувано през май 2017 г. То беше
представено и обсъдено на широк форум, в
който участваха представители на съда,
полицията, прокуратурата, академичната
общност и неправителствените организации.

По проекта през 2017 г. работиха Калоян
Станев и Станимир Петров.

През 2017 г. по този проект работи Диляна
Ангелова.
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Проект „Укрепване на съдебната
защита на основните права на
задържаните под стража в
Европейския съюз“
От септември 2017 г. БХК е партньор на
изследователския проект „Укрепване на
съдебната защита на основните права на
задържаните под стража в Европейския
съюз“,
реализиран
съвместно
с
Европейската
мрежа
за
правно

застъпничество за лица, лишени от
свобода, европейски университети и
неправителствени организации от десет
европейски държави. Проектът е насочен
към защитата на основните права и достъп
до правна помощ за задържаните лица в
Европейския съюз.
През 2017 г. по този проект работи Диляна
Ангелова.

ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ
БХК участва в JUSTICIA European Network
- Европейска мрежа на гражданските
организации, работещи по въпросите на
наказателното правосъдие. В рамките на
мрежата, през септември – декември 2017
г.
беше
реализирано
национално

изследване
на
тема
„Етническата
дискриминация в наказателноправната
система в България“.
През 2017 г. работата по проекта се
изпълняваше от Диляна Ангелова.

ЗАСТЪПНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
В края на януари 2017 г. Народното
събрание прие пакет от изменения и
допълнения, засягащи пенитенциарното
законодателство.
Промяната
в
законодателството беше положителна
стъпка в
посока привеждане на
националната правна рамка за изпълнение
на наказанието лишаване от свобода и
мярката по задържане под стража в
съответствие с изискванията на ЕСПЧ и
препоръките на Европейския комитет
против изтезанията.
През 2017 г. сътрудници на БХК участваха
в обсъжданията на Комисията по правни
въпроси към парламента, предхождащи
гласуването
на
измененията
и
допълненията в ЗИНЗС. БХК излъчи свой
представител в Съвета по изпълнение на
наказанията (орган по изпълнение на
наказанията
към
Министерство
на
правосъдието).
През 2017 г. БХК продължи да подкрепя
усилията
за
хармонизиране
на
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законодателството по отношение на
децата в конфликт със закона с
европейските и международни стандарти,
както и да предоставя експертна помощ.
През септември и през октомври 2017 г.
БХК участва със свой представител в
работни срещи и инициативи на НПО за
насърчаване на дългоочаквания старт на
реформата на системата за детско
правосъдие. БХК участва в изготвянето на
становища до правителството, от НМД и
УНИЦЕФ. БХК участваше чрез свой
представител и в работата на Постоянната
работна група към МТСП за консултация в
областта на социалните услуги за деца и
възрастни. В резултат бе изработен
финален проект на измененията и
допълненията в Правилника за прилагане
на Закона за социално подпомагане,
финализиран и приет през август 2017 г.
На 19 октомври се проведе и първото
заседание на Междуинституционалната
работна група за изработване на Закон за
социалните услуги, в чийто състав също

ГОДИШЕН ОТЧЕТ, 2017 | БХК

беше включен представител на БХК. До
края на 2017 г. работната група прие
консултационен документ за изработване
на Закон за социалните услуги: проект на
ревизирана Пътна карта за провеждане на
консултативния
процес
при
разработването на Закона за социалните
услуги. До края на 2017 г. не бе постигнато
съгласие на НПО с МТСП за приемане на
ревизираната Пътна карта.
През ноември 2017 г. по покана на
министъра на труда и социалната

политика, БХК участва в работна група към
МТСП, която имаше за задача да изготви
допълнения
на
Плана
за
деинституционализация на грижата за
възрастните хора и хората с увреждания
2016 – 2020 г.
През
2017
г.
в
дейностите
по
застъпничество участваха сътрудниците
на
програмата
Диляна
Ангелова,
Антоанета Ненкова, Станимир Петров и
Красимир Кънев.

ВОДЕНЕ НА ДЕЛА
През 2017 г. Европейският съд по правата
на човека в Страсбург обяви четири
решения, по които програма „Мониторинг
и изследвания“ успешно представляваше
жалбоподателите:


Решението И.П с/у България, засягащо
възможността за обжалване пред съд
на настаняването на деца в домове за
временно настаняване на малолетни и
непълнолетни. Делото засяга важни
аспекти от реформата в системата на
детското правораздаване. И.П. е
настанен в дом за временно
настаняване след бягство от къщи,
като прекарва там 30 дни докато чака
решението на съда за настаняване във
възпитателно-училище интернат. В
този период, той не получава достъп
до правна помощ, до образование или
до друга грижа, дължима на деца,
лишени от свобода.



Решението
по
делото
Турско
национално обединение и Кунгюн с/у
България,
засягащо
отказ
от
регистрация
на
сдружение
на
български турци.



Решението по делото М.М. с/у
България, засягащо съдебния контрол
в разумен срок на настаняването на
чужд гражданин в Специален дом за

временно настаняване на чужденци.
Решението беше заведено през 2013 г.
против задържането и опит за
експулсиране в Сирия на палестинец
без гражданство с предоставен
хуманитарен статут в България.


Решението Славейка Кичева с/у
България (обединено от ЕСПЧ с други
две в Анева и други с/у България),
засягащо правото на личен и семеен
живот. Решението касае случай на
родител,
възпрепятстван
да
осъществява контакт с детето си,
въпреки съдебно решение, даващо
родителски права на този родител.
Въпреки дадените от съда родителски
права над малолетното дете и въпреки
многократните опити от страна на
майката да си върне детето, което е
задържано от бащата в дома му след
една
от
уговорените
срещи,
българската прокуратура не намира
престъпление от страна на бащата.
ЕСПЧ намира, че българските власти
не са успели ефективно да наложат
навременни мерки за запазване на
правото на семеен живот.

През 2017 г. БХК изготви становище по
делото Митев с/у България, засягащо
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проблемите на достъпа до адвокат по
време на полицейското задържане.
През годината сътрудници на програмата
подадоха и няколко жалби в Страсбург,
засягащи
различни
нарушения
на
Европейската конвенция за правата на
човека.
Подпомогнати
бяха и жертви
на
нарушения на техните човешки права в
системата на вътрешното право. Те
включваха
жена,
жертва
на
противозаконни интервенции в родилно
отделение по време на раждане,

произволно настаняване в кризисен
център за деца, физическо малтретиране
на затворник, защита на жертва на
домашно
насилие,
бездействие
на
институциите в случай на препятстване на
достъпа на съпруга-чужденка до нейните
деца, отказ от даване на гражданство на
българска гражданска от небългарски
етнически
произход,
вдигане
на
запрещението на човек с психично
разстройство.
В дейността по водене на дела през 2017 г.
участваха адв. Адела Качаунова, Красимир
Кънев и Диляна Ангелова.

ДОКЛАДИ
Както всяка година, и през 2017 г.
сътрудниците на програма „Мониторинг и
изследвания“ имаха ключова роля при
подготовката на годишния доклад на БХК
за състоянието на правата на човека в
България през 2016 г. Подготовката
включи освен обобщение на наблюденията
през годината, също така и искания за
достъп до обществена информация, както
и допълнителни посещения в някои
институции. Докладът в размер на 164
страници бе издаден през април 2017 г.
През 2017 г. БХК публикува и доклад върху
изпълнението на наказанието „доживотен
затвор без замяна“. Докладът беше
разпратен до началниците на затворите и
до тези от институциите, които са
отговорни за наказателното изпълнение в
страната. Автор на доклада е Станимир
Петров.
През
2017
г.
БХК изпрати
три
алтернативни доклада до органи на ООН за
защита на правата на човека. През март бе
изготвен алтернативен доклад пред
Комитета по расовата дискриминация на
ООН за разглеждането на България пред
този орган, което се състоя през май. На
него присъства председателя на БХК
Красимир
Кънев,
който
представи
14 |

алтернативния доклад пред някои от
членовете.
През май бе изготвен и изпратен до
Комитета на ООН по правата на хората с
увреждания алтернативен доклад за
правата на хората с увреждания в
България, който послужи за съставяне на
списъка с въпроси към българското
правителство във връзка с предстоящото
разглеждане на България пред Комитета.
Заключенията
на
Комитета
бяха
публикувани пред декември 2017 г.
През юли бе изготвен и изпратен до
Комитета на ООН срещу изтезанията
алтернативен доклад за изтезанията,
нечовешкото и унизително отнасяне и
наказание в България във връзка със
състоялото се през ноември 2017 г.
разглеждане на България пред Комитета.
Той по-специално засегна въпросите с
полицейското задържане и съпътстващото
го малтретиране, както и липсата на
гаранции срещу това; безнаказаността на
правоохранителните органи в случаи на
малтретиране на задържани; домашното
насилие; трафика на хора и условията в
институциите за настаняване на деца,
психично болни, както и в местата за
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лишаване от свобода. През ноември
докладът бе представен на среща на
председателя на БХК Красимир Кънев с
членове на Комитета в Женева.
През 2017 г. по докладите пред органите на
ООН
работиха
сътрудниците
на

програмата Славка Кукова,
Кънев и Диляна Ангелова.

Красимир

Повече информация за докладите и
линкове към тях е достъпна в раздел
„Доклади на БХК“ по-долу.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЛА И ПРАВНО ЗАСТЪПНИЧЕСТВО
Правната програма на БХК е една от двете правни програми на организацията и
единствената, която води стратегически дела. През 2017 г. програмата води дела
пред българските и международните съдилища и пред Комисията за защита от
дискриминация. Правното застъпничество на програмата се изразява в становища
по тълкувателни и конституционни дела по покана на върховните съдилища и
Конституционния съд, становища като трета страна по дела пред Европейския съд
по правата на човека (ЕСПЧ), участие в работни групи за изготвяне на
законопроекти и становища по законопроекти пред Народното събрание. Правната
програма участва в списването на доклади и извършва мониторинг на съдебната
практика и практиката на Комисия за защита от дискриминация (КЗД) по Закона за
защита от дискриминация (ЗЗДискр).

РАЗВИТИЯ НА СЪВМЕСТНИТЕ ПРОВЕРКИ НА БХК И ПРОКУРАТУРАТА
В ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ
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 20002010 г. Тогавашните общи проверки на
екипи, съставени от прокурори, служители
на БХК и други експерти, установиха 238
смъртни случаи и редица телесни
повреди за период от 10 години. Във
връзка с тези случаи прокуратурата
образува, а БХК наблюдава 246 досъдебни
производства и преписки. 224 от тях
касаят индивидуални жертви, а 19 касаят
групи жертви от общо поне 134 деца и
младежи.
До
съвместните
проверки
на
прокуратурата, БХК и експерти се стигна

след като на 18 август 2008 г. БХК заведе
гражданско дело от свое име срещу
прокуратурата по Закона за защита от
дискриминация (ЗЗДискр), заради това, че
прокуратурата не образува досъдебни
производства за никой случай на тежки
дефицити в институционалната грижа за
деца, които самите прокурори установяват
при проверки в домовете в страната. През
2010 г. след провеждане на първото
заседание по делото БХК и тогавашният
главен прокурор Борис Велчев се
договориха за извършване на съвместни
проверки във всички домове за деца и
младежи с умствена изостаналост в
страната, както и за сътрудничество при
разследване
на
евентуалните
престъпления
там.
Като
част
от
сътрудничеството БХК получаваше препис
от всички прокурорски актове по тези 246
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досъдебни производства и ги обжалва –
първоначално всички, а впоследствие
стратегически подбрани случаи на особено
тежко увреждане или смърт.
Така общият брой жертви на евентуални
престъпни
посегателства
по
наблюдаваните от БХК 246 досъдебни
производства 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
2018 г., нито едно от тези досъдебни
производства не е влязло в съда. По нито
едно от тях няма обвинителен акт.
С встъпването в длъжност на настоящия
главен прокурор Сотир Цацаров през 2012

г. прокуратурата постепенно спря да
изпраща
своите
постановления
по
образуваните досъдебни производства/
преписки на БХК и към днешна дата това се
случва само по няколко от тях. По тази
причина БХК няма безспорна картина
относно
точния
брой
приключили
производства или преписки.
Доколкото БХК има данни, окончателно
приключени с акт на Върховна касационна
прокуратура,
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. Други 22 (под
9% от общия брой дела) към момента са
спрени. Всички останали са прекратени от
районна,
окръжна
или
апелативна
прокуратура.

ДЕЛА ПРЕД ПРАВОЗАЩИТНИТЕ ОРГАНИ В СТРАНАТА
През 2017 г. 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.

През юли СРС се произнесе по иска на
сдружение „Шри Чинмой център“ срещу
богословката
Десислава
Панайотова,
директорка на Центъра за религиозни
изследвания и консултации (ЦРИК) при
софийския храм „Св. Св. Кирил и
Методий“. СРС установи, че Панайотова е
извършила
подбуждане
към
дискриминация, като е склонявала
управители на концертни зали в София да
не ги предоставят на „Шри Чинмой
Център“ под наем за негови концерти.

Това е първият случай, в който съдът
установява
подбуждане
към
дискриминация по смисъла на ЗЗДискр не
чрез
обща
враждебна
реч
срещу
малцинства, а чрез инструкции към
конкретни лица да извършат конкретни
дискриминационни
актове
спрямо
конкретни лица. За първи път се осъжда
лице да преустанови такова поведение и да
се въздържа в бъдеще от него. За първи
път е осъден функционер на Българската
православна църква за дискриминация
поради
пропагандата
на
църковни
активисти
срещу
нехристиянски
организации. Като се позовава на
практиката на ЕСПЧ по делата Илиев и
други с/у България1 и Радков с/у България
(ІІ),2 СРС се произнася че липсата на
събрани доказателства за претърпените от
единия ищец неимуществени вреди не е
основание за отхвърляне на иска му като
недоказан, тъй като самото осъзнаване от
физическо лице, че негово право е

1

2

Дела по признак етнос/раса и
религия

Жалби № № 4473/02 и 34138/04.
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Жалба № 18382/05.
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нарушено, е отрицателно преживяване,
което подлежи на обезщетяване.
През юли Районен съд – Бургас се
произнесе като първа инстанция с
решение по делото на представляваните от
Правната програма ромски активисти
Огнян Исаев и Кремена Будинова срещу
бившия народен представител и настоящ
вицепремиер Валери Симеонов. Основание
за делото са анти-ромски изявления на
Симеонов от трибуната на Народното
събрание. В речта си Симеонов описва
ромите като злоупотребяващи с помощи и
неспазващи законите, крадци и създаващи
деца от користни финансови подбуди,
рушители на държавността и законите и
др. Съдът установява, че част от
изказванията на Симеонов съставляват
тормоз по смисъла на ЗЗДискр. Той е
осъден да преустанови нарушението,
както и да се въздържа в бъдеще от понататъшни нарушения. Ищците по делото
не претендираха обезщетение.
Правната програма пое защитата на двама
мъже от Варна, пострадали от расистки
побой през 2016 г. Двамата били част от
група, която на път за вкъщи във
вечерните часове е нападната от тълпа
скинхедс. През август беше предявено
разследването, а впоследствие беше
внесен в съда обвинителен акт. Предстои
съдебната фаза на делото.
През юли Правната програма подаде
искова молба от името на БХК и
Европейския център за правата на ромите
срещу
„Многопрофилна болница за
активно лечение – Пазарджик“ АД.
Основание за делото е мащабен тестинг
във всички държавни и общински
акушеро-гинекологични
отделения
в
страната, в рамките на който се установи
масова сегрегация на родилките от ромски
произход (физическо отделяне на същите
от етническите българки чрез настаняване
в отделни стаи).
През ноември се проведе първото съдебно
заседание за расисткия побой над мъж от

ромски произход. Жертвата е нападнат в
близост до НДК през 2013 г., докато събира
отпадъци за преработка като вторични
суровини. Единият от нападателите към
днешна дата е неформален лидер на неонацистка организация с множество изяви
против бежанците и мюсюлманите, както
и против равноправието на ЛГБТИ хората.
Делото ще продължи през 2018 г.
През декември БХК изготви и подаде жалба
до АП – София 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 (мюсюлмански молитвен дом) в
кв. „Люлин“ в София. Жалбата е срещу
отказите на долустоящите прокуратури да
образуват досъдебно производство.
През месец юни Правната програма заведе
в Районен съд – Пазарджик граждански иск
за обезщетение от името на Митко Йонков
срещу Ангел Калеев, във връзка с вредите
от побоя на Калеев над Йонков. ПП
представляваше Йонков в наказателното
дело срещу Калеев през 2016 г., в рамките
на което той бе признат за виновен.
Насилието упражнено върху Йонков бе
мотивирано от ромския му етнос. То бе
заснето от извършителя, след което
разпространено от него в Интернет.
Решение се очаква през 2018 г.

Дела по признак пол и сексуална
ориентация
През годината като повереник на
пострадалото лице Правната програма
участва в процесуалните действия по
разследването на неколкократни случаи на
изнасилване на малолетно момиче в
Ботевград. По досъдебното производство
бяха проведени два разпита и очна ставка,
а разследването беше предявено.
През август Върховната
прокуратура окончателно

касационна
отказа да
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разследва филмовия режисьор и активистнационалист Мирослав Паскалев – Зорец за
публичните му инструкции във „Фейсбук“
как да бъдат проследявани и нападани
участници в София Прайд 2016. По случая
се подготвя жалба до ЕСПЧ.

Дела и преписки на хора,
преследвани заради правозащитната
си дейност
През януари Апелативна прокуратура –
София се произнесе по жалба на ПП срещу
отказите на долустоящите прокуратури да
разследват закани срещу живота и
телесния интегритет на правозащитник,
отправени посредством социалната мрежа
„Фейсбук“. Заплахите са мотивирани от
правозащитната дейност на жертвата.
Апелативната
прокуратура
потвърди
отказа да се разследват заканите.
През април Софийският районен съд се
произнесе по иска на правозащитник,
представляван от Правната програма,
срещу популярния журналист Мартин
Карбовски за преследване по смисъла на
ЗЗДискр. СРС установява, че Карбовски е
осъществил
преследване,
като
е
злепоставил
името
и
образа
на
правозащитника в обществото заради
сигнал срещу журналиста до КЗД.
Решението
е
важен
положителен
прецедент в няколко отношения: за първи
път българският съд установява акт на
преследване
като
форма
на
дискриминация и осъжда за него
отговорния; за първи път е осъден
журналист, водещ на телевизионно
предаване,
за
преследване
на
правозащитник;
за
първи
път
правозащитник успешно се защитава в
съда от преследване; за първи път е осъден
ответник по дискриминационно дело да
публикува осъдителния диспозитив на
решението
в
посочен
от
ищеца
ежедневник. Делото е висящо пред
въззивна инстанция.
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Продължи разследването на физическото
насилие срещу председателя на БХК,
извършено през октомври 2016 г. от
неизвестен извършител в центъра на
София. Предполагаемата причина за
извършване
на
престъплението
е
правозащитната
дейност,
както
и
председателстването на най-голямата
правозащитна организация в България. По
образуваното досъдебно производство,
висящо пред СРП, ПП представлява Кънев.
През август досъдебното производство
беше спряно, като постановлението на
прокуратурата
за
спиране
беше
потвърдено от съда.

Други вътрешни дела и преписки
В отчетния период продължи работата по
делото, заведено срещу Държавна агенция
„Национална сигурност“ (ДАНС) по повод
решението на ДАНС да откаже 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 вече осъдена да предостави исканата
информация с окончателно решение на
ВАС, агенцията отказа да стори това. По
искане на ПП АССГ обяви за нищожен този
повторен отказ. ДАНС обжалва това
произнасяне. В отчетния период беше
проведено заседание пред ВАС. Предстои
решение на върховните съдии.
През 2017 г. Правната програма завърши
започнатия през 2016 г. национален
ситуационен
експеримент
за
потвърждение на получени от БХК данни
за ширеща се сегрегация на жени от
ромски
произход
в
акушерогинекологичните
отделения
на
държавните и общински болници в
страната.
По-рано
през
2016
г.
изследователи на БХК се натъкнаха на
данни за практика на сегрегация в
акушеро-гинекологичните отделения на
общински и държавни болници при
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теренно проучване в пет български града
(Ветрен, Пазарджик, Ракитово, Септември
и Сливен). Проведеният ситуационен
тестинг в 79 от общо 81 държавни и
общински болници в страната с такива
отделения, даде недвусмислени сведения,
че в отделенията ромските родилки се
настаняват всякога и по правило отделно

от други родилки. В много АГО те ползват
отделна от българската тоалетна и баня.

Правни консултации
През 2017 г. Правната програма продължи
да получава и разглежда молби, жалби и
сигнали на граждани, изпратени до БХК.
През годината Правната програма е дала
правни консултации по 186 случая.

ДЕЛА ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
През 2017 г. Правната програма работи по
11 случая пред Европейския съд по
правата на човека. През годината ПП
заведе 9 нови жалби пред Съда.
Правната програма подаде поредната,
шеста жалба до ЕСПЧ за занемаряване на
дете в „дом“ за медико-социални грижи за
деца.
Случаят касае дете, родено с частична
парализа и изоставено веднага след
раждането си. Когато детето е на две
години и половина, докато се намира под
грижите на персонала в институцията за
медико-социални грижи (която е лечебно
заведение), се стига до ампутация на
единствената му функционираща ръка.
Ръката е ампутирана заради некроза,
получена вследствие на връзване на
китката с ластик или чорапче за леглото.
Връзването е извършено, за да се
предотврати
предизвикване
на
повръщане. Впоследствие се оказва, че
повръщането е резултат от рефлукс, който
не е бил диагностициран и за който детето
не
е
било
лекувано,
макар
че
повръщанията датират от 1-месечна
възраст. При приема в Пирогов се
установява и редуцирана подкожна тъкан
заради недохранване, извършват се
ампутация и повторна ре-ампутация до
лакът, за да бъде овладяна инфекцията.
Извършва се антирефлуксна операция,
след която детето започва да се храни
нормално и да наддава.

При навършване на 3-годишна възраст,
детето е преместено в дом за деца с
умствена изостаналост в друг град, където
от години няма лекар. На директора на
„дома“ за медико-социални грижи е
наложена единствено административна
глоба. Жалбата бе обявена от Съда за
недопустима без мотиви.
През 2017 г. в редица български населени
места
местните
власти
стартираха
масирани кампании за премахване на
незаконни жилища на роми, построени
върху частни или общински терени. В
повечето случаи това бяха жилища,
построени преди десетки години, в някои
случаи – десетилетия, които общините са
толерирали с години. Нещо повече, на
някои места общинските власти са
признавали съществуването на тези
постройки в годините: някои от обърнали
се към БХК граждани имаха адресна
регистрация на адресите на нарочените за
премахване жилища; за други постройки
общинските власти бяха начислявали
години наред данъци и такси; до някои
имоти доставчиците на услуги бяха
прокарали ток и вода. Във всички случаи,
местните власти не бяха предложили
каквото и да е алтернативно настаняване
на
семействата,
застрашени
от
планираните разрушавания. В повечето от
семействата имаше деца, в това число
новородени, а така и също хора със
сериозни медицински проблеми.
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Нарочените за разрушаване постройки
представляваха единствено жилище за
обитаващите ги семейства. Във всички
случаи семействата не разполагаха със
средства да закупят друго жилище или да
наемат такова. Нещо повече – в един от
случаите, българските власти не бяха дори
връчили заповеди за събаряне на
семействата, като по този начин ги бяха
лишили от възможността да се защитят
пред български съд. Всички семейства ги
очакваше бездомност.
БХК предостави правна помощ във връзка
с посочените действия на местните власти
на граждани от три български града:
Асеновград, Пловдив и София, като подаде
искания за привременни мерки за защита
до ЕСПЧ.
Тези искания бяха уважени от Съда, който
указа на българските власти да не събарят
единствените
жилища
на
жалбоподателите докато не предоставят
гаранции, че ще им бъде осигурен
алтернативен
подслон.
Българското
правителство пое такъв ангажимент пред
ЕСПЧ. В резултат на тази гаранция на
българските
власти
ЕСПЧ
отмени
привременните мерки. Към януари 2018 г.
властите не бяха осигурили алтернативен
подслон на нито един от жалбоподателите.
Въпреки това те вече събориха дома на
един от тях.
През 2017 г. Правната програма подаде
жалба до ЕСПЧ от името на лишен от
свобода, който е оставен и провокиран от
затворническата администрация да се
самоуврежда системно с голяма честота в
продължение на години. Жалбоподателят
е лишен от психичноздравна грижа, която
да предотврати това. Правната програма
работи и върху друга жалба от името на
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лишен от свобода чужд гражданин, който,
заедно с десет други лишени от свобода,
също чужди граждани, е станал жертва на
побой от страна на надзиратели.
Впоследствие отговорните органи не
провеждат
ефективно
разследване,
допускат
редица
нарушения
на
процесуалните закони и не установяват да
има извършено престъпление.
Правната програма води делото Ilareva and
Others v. Bulgaria, касаещо закани чрез
Фейсбук
спрямо
правозащитници,
работещи по правата на бежанците и
мигрантите в България.
Програмата води и делото Svetlana Ivanova v.
Bulgaria, касаещо несъразмерната намеса в
личния живот на жалбоподателката, на
която без фактическо основание е
приписана принадлежност към службите
на бившата Държавна сигурност, както и
касаещо липсата на правни средства, с
които жалбоподателката да се защити от
тази намеса. Жалбата бе обявена от Съда за
недопустима.
Правната програма пое и делото на ЛГБТИ
активист във връзка с отказа на
прокуратурата да разследва инструкции на
националистическия
деец
Мирослав
Паскалец - Зорец как да бъдат нападани
участници в София Прайд след събитието,
публикувани в неговия личен Фейсбук
профил през 2016 г.
Програма представи и становище като
трета страна по дело на трансджендър
българка във връзка с отказа на
българските съдилища да допуснат
промяна в документите ѝ за гражданско
състояние
така,
че
да
отразяват
действителния ѝ психичен пол.
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ПРАВНА ЗАЩИТА НА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ
През 2017 г. Програмата на БХК за правна защита на бежанци и мигранти продължи
своята дейност, започната преди 23 години с подкрепата на Върховния комисариат за
бежанците към ООН. За втора поредна година заедно с УНИЦЕФ програмата
изпълняваше дейности с фокус върху закрилата на непридружените деца мигранти.
Дейностите на програмата включиха
наблюдение и оценка на практиката при
провеждане
на
производствата
по
предоставяне на международна закрила и
статут на територията на България,
мониторинг
на
границите
и
административните
центрове
за
задържане
на
чужденци
относно
осигуряването на достъп до територия и
процедура, стратегически дела пред
националните съдилища, а също и
мониторинг и застъпничество за закрила
на непридружените деца и защитата им от
незаконно задържане.
Целта беше да се създават 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.
Работата на програмата се осъществява въз
основа
на
няколко
постоянни
институционални споразумения с:
 Върховния комисариат за бежанците
към ООН (от 1994 г.),
 Държавна агенция за бежанците (от
1998 г.),
 Главна
дирекция
„Гранична
полиция” при МВР (от 2005 г.),
 Дирекция „Миграция” при МВР (от
2007 г.), и
 Националното бюро за правна помощ
(от 2017 г.).

ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ, ПРАВНА ПОМОЩ, МОНИТОРИНГ
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 регистрационноприемателните центрове на Държавната
агенция за бежанците в РПЦ-София
(общежитията „Овча Купел“, „Военна
Рампа“, „Враждебна“ и ПЗТ - 3 блок), РПЦ Харманли, РПЦ - Баня и ТЦ - Пъстрогор.

Капитан Андреево, ГКПП - Ново село, ГКПП
- Елхово, ГКПП - Болярово, ГКПП -Средец,
ГКПП - Малко Търново и ГКПП „Аерогара“ София. Регулярно и ад хок 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, област Хасково към Дирекция
„Миграция“ на МВР.

Непрекъснат граничен мониторинг бе
осъществяван в местата за полицейско
задържане на основната входна граница
между България и Турция на ГКПП -

Програмата осигури също така обжалване
на актовете на администрацията и достъп
до съдилищата на търсещи закрила и
незаконни мигранти като правна помощ за
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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 2017 г., с оглед съблюдаването на
принципа за забрана на връщането (nonrefoulement) 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 833 търсещи закрила на
границата, от които – 343 лица на входна
граница и 490 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 2017 г. БХК осъществи
наблюдение на дъблински трансфера
спрямо 446 чужденци, които бяха
трансферирани към България от други
държави-членки
в
изпълнение
на
материалноправните
критерии
на
Регламента Дъблин.
През 2017 г. програмата наблюдаваше
спазването на принципа за достъп до
процедура по чл. 6 от Процедурната
директива3 от местата за задържане на
нелегални мигранти, т.нар. специални
домове за временно настаняване на
чужденци (СДВНЧ), а именно: СДВНЧ Бусманци и СДВНЧ - Любимец. В течение на
годината, програмата извърши 147 визити
в СДВНЧ (53 в СДВНЧ - Бусманци, 68 в
СДВНЧ - Любимец и 26 в РЦ - Елхово преди

3

Директива 2013/32/ЕС.
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затварянето му), в резултат на което бе в
състояние да предостави правна помощ
за достъп до процедура на 1459 търсещи
закрила в СДВНЧ, от които 721 мъже, 257
жени, и 481 деца (138 от тях непридружени
деца, на които им беше оказано съдействие
за подаване на молба за закрила пред
администрацията на имиграционната
полиция). Между търсещите закрила БХК
идентифицира и оказа съдействие на още
25 уязвими лица от други категории като 8
бременни жени и 17 лица с увреждания.
През годината двата офиса на програмата
в София и Свиленград оперираха
ежедневни правни приемни, в които бяха
предоставени допълнително 3047 правни
консултации по отношение на 2802
души, от които 295 консултации за
регистрация и достъп до процедура, 2172
консултации на определен етап от
производство
по
предоставяне
на
международна закрила, 383 консултации
във връзка с правата и задълженията на
търсещите
закрила
и
лицата
с
предоставена закрила, 103 консултации по
събиране на семейства и 11 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
702
процедурни
действия
в
производства
по
международна закрила по отношение на
453 мъже, 158 жени, 21 придружени деца и
70 непридружени деца. Направена бе
оценка и анализ на 244 отрицателни
решения на административния орган.
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ПРАВНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Заведени бяха общо 160 административни
дела пред националните съдилища
против
отрицателни
решения
на
Държавната
агенция за
бежанците
производства по оценка на молба за
закрила в помощ на 143 мъже, 3 жени и 4
непридружени деца. Други 56 дела,
заведени през 2016 г. също бяха
представлявани. Постигнати бяха 40
отменителни решения, което съставлява
25% успеваемост от всички асистирани
обжалвания.
През 2017 г. програмата предприе пред
съда завеждането на още 160 дела по
следните проблемни области – 14 дела
срещу неправомерно задържане на лица,
търсещи закрила, 72 дела против
провеждане на бежанска процедура в
имиграционни места за задържане
(СДВНЧ), 21 дела против настаняване в
бежански центрове от затворен тип, 25
дела против неосигурена правна помощ
при бежански процедури в СДВНЧ, 5 дела
против незаконно произнасяне на отказ in
absentia, 14 дела против бездействие на
социалните служби за оказване съдействие

на непридружени деца, 8 дела против
неправилно
прекратена
бежанска
процедура и 1 дело против отказ на
бежански статут на основание национална
сигурност.
Така, през 2017 г. програмата предостави
правна помощ, представителство и
консултации
на
общо
6,087
бенефициенти, от които – 2,097 души за
достъп до територия и процедура (776
души на границата и 1321 души в СДВНЧ),
отделно от тях 367 непридружени деца (57
непридружени деца на границата и 138
непридружени деца в СДВНЧ, 158 деца в
процедура и 14 деца с предоставен статут),
1952 души за достъп до регистрация и по
време на производството за предоставяне
на международна закрила, 1076 търсещи
закрила
с
постановен
отказ
за
предоставяне на международна закрила,
195 окончателно отказани търсещи
закрила в процедура по доброволно
връщане и 254 признати бежанци или лица
с предоставен хуманитарен статут досежно
реализация на техни признати им от
закона социални, здравни или други
субективни права.

ДОКЛАДИ, ОБУЧЕНИЯ
През изтеклата година програмата изготви
и своите традиционни специализирани
доклади - Годишния доклад за наблюдение
на границите и Годишния доклад за
наблюдение
на
производствата
по
предоставяне на статут, които отправят
препоръки
към
правителството
и
съответните
държавни
органи
за
предприемане на конкретни мерки, както
и предложения за изменение и допълнение
на законодателството. Програмата изготви
и годишната ревизия на доклада за

България, публикуван в информационната
база AIDA (Asylum Information Database) на
Европейския съвет за бежанци и
изгнаници (ECRE).
През годината програмата проведе едно
обучение по бежанско право за служебни
адвокати в Центъра за обучение на
адвокати към Висшия адвокатски съвет,
както и четири обучения на служители на
Главна дирекция „Гранична полиция“ и
Дирекция „Миграция“ заедно с ВКБООН.
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КАМПАНИИ И КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
През 2017 г. програма „Кампании и комуникации“ отговаряше за комуникационните
дейности на БХК. Програмата реализираше публичните кампании на БХК,
комуникациите с медиите, изготвяше прессъобщения, становища и други публикации,
работеше с журналисти, поддържаше на интернет страницата на БХК и каналите в
социалните мрежи, разпращаше месечен бюлетин с информация за дейностите на
организацията. Друг аспект от работата на програмата е визията и разпространение на
докладите на БХК, организиране на събития, а също и както и организиране на
фондонабирателни кампании.

ИНТЕРНЕТ САЙТ
През 2017 г. БХК публикува над 50
прессъобщения, становища и новини,
свързани с дейността на организацията
или правата на човека изобщо. През
изминалата година официалният уебсайт
на БХК, www.bghelsinki.org, е бил посетен
от 82 698 уникални потребители. От тях
72% са били от България. В момента е в ход
цялостно обновяване на сайта на
организацията, като новият сайт се очаква
да тръгне в началото на 2018 г.

Успоредно
с
основния
сайт
на
организацията, програма „Кампании и
комуникации“ поддържа още сайта на
наградите
„Човек
на
годината“
(http://humanoftheyear.org/),
„Деца.бг“
(http://deca.bg/), който е посветен изцяло
на теми, свързани с правата на децата,
както и микросайтове, свързани с
проведени през годината кампании, които
са изброени по-долу.

ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН
Екипът на програма „Кампании и
комуникации“ разпространява месечен
бюлетин с новини и информация за
последните дейности на организация –

включително
публикувани
доклади,
кампании, дела и други. Към декември
броят на абонатите е близо 850.

ПРОФИЛИ В СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
БХК разполага със собствени профили в
четири социални мрежи: Facebook, Twitter,
YouTube, LinkedIn. Присъствието ни във
Facebook
включва
страниците
на
организацията на български и на
английски език, както и страницата на
наградите „Човек на годината“.
Основна цел в социалните мрежи е
генерирането на собствено визуално
съдържание, включително снимки от

събития, инфографики и видеоклипове,
които да представят темите, по които
работим, на разбираем език и да достигат
до повече хора.
От януари 2017 г. до януари 2018 г.
основният Facebook профил на БХК на
български
е
увеличил
броя
на
последователите си с 20% (от 8635 до 10
395). Създадената през 2016 г. страница на
английски
език
във
Facebook
се
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утвърждава
като
източник
на
правозащитни новини на английски за
потребителите от България и чужбина.
Броят на последователите ѝ е нараснал с
44% спрямо предходната година и към
края на 2017-а наброяваше 1714 Facebook
потребители. Страницата на наградите
„Човек на годината“ отбелязва ръст от
около 10% и вече наброява 1866
последователи.
Twitter продължава да бъде значително помалко популярна в България социална
мрежа, но профилът на БХК в нея въпреки
това отбелязва ръст на последователите
със 18% и общият им брой към края на
декември 2017 г. достигна 1456 души.
Страницата на БХК в LinkedIn има 191
последователи към януари 2017 г. (14%
увеличение спрямо 2016 г.). Броят на
абонатите ни в YouTube вече е 131 и е
нараснал с 44% спрямо предходната
година. Това вероятно е така заради
фокуса върху създаването и споделянето

на
по-качествени
видеоматериали.
Излъчването на живо във Facebook
продължава да е начинът за достигане до
повече хора. Ето защо екипът на
програмата предложи такава услуга
неколкократно през 2017 г. във връзка с
няколко кампании, наградите „Човек на
годината“, както и представянето на
годишния доклад на организацията.
Затвърждава се тенденцията на стабилен
ръст в броя на последователите на
каналите на БХК в социалните мрежи.
Фактори за това са новата политика за
управление на тези профили, въведена
през 2016 г. и споделянето на визуални
материали (изображения и видеоклипове),
инфографики, включвания на живо от
редица събития, както и актуални новини
и статии. Отбелязваме този ръст въпреки
все по-рестриктивните политики на
Facebook, ограничаващи публиката, до
която
достигат
публикациите
на
страниците в мрежата.

КАМПАНИИ ПРЕЗ 2017 Г.
През 2017 г. екипът на програмата
„Кампании
и
комуникации“
организира шест застъпнически
кампании
във
връзка
със
стратегическите фокуси на работа
на
организацията.
За
десета
поредна година бяха организирани
и годишните награди на БХК „Човек
на годината“.

Внимание! Полиция
В края на януари 2017 г. БХК публикува
доклада „Нормативни и практически
предизвикателства
за
ефективното
разследване на полицейско насилие“. Той
бе придружен от кампанията „Внимание!
Полиция!“,
целяща
да
осведоми
гражданите за правата им при контакт с
полицията. Беше създаден и специален
сайт,
https://www.police.bghelsinki.org/,
(който беше посетен от над 2000 души през

последната година), на който бяха
представени заключенията на доклада и
причините, поради които в България
полицейското
насилие
рядко
бива
наказвано.
Бяха
заснети
поредица
от
девет
видеоклипове с участието на актьора
Китодар Тодоров, в които по забавен
начин се представи информацията за
правата на гражданите при задържане от
полицията.
Заснетите
видеоклипове,
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озаглавени „Има ли право полицай да те...?
(Играта, в която права имат и полицаи, и
обвиняеми!)“, са били гледани общо над
9500 пъти в YouTube, а във Facebook – над
32 000 пъти. Беше създадена и игра-тест,
„Знаеш ли правата си при контакт с
полицията?“, която да насърчи гражданите
да знаят правата си и да следят за
спазването им.

София няма нито един паметник на жена
историческа личност. Акцията получи
широко медийно отразяване, включително
и от международни медии като Mashable,
Teen Vogue и The Guardian. Проектът ще
продължи през 2018 г. с благотворителен
търг, средствата от който ще се използват
за създаване на първия паметник на жена
в София.

Паметни жени

Извърви километър в нейните обувки
Петото издание на международната
инициатива „Walk a Mile in Her Shoes“ се
проведе на 18 март 2017 г. пред сградата на
НДК в София. Това е събитие, чийто
формат кани мъжете да обуят дамски
обувки и да вървят километър с тях. Целта
е да се привлече
вниманието на
обществото към сексуалното и домашно
насилие срещу жените в България.

Снимка: Михаил Новаков

Целият месец март 2017 г. беше посветен
на дейности, популяризиращи приноса на
жените в българската история, както и
ролята на жените в обществото изобщо.
БХК обяви март за „месец на жените“, а
специално създадения за кампанията сайт
https://www.womensmonth.org/ (посетен
от
повече
от
7500
потребители)
популяризираше поредицата от събития,
планирани за този период. Те включиха
лекция за историята на Дружеството на
българките с висше образование, дискусия
за ролята на пола в езика, две филмови
прожекции, Уикипедия редактон, по време
на който над 30 доброволци актуализираха
и добавяха статии в най-голямата
интернет енциклопедия за жените в
България, борили се за равни права през
първата половина на 20 век.
Най-значимата част от кампанията беше
акцията, която се проведе на 22 март.
Тогава екипът на програмата и доброволци
рано
сутринта
поставиха
цветни
паметници на жени на седем локации в
центъра на столицата, за да привлекат
общественото внимание към факта, че в
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„Извърви километър в нейните обувки“. Снимка:
Ники Христов

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
медийни изяви и интервюта, свързани със
събитието. В кино „Люмиер Лидл“ беше
организирана и прожекция на филма “The
Mask You Live in”. Националният дворец
на културата беше партньор на събитието.

София Прайд 2017 г.
Екипът на програмата беше съществена
част от организационния комитет на
София Прайд, най-голямото събитие в
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подкрепа защита правата на ЛГБТИ хората
в България, както и най-голямото
правозащитно събитие на годината у нас.
Броят на участниците тази година
надхвърли 3000. Екипът на БХК осъществи
цялата комуникация с властите, участваше
в избора на концепция за събитието и
отговаряше
за
координацията
на
доброволците и онлайн представянето на
София прайд (поддръжка на уебсайта и
комуникационните канали в социалните
мрежи). Допълнително в деня на прайда
по-широк екип на БХК взе участие в самото
събитие, популяризирайки дейностите на
организацията и предлагайки материали,
създадени в рамките на стратегията за
фондонабиране.

беше създаден специален микросайт –
https://dazakriembhk.org/. През последната
година той е бил посетен от над 5500 души.
Само във Facebook видеото е гледано от 98
000 души. Още 6500 са го гледали в
YouTube, което го прави най-популярния
медиен
продукт,
създаван
от
организацията. През 2018 г. предстои да
бъде заснето второ видео като част от
кампанията.

Кампания „Детство без решетки“

„Да закрием БХК!“
Кампанията „Да закрием БХК“ е резултат
от сътрудничеството между програма
„Кампании и комуникации“ и една от
водещите рекламни агенции в страната,
Noble Graphics.

В края на месец май беше разпространен
първият от два планирани видеоклипа в
рамките на кампанията. В него взеха
участие
журналисти,
активисти,
преподаватели и обществени лица, които
заявиха подкрепата си за закриването на
Българския хелзинкски комитет. Те
обясняват, че България би била много похубаво място, ако не се налага в нея да
съществуват организации като БХК,
защото това ще означава, че правата на
никого не се нарушават. За кампанията

Акцията пред Народния театър. Снимка: П. Вълчев.

През 2017 г. екипът поднови работата по
кампанията “Детство без решетки” за
реформа в детското правосъдие, която
беше започната през септември 2015 г.
заедно с партньорите Национaлната мрежа
за деца и Институтът по социални
дейности
и
практики.
Поради
предсрочните избори в България и
смяната на правителства, предприетите
стъпки за реформа в детското правосъдие
не доведоха до сериозни резултати. През
ноември 2017 г. екипът предприе акция
пред Народния театър, на която беше
представена инсталация на артистите от
Destructive Creation. През четирите дни, в
които се проведе акцията, нашите
доброволци разясняваха на гражданите
какви са проблемите с действащия 60годишен закон и защо е нужна реформа.
Събитието беше отразено от водещите
медии в страната, а петицията за реформа
в детското правосъдие получи стотици
нови подписи.
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ГОДИШНИ НАГРАДИ “ЧОВЕК НА ГОДИНАТА”
През 2017 г. наградите за принос към
правата на човека и правозащитността
„Човек на годината“ се проведоха за
десети път. Програма “Кампании и
комуникации” бе ангажирана с основната
дейност по организацията на годишните
награди. И тази година в журито участваха
влиятелни журналисти, съдии, адвокати,
обществени личности, природозащитници
и др.
Церемонията се състоя на 11 декември, в
чест на Международния ден за правата на
човека.
Разгледаните
от
журито
номинации бяха 37.
Търсените
постъпки
трябваше
да
притежават значителен потенциал и да
допринасят за обществено развитие, да
бъдат прецедент в правозащитната сфера,
да вдъхновяват, да са оригинални и
новаторски. Бяха връчени голяма награда,
две равностойни подгласни награди, както
и шест специални приза.

Отец Паоло Кортези беше отличен с
голямата
награда
„Човек
на
годината“ 2017. Католическият свещеник
от Белене получи голямата награда заради
силния пример за истинско милосърдие,
който даде, приютявайки семейство
законно пребиваващи сирийски бежанци в
началото на 2017 г. Освен голямата
награда, журито връчи две равностойни
втори награди на учителката Златина
Стайкова и Радослава Станчева за
обучителните
дейности,
които
организират за хоспитализирани деца, и на
Кристина Костова за създадения от нея
първи шрифт на кирилица за хора с
дислексия с потенциал да отвори врати в
много сфери на живота за тях. Журито
връчи и шест специални приза: посмъртно
на доц. Кристиан Таков, на Асоциацията на
европейските журналисти – България, на
НПО „Кампании и активизъм за животните
в индустрията“, Пол Найденов, Виктория и
Захари Недялкови и Българския фонд за
жените също бяха сред отличените.

Отличените в тазгодишните награди "Човек на годината" 2017 г. Снимка: Петър Вълчев.

Тази година журито беше в състав: адв.
Александър Кашъмов, Бояна Петкова,
Даниела Михайлова, Красимир Кънев,
Красимира Величкова, Надежда Цекулова,
Петко Петков, Татяна Ваксберг, Явор Гечев
и Яна Бюрер Тавание.
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Наградите получиха широко отразяване от
две национални телевизии – БНТ и bTV,
втората от които направи включване на
живо от церемонията по време на обедните
си новини.

ДОКЛАДИ НА БХК ПРЕЗ 2017 Г.
През 2017 г. БХК издаде няколко доклади. Годишният доклад на БХК за правата на
човека излезе през април, заедно с видео клип, които илюстрираше как са се развивали
правата на човека през предходната година. БХК изготви и няколко специални
тематични доклади, както и няколко алтернативни доклади по изпълнението на
международни договори, по които България е страна.

Годишен доклад на БХК за правата на
човека в България през 2016 г.

Видеоклипът "Човешките права в България през
2016", е достъпен във видео каналите на БХК.

През април 2017 г. БХК публикува своя
годишен доклад за състоянието на правата
на човека в България през 2016 г. –
уникален по мащаб и тематичен обхват,
достъпен в печатен и електронен вариант.
Докладът беше изпратен на всички
депутати, които встъпиха в длъжност
малко след публикуването му, както и до
всички министри в новия кабинет.
Паралелно с оповестяването на доклада по
традиционните канали и в социалните
мрежи, за пръв екипът на програма
„Кампании и комуникации“ създаде и
петминутен анимационен видеоклип,
който представи основните заключения за
състоянието на правата на човека. Видеото
е гледано над 5000 пъти във Фейсбук.

Нормативни и практически
предизвикателства за ефективното
разследване на полицейското
насилие
Първият
специален
доклад на БХК
за 2017 г. беше
свързан
с
полицейското
насилие. Той бе
съпроводен от
кампанията
„Внимание!
Полиция!“,
целяща
да
повиши
информираността на гражданите относно
правата им при взаимодействие с
представители на органите на реда.
Eкипът на програма “Кампании и
комуникации” публикува доклада и
създаде специален сайт на адрес:
https://www.police.bghelsinki.org, работи с
журналисти по отразяването на доклада.
Основните заключения от него бяха
представени визуално под формата на
инфографика, достъпна0
на
адрес:
https://www.police.bghelsinki.org/doklad/.
Бяха разработени и поредица от
видеоклипове, които помагаха гражданите
да научат повече за правата си.
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Декларации за правата на
задържаните в България
Първоначалното
задържане
по
подозрение или по
наказателно
обвинение е сред
най-критичните
ситуации в едно
наказателно
производство. За
времето
на
първоначалното
задържане е характерен високият риск от
психическо и физическо малтретиране,
като местни и международни наблюдатели
са отбелязвали нееднократно, че този риск
е особено голям за задържаните в
България. Докладът „Декларации за
правата на задържаните в България“
представя резултатите от изследване на
БХК върху правото на задържаните да
получат писмена информация за правата
си
в
наказателното
производство,
съобразно задължението на властите за
предоставят т.нар. декларации относно
правата на задържаните в наказателното
производство лица.

Доживотен затвор без замяна:
Скорошни промени и продължаващи
основания за загриженост
Докладът,
изготвен
от
програма
„Мониторинг
и
изследвания“ под
авторството
на
Станимир Петров,
е
второ
тематично
изследване
на
БХК от 2010 г.,
посветено на тази най-тежка присъда в
България. Основен акцент в него е
продължаващият
сблъсък
между
пенитенциарната практика в България,
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свързана с наказанието доживотен затвор
без замяна и европейските стандарти и
решенията на Европейския съд по правата
на човека, свързани с нея, от друга страна.
За разлика от наказанието „доживотен
затвор“, което след изтърпяване на 20
години, има възможност да бъде заменено
с лишаване от свобода за срок от 30
години, наказанието ДЗБЗ не подлежи на
замяна. От решенията на ЕСПЧ става ясно,
за да няма нарушение на Конвенцията, е
необходимо да са налице възможности за
редуциране на доживотния затвор в
наказание, което дава шанс на затворника
да излезе на свобода.

Алтернативни доклади до
международни органи
През изминалата година БХК изготви
няколко алтернативни доклади, свързани
с правата на хората с увреждания,
защитата от изтезания и нечовешко
отношение и дискриминацията. Те бяха
представени на сесиите на Комитета на
ООН за правата на хората с увреждания,
Комитета на ООН срещу изтезанията и
Комитета на ООН за премахване на
расовата дискриминация по време на
изслушвания на България.
През 2017 г. БХК изпрати алтернативен
доклад за България за целите на 92-та
сесия на Комитета на ООН за премахване
на расовата дискриминация. Докладът е
резултат от систематичните наблюдения
на
организацията
в
сферата
на
дискриминацията
във
връзка
със
законодателните,
съдебните,
административните
и
практическите
подобрения в България по отношение на
спазването на Международната конвенция
за премахване на всички форми на расова
дискриминация за периода 2008 – 2016
година. Докладът отчита значително
влошаване
на
изпълнението
на
стандартите на Конвенцията в България. В
него
специално
бе
представена
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информация за дейността на расистките
организации и политически партии,
липсата на реакция от страна на
правоохранителните
органи
на
престъпленията
от
омраза,
дискриминацията при упражняване на
политическите права на някои етнически
малцинства, както и продължаващите
ограничения в упражняването на правата
им.
През юни 2017 г. БХК представи
алтернативен доклад на Комитета на
ООН за правата на хората с увреждания.
България ратифицира Конвенцията на
ООН за правата на хората с увреждания
през януари 2012 г., а първият преглед на
прилагането ѝ се очаква през 2017-2018 г.
Изчерпателният доклад на БХК, с обем 94
страници, представя подробен и критичен
анализ на българското законодателство и
практиката
по
отношение
на
хората
с
увреждания
и
тяхното
съответствие с
Конвенцията на
ООН за правата
на
хората
с
увреждания. Той
обхваща основно
периода
20122016 г., но отразява и някои тенденции в
разработването на политики и в
прилагането на съществуващите политики
от по-ранен период (2005-2012 г.), когато
настъпиха някои от основните промени в
социалната, образователната и трудовата
сфера. Макар да няма надеждни и
категоризирани данни за хората с
увреждания,
наличната
статистика
определя им на около 500 000 души, като 26
000 от тях са деца.
Във връзка с прегледа на изпълнението на
разпоредбите на Конвенцията срещу
изтезанията,
БХК
представи
алтернативен доклад и пред този орган.

Докладът бе в обем от 73 страници и
обхвана всички въпроси, поставени в
списъка с въпроси към българското
правителство, попадащи в предметния
обхват на Конвенцията.
На 30 ноември
2017 г. Комитетът
срещу
изтезанията на
ООН прие своите
заключителни
наблюдения и
препоръки
спрямо България.
В

тези
заключителни
наблюдения и препоръки, публикувани в
началото на декември 2017 г., Комитетът
отправи редица сериозни критики към
България по почти всички въпроси,
попадащи в обхвата на Конвенцията.
Според наблюденията на Комитета всеки
трети задържан в българските полицейски
управления бива малтретиран, като в
някои
случаи
малтретирането
представлява
изтезание. Той
изрази
особена
загриженост
за
влошения
независим правозащитен мониторинг над
здравните, социалните и образователните
институции, в които се настаняват лица по
принудителен
ред.
Това
са
психиатричните болници, специалните
училища за деца с противообществени
прояви и социалните домове за лица с
психични разстройства. В последните пет
години
отговорните
министерства
системно отказват достъп до тези
институции
на
неправителствени
организации.
Докладите по-горе бяха изготвени от
програма „Мониторинг и изследвания“.
Програма „Кампании и комуникации“
работи върху тяхното оформление,
разпространение
и
представяне
в
комуникационните канали на БХК и в
медиите.
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Специални доклади за наблюдение на
границите и процедурите за
предоставяне на статут
През
2017
г.
програма
за
правна защита на
бежанците
и
мигрантите
изготви
двата
специализирани
доклади
Годишния доклад
за наблюдение на

границите през 2016 г. и Годишния доклад за
наблюдение
на
производствата
по
предоставяне на статут. Докладите
съдържат препоръки към правителството
и държавните органи за предприемане на
конкретни мерки, и предложения за
реформа на законодателството.
През февруари 2017 г. програмата изготви
и годишната ревизия на доклада за
България, публикуван в информационната
база AIDA (Asylum Information Database) на
Европейския съвет за бежанци и
изгнаници.

ДОНОРИ И ФИНАНСИРАНЕ
Програма „Програмиране и администрация“ на БХК отговаряше за
фондонабирането за всички дейности на организацията извън дейностите на
Програмата за правна защита на бежанците и мигрантите. Програмата отговаряше
за цялостната отчетност пред българските власти, както и пред международните
донори. През годината програмата имаше водеща роля в изготвянето на проектите
за кандидатстване пред различни донори.
Програма
„Програмиране
и
администрация“ осигурява подкрепа на
всички проекти на БХК, изразяващо се в
обща
координация,
бюджетиране,
административно обслужване, техническа
и логистична помощ, както и с
координация на 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 водеща 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. Текущите финансови операции се
извършват под контрола на 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.

ДОНОРИ И ПОДКРЕПЯЩИ ПРЕЗ 2017 Г.
Финансирането на БХК се осигуряваше по
проекти от европейски и международни
публични и частни донори.
През 2017 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
дават. Тази програмна подкрепа ни
позволява да бъдем гъвкави в проектите
си и да реагираме бързо на зараждащи се
правозащитни проблеми. През 2017 г.
такъв вид подкрепа ни оказваха Институт
„Отворено
общество“
Будапеща,
Фондация „Оук“ и Фондация „Лион
Ливай“. Друг дългогодишен донор, който
продължава да подкрепя работата на
Програмата за правна защита на бежанците
и мигрантите (от 1994 г.), беше
Върховният комисариат за бежанците на
ООН.
Освен горните донори, през годината
изпълнявахме и проекти, подкрепени от:




Европейския съюз, който подкрепи
един по-голям и няколко по-малки
проекти в сферата на наказателното
правосъдие
в
изпълнение
на
Стокхолмската
програма
на
Европейския съвет. Проектите ще
приключат през 2018 г.
Уницеф,
с
чиято
подкрепа
изпълнявахме
проект
за

подобряване на закрилата на децатамигранти в България.
През 2017 г. програмата изготви общо 13
проектопредложения
пред
различни
донори, самостоятелно или в партньорство
с други неправителствени организации и
университети,
които
засягаха
стратегическите сфери на работа на БХК.
През 2017 г. ние започнахме да получаваме
и подкрепа под формата на индивидуални
дарения от частни лица. Тези дарения бяха
заделени за работата ни в сферата на
детските дела за институционални
смърти/неглижиране „Изоставените деца
на
България“.
През
годината
в
дарителската сметка на БХК в Пейпал бяха
набрани 1046 лв.
На
индивидуалните
ни
дарители
изказваме нашата дълбока благодарност
за доверието.
Благодарение на работата на програма
„Кампании
и
комуникации“
по
стимулиране на местното дарителство
през годината започнахме да предлагане
фондонабирателни материали с кауза,
средствата от продажбата на които се
заделят за бъдещи дейности по кампании,
включително „Изоставените деца на
България“.
Делът на всеки донор в общото ни
финансиране, изчислено въз основа на
разходите за изпълнение на дейността ни в
периода 1 януари – 31 декември 2017 г. е
даден в таблицата и графиката по-долу.
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Донори на БХК, 2017 г.
OSIFE - 6%

Нерестриктиран
и средства - 3%

УНИЦЕФ - 10%

ВКБООН - 40%

Европейски
съюз - 4%

Фондация "Оук"
- 17%
Институт "Отворено
общество" - 19%

Донор
Върховен комисариат за
бежанците на ООН
Институт "Отворено
общество"

Подкрепени дейности
Наблюдение на процедурата за предоставяне
на закрила, застъпничество и дела на
търсещите убежище
Институционална подкрепа на БХК, 2017 г.,
частично 2016 г. (съфинансиране)

Фондация "Оук"

Институционална подкрепа на БХК, 2017 г.
(съфинансиране)

УНИЦЕФ

Подобряване на закрилата на децата-мигранти
в България
Засилване на капацитета за фондонабиране от
местни източници

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

Изразходвана
сума през 2017 г.
575 197 лв.
266 262 лв.
248 756 лв.
145 968 лв.
27 660 лв.

Засилване на комуникационния капацитет
чрез използването на социалните медии

19 615 лв.

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

Подкрепа на дейностите за мониторинг на
границите

39 848 лв.

Европейски съюз

Укрепване на процесуалните права в
наказателния процес

19 783 лв.

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

17 964 лв.

Проект „Полицейското задържане отвътре“
Проект "Достъпни декларации за права"
Проект „Моят адвокат, моите права“

Фондация „Лион Ливай“
Нерестриктирани
средства, несвързани с
проектно финансиране

Проекти в сферата на предварителното
задържане
Подкрепа за работата на Правната програма на
БХК
Разходи непредвидени другаде

Общо разходи за дейността през 2017 г.:
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12 451 лв.
7 196 лв.
1 979 лв.
2 863 лв.
33 212 лв.
14 623 лв.

1 433 376 лв.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ, 2017 | БХК

ЕКИП
През 2017 г. екипът на БХК включваше:
Програма „Мониторинг и
изследвания“:
адв. Адела Качаунова (правен сътрудник),
Антоанета Ненкова (изследовател),
Диляна Ангелова (изследовател), Калоян
Станев (изследовател), Красимир Кънев
(директор програма), Славка Кукова
(изследовател), Станимир Петров
(изследовател).
Правна програма:
адв. Адела Качаунова (и.д. директор
правна програма, от ноември), Благовеста
Ламбрева (юрист), Борислав Димитров
(правен сътрудник), адв. Диана Драгиева,
адв. Ивета Савова, адв. Маргарита Илиева
(директорка на програма, до ноември), и
Радослав Стоянов (комуникационен
експерт).
Програма „Кампании и комуникации“:
Андрей Гетов (мултимедиен продуцент),
Радослав Стоянов (комуникационен
експерт), Радостина Георгиева
(комуникационен експерт, и.д. директор
програма, от октомври), Рая Раева
(комуникационен експерт), Светла Баева
(директор на програмата), Яна Бюрер
Тавание (консултант специални проекти).
Програма „Програмиране и
администрация“:
Вера Найденова (оперативен
счетоводител), Десислава Симеонова
(директор на програма), Екатерина

Павлова (технически сътрудници),
Северина Петкова (касиер-счетоводител) и
Теодора Веселинова (технически
сътрудник). Счетоводна кантора
„Желкова, Станева и Георгиев“
осъществява надзор върху счетоводството
на БХК.
Програма за правна защита на бежанци
и мигранти:
Антоанета Дедикова (правен консултант),
адв. Борис Рафаилов, адв. Валентина
Нилсен, 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. Мартин Христов,
адв. Пламен Желев, адв. Пламен Божилов,
адв. Радостина Стефанова, Дияна
Христова, Елка Христова, Милен Христов,
Борислав Димитров (профайлъри за
бежанските центрове в София-град),
Здравко Иванов и Омедхан Ниязай
(профайлъри за бежанския център в гр.
Харманли), Христо Адамов (профайлър за
Транзитния център в с. Пъстрогор),
Владимир Панов (профайлър за
северозападна граница) и Атанас
Саракостов (профайлър за югоизточна
граница). През 2017 г. към програмата
работиха също така и преводачите Али
Джарадат, Бадран Джарус, Емилия
Михайлова, Ибрахим Джарадат, Иман
Христова, Людмила Янева, Маха Махмуд,
Мохамед Орфани и Салахудин Пактиавал.
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УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, ОБЩО СЪБРАНИЕ
ОБЩО СЪБРАНИЕ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Дейностите на БХК се ръководят от Общо
събрание. Общото събрание е върховният
орган на сдружението. Към януари 2018 г.
негови членове са:

Управителният съвет отговаря за
оперативното управление на
сдружението. Той се избира от Общото
събрание и има двугодишен мандат.

Антоанета Ненкова, Васил Чапразов,
Вълко Станев, Георги Банков, Георги
Тошев, Десислава Симеонова, Димитрина
Петрова, Илиана Савова, Калина Бозева,
Кирил Иванов, Красимир Кънев, Рамадан
Кехайов и Яна Бюрер Тавание.

Членовете на Управителния съвет (с
мандат март 2016 г. - март 2018 г.) са:
Красимир Кънев, председател на УС, Яна
Бюрер Тавание, заместник-председател,
Георги Банков, Десислава Симеонова и
адв. Илиана Савова.

ДОБРОВОЛЦИ
Благодарим и на доброволците, които се
включиха в нашите инициативи през
годината:
Кампания "Паметни жени":
Албена Василева, Анна-Сара Куртева,
Деяна Марчева, Енея Вородецки,
Красимира Петрова, Мари Инес Вангелова,
Марина Колева, Мартина Тонковска,
Моника Караманова, Сава Ташев,
Цветелина Маринова и Шудипта Султана.
Уикипедия Редактон:
Бела Димова, Вася Атанасова, Венета
Гергова, Гергана Ненова, Даня

Фучеджиева, Десислава Христова,
Димитър Димитров, Жюстин Томс, Ива
Велева, Йоанна Вергилова, Калина
Баренска, Кристина Григорова, Кристина
Георгиева, Мина Панайотова, Моника
Стоянова, Полина Славчева и Теодора
Рафаилова.
Кампания "Детство без решетки":
Александър Петров, Виктория Първанова,
Екатерина Денкова, Иван Русланов, Йоана
Благова, Йоана Веселинова, Лили Косова,
Мартина Као, Михаил Бояджиев, Николай
Лалев, Радина Ковачева, Росен Стоев и
Христо Пешев.
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Доклад на независимия одитор
Годишен финансов отчет
За годината към 31.12.2017 г.
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