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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.  
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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    

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 2019 година Български хелзинкски 
комитет (БХК) изпълняваше дейностите 
си през своите постоянно действащи пет 
програми – изследователската 
„Мониторинг и изследвания“, Правна 
програма, Програма за правна защита на 
бежанци и мигранти, „Кампании и 
комуникации“ и „Програмиране и 
администрация“.  

През изтеклата година организацията 
осъществяваше фокусиран мониторинг 
на положението с правата на човека в 
стратегически за БХК сфери, изготвяше 
независими доклади пред ключови 
органи за правата на човека, водеше 
стратегически дела пред българските и 
международните съдилища с 
потенциално дългосрочно въздействие 
върху положението със спазването на 
правата на човека в България.  

Дейностите се допълваха от 
комуникационна работа, насочена към 
осигуряване на видимост на работата ни 
и повече подкрепа за правата на човека. 
Фокус в работата на комуникациите ни 

през изтеклата година беше 
привеждането в изпълнение на няколко 
проекта, развиващи нови 
комуникационни възможности за 
достигане до различни аудитории и 
реализирането на планираните за 
годината кампании. За първи път 
използвахме virtual reality технологии за 
ангажиране на публиката. 

Позитивен момент от изминалата 
година бяха успешните усилия за 
подобряване на партньорските 
отношения с активисти в работата с 
уязвими групи,  други организации от 
либералния и правозащитния спектър, 
както и успешно изградените медийни 
партньорства. 

През 2019 г. БХК даде начало на нова 
инициатива, която цели да засили 
обществената подкрепа за 
демокрацията, правата на човека и 
върховенството на правото. Проектът 
беше стартиран през април и се казва 
БОЛД - Българска общност за либерална 
демокрация. 

 

 

ПРОГРАМА „МОНИТОРИНГ И ИЗСЛЕДВАНИЯ“ 

Програма „Мониторинг и изследвания“ 
следи положението с правата на човека в 
България в редица ключови сфери, 
формулирани в Стратегията на БХК 
2018 – 2023 г. Те включват насилието от 
страна на правоприлагащите органи, 
дискриминацията по определени 
признаци, положението на ромите, 
правата на хората с психични 
разстройства, правата на лишените от 
свобода, правата на децата, 
малцинствените права, свободата на 
сдружаване и достъпът до адвокатска 
защита. Програмата има основна роля в 
написването на годишния доклад за 
правата на човека на БХК за 2018 г. Тя 
подготви 10 от 16-те глави на доклада. 

През 2019 г. програмата осъществи 
четири основни вида дейности: 

 

 Мониторинг на положението с 
правата на човека в България; 

 Работа по проекти, финансирани 
от различни донори в приоритетни 
за БХК сфери; 

 Публично застъпничество чрез 
медиите, участие в конференции, 
срещи и работни групи; 

 Работа по стратегически дела в 
Европейския съд по правата на 
човека (EСПЧ) и в процедурата по 
изпълнение на решенията на ЕСПЧ. 
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1. МОНИТОРИНГ НА ПОЛОЖЕНИЕТО С ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ И 
ПОДГОТОВКА НА ДОКЛАДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Програмата следи всички материали, 
които се отнасят до правата на човека в 
България на местни и международни 
наблюдатели. Заедно с това тя 
осъществява фокусиран мониторинг в 
различни сфери, за да получи 
информация от първа ръка за 
състоянието на правата на човека в тях. 
Огромното количество данни се обобщи 
в годишния доклад за правата на човека 
в България и в доклади пред 
международни организации за защита 
на правата на човека,  

В началото на 2019 г. изследователи на 
БХК анкетираха лишени от свобода за 
правата им по време на полицейското 
задържане. Извършени бяха посещения 
в близо половината затвори в страната, 
за да получи информация за 
положението на лишени от свобода, 
изтърпяващи доживотен затвор без 
замяна. Посетени бяха арестите в 
Силистра, Добрич, Хасково и Свиленград, 
след което беше изпратена информация 
до министъра на правосъдието за 
изключително лошите условия в 
килиите. 

През октомври 2019 г. БХК подготви 
алтернативен доклад по Конвенцията за 
защита на националните малцинства, 
където обобщи информация за 
законодателството и практиката по 
престъпления от омраза, 
дискриминация и принудителни 
евикции на роми и прилагането на новия 

Закон за юридическите лица с 
нестопанска цел спрямо македонските 
сдружения. През ноември, по време на 
посещението на Консултативния 
комитет по Рамковата конвенция в 
България БХК се срещна с делегатите.  

БХК предостави информация и 
логистична помощ по време на 
посещението на Комисаря по правата на 
човека на Съвета на Европа по време на 
нейното посещение в България. Фокусът 
на посещението бяха правата на 
малцинствата и свободата на 
изразяване. И по двете теми БХК участва 
в срещите между нея и 
заинтересуваните неправителствени 
организации и медии. 

През декември 2018 г. БХК представи 
алтернативен доклад пред Комитета на 
ООН за икономически, социални и 
културни права за прегледа на доклада 
на България по време на сесията на 
комитета на 21-22 февруари 2019 г. 
Представител на БХК нямаше 
възможност да пътува до Женева за 
представяне на доклада лично. По 
предложение на комитета бе 
организирана онлайн сесия на 20 
февруари, на която председателят на 
БХК проведе едночасов диалог с 
неговите членове. Препоръките, които 
БХК направи в алтернативния си доклад, 
бяха в голяма степен взети предвид при 
формулирането на препоръките на този 
важен договорен орган. 

 

2. РАБОТА ПО ПРОЕКТИ В СТРАТЕГИЧЕСКИ СФЕРИ 

През 2019 г. сътрудниците на програма 
„Мониторинг и изследвания“ работиха 
по няколко проекта, които засягат 
ключови въпроси с правата на човека в 
България.  

 Проект „Хармонизиране на 
стандартите за задържане в ЕС“ 

Проектът, финансиран от Европейския 
съюз, започна от началото на 2019 г. 
съвместно с партньорски организации 
от Австрия, Италия и Унгария, под 
координацията на Институт Болцман за 
правата на човека. Основната му дейност 
е насочена към укрепване на капацитета 
на Националните превантивни 
механизми (НПМ) в цяла Европа. БХК 
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разработи тематично досие „Групи 
лишени от свобода в ситуация на 
уязвимост“. През ноември беше 
проведена първата експертната среща 
на партньорските организации, на 
външни експерти и на представители на 
НПМ с над 30 представители на 
партньорските организации от Австрия, 
Унгария и Италия и представители на 
НПМ от 11 европейски държави и двама 
външни експерти. В срещата се 
включиха и петима началници на 
български затвори. Директорът на 
програма „Мониторинг и изследвания“ 
подготви презентация за втората 
експертна среща на тема 
„Предизвикателствата пред единичната 
изолация в България“. 

Проектът се координираше от Станимир 
Петров. По него работи също така 
директорът на програмата Красимир 
Кънев. 

 

 Проект „NO HATE BG: Заедно в 
защита на малцинствата и 
противодействие на 
престъпленията от омраза“ 

Проектът се изпълнява от консорциум с 
водеща организация БХК и партньори 
Център за междуетнически диалог и 
толерантност „Амалипе“ и Защитници на 
правата на човека – Швеция с 
подкрепата на ЕС. Проектът обединява 
усилията за противодействие на 
нетолерантността и престъпленията от 
омраза към уязвимите групи в 
българското общество чрез по-голяма 
видимост на дискриминацията и 
насилието, породено от предразсъдъци. 

В рамките на проекта осъществихме 
наблюдение на положението на 
етническите малцинства и другите 
уязвими групи. Проведени бяха 11 
регионални кръгли маси с 
неправителствени организации, местни 
органи на властта, образователи, медии 
и други заинтересувани групи, на които 
споделиха опит местни етнически и 
религиозни общности, организации, 
които се борят срещу домашното 

насилие, организации на ЛГБТИ, както и 
индивидуални жертви на 
дискриминация и престъпления от 
омраза (напр. роми от Войводиново, 
които участваха на кръглата маса в 
Пловдив). На свой ред, представителите 
на местната власт представяха своята 
гледна точка по повдигнатите проблеми. 
Важен етап бе и обменът на опит и 
добри практики в Швеция за 10 
представители от България. 

В рамките на проекта бяха изготвени два 
анализа: изследователски доклад 
„Престъпления, мотивирани от 
предразсъдъци“ и обзорен доклад 
„Малцинствата в България – лесни за 
омраза“. Акцентът в първия документ е 
международните стандарти и прегледът 
на международните препоръки към 
България по темата за промяна на 
националното законодателство и 
емблематични примери от българската 
съдебна практика по темата. Вторият 
документ  е обзорен и обобщава 
актуалната ситуация в България през 
призмата на дискусиите. Отделните 
раздели поставят акцент и върху 
практиките на реакция на престъпления 
от предразсъдъци, извършени срещу 
всяка от групите мишени: роми, ЛГБТИ, 
турци и мюсюлмани, еврейска общност, 
бежанци. Обзорът представя и тезите на 
водещи независими експерти от 
гражданския сектор и от държавните 
институции.  

Координатор проекта бе Антоанета 
Ненкова. По него работиха също така 
Красимир Кънев, Диляна Ангелова и 
Десислава Симеонова. 

 

 Проект „Медицинско обслужване, 
употреба на наркотици и  
разпространение на ХИВ в 
затворите в България“ 

През 2019 г. програмата работи по 
проекта „Медицинско обслужване, 
употреба на наркотици и 
разпространение на ХИВ в затворите: 
картографиране на ситуацията в 
България", финансиран от Robert Carr 



БХК | ГОДИШЕН ОТЧЕТ, 2019                                                                                                                                       

8 |  

Fund. Проектът се фокусира върху две 
подчертано уязвими групи лишени от 
свобода – тези, употребяващи 
наркотици, и тези, които са носители на 
вируса на ХИВ/СПИН. В рамките на 
проекта беше направен преглед на 
действащото законодателство, политики 
и мерки, свързани с осигуряването на 
превенция, диагностика, лечение, грижи 
и подкрепа на лица, принадлежащи към 
тези уязвими групи в местата за 
лишаване от свобода. Проектът включи 
и интервюиране на лишени от свобода с 
ХИВ/СПИН.  

През декември 2019 г. беше 
организирана двудневна среща, в която 
участие взеха адвокати и активисти по 
проблемите на хората, живеещи с ХИВ и 
хората, употребяващи наркотици от 
Русия, Молдова, Украйна, Грузия, Косово. 
Изследването за България констатира 
значително намаляване на броя на 
извършваните изследвания за ХИВ в 
затворите и арестите, случаи на 
забавяне при предоставянето на 
антиретровирусна терапия за 
пациентите с ХИВ, липса на мерки за 
ограничаване на разпространяването на 
инфекцията, много ограничен достъп до 
субсидиращо лечение за лишени от 
свобода с наркотична зависимост. 
Участието на БХК в този проект 
разширява обхвата на мониторинга на 
организацията на лишените от свобода с 
фокус върху една изключително уязвима 
група. 

Координатор на проекта бе Диляна 
Ангелова. По него работиха също така 
Красимир Кънев и Станимир Петров. 

 

 Проект „Борба с неосъзнатите 
предразсъдъци и 
дискриминацията  
на ромите в системата на 
наказателното правосъдие“ 

През 2019 г. БХК продължи работа по 
проекта, финансиран от ЕС, под общата 
координация на Fair Trials – Europe. 
Проектът цели да осведоми 
юридическата общност за неосъзнатите 

предразсъдъци спрямо ромите, които са 
свръхпредставени в системата на 
наказателното правосъдие, да отправи 
препоръки и да открои добри практики. 
Изследването прави анализ на 
законодателството, наблюденията на 
международни органи и организации и 
практиката по защита от 
дискриминация и интеграция на ромите. 
През 2019 г. изследователи на БХК 
проведоха настолно и теренно 
изследване, в т.ч. посредством 
интервюта с магистрати, полицаи, 
адвокати и лишени от свобода, по 
въпросите на етническото профилиране 
и дискриминацията спрямо ромите в 
наказателното производство. Бе събрана 
значителна като обем информация и 
бяха отразени гледните точки на всички 
участници в наказателния процес. 
Резултатите от изследването предстои 
да бъдат оповестени през 2020 г.  

Координатор на проекта бе Диляна 
Ангелова. По него работиха също така 
Славка Кукова и Станимир Петров. 

 

 Проект „Укрепване на съдебната 
защита на основните права на 
задържаните под стража в 
Европейския съюз“ 

БХК финализира работа по 
изследователски 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 
финансиран от ЕС. Той е насочен към 
защитата на основните права и достъп 
до правна помощ за задържаните лица в 
Европейския съюз.  

Една от ключовите дейности, в която 
БХК взе участие, беше изработването на 
Бяла книга относно достъпа до 
правосъдие на задържаните в 
досъдебното производство – доклад, 
основан на сравнителен анализ и 
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емпирични изследвания в деветте 
държави-партньори по проекта.  

Координатор на проекта беше Диляна 
Ангелова. По него работи също така 
Красимир Кънев. 

 

 Проект “Ефективна адвокатска 
защита на заподозрени и  
обвиняеми в наказателното 
производство” 

Дейностите по този проект с партньори 
Унгарския хелзинкски комитет, Център 
за европейско конституционно право 
(Гърция), APADOR (Румъния), Антигона 
(Италия) и водеща организация Fair 
Trials се изпълняваха до юни 2019 г. с 
подкрепата на ЕС.  

Проектът спомогна за по-пълното и 
правилно прилагане на директивите от 
Пътната карта на Съвета на ЕС за 
процесуалните права на заподозрени и 
обвиняеми лица като анализира 
пречките за реализиране на правата на 
заподозрените и обвиняемите на достъп 
до и съдействие от адвокат, да 
осъществи застъпничество за оказване 
на ефективна адвокатска защита при 
предварително задържане и за 
предотвратяване на произволно 
прилагане на предварително задържане. 
В рамките на проекта бяха осъществени 
консултации с водещи наказателни 
адвокати, съдии и неправителствени 
организации с цел подобряване на 
достъпа до адвокатска помощ на 
задържани лица. В края на проекта беше 
издаден и представен на кръгла маса в 
Пловдив Наръчник за адвокати, който да 
ги подпомага в предоставянето на 
правна помощ на задържани и 
обвиняеми лица. На кръглата маса 
присъстваха адвокати от адвокатските 
колегии в София, Пловдив, Пазарджик и 
Стара Загора. Наръчникът беше 
изпратен и до Висшия адвокатски съвет 
за разпространение из цялата страна. 

Координатор на проекта беше Славка 
Кукова. По него работи също така 
Красимир Кънев. 

 

 Онлайн наръчник по правата на 
човека 

През 2019 г. програма „Мониторинг и 
изследвания“ взе основно участие, 
заедно с други програми на БХК, в 
проекта за изготвяне на онлайн 
наръчник по човешки права за България. 
Проектът се изпълнява в партньорство с 
Балтийското дружество за правата на 
човека, базирано в Латвия, и се 
финансира от различни международни 
източници, сред които програма 
„Еразъм“. Партньори по проекта са 
неправителствени организации от 
Естония и Литва, а от 2020 г. и в няколко 
страни от Източна Европа. Проектът 
цели запознаване на българските 
граждани с основните права и свободи и 
с механизмите за тяхната защита на 
национално и на международно ниво.  

Наръчникът е организиран в няколко 
теми на български и на английски език и 
е достъпен онлайн на 
http://www.humanrightsguide.bg/bg/temi
/. През 2019 г. българският екип 
приключи работата по разработването 
на осем теми, шест от които – от 
сътрудници на програма „Мониторинг и 
изследвания“. Някои от темите са 
изключително богати и предоставят 
разработен ресурс от по 200 страници.  

Официалното огласяване на наръчника 
стана на 29 май 2019 г. в Дома на Европа. 
През декември 2019 г. бе подписан нов 
договор за разширяване на наръчника. 

Координатор на проекта бе Красимир 
Кънев. По него през годината работиха 
също така Диляна Ангелова, Славка 
Кукова, Яна Бюрер-Тавание и Рая Раева. 

 
 
 

http://www.humanrightsguide.bg/bg/temi/
http://www.humanrightsguide.bg/bg/temi/
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3. ПУБЛИЧНО ЗАСТЪПНИЧЕСТВО ЧРЕЗ МЕДИИТЕ, УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ И 
РАБОТНИ ГРУПИ 

 

През 2019 г. програмата имаше 
многобройни медийни участия. В 
началото на годината редица медии 
отразиха работата на БХК по случая с 
прогонването на повече от 100 роми от 
техните жилища в с. Войводиново. 
Директорът на програмата даде 
интервюта за няколко национални 
медии по темата и участва в предавания 
в централно време на няколко 
национални телевизионни канала и 
радиа. През септември-октомври 
последва нова вълна от медийна 
публичност във връзка с решението на 
Софийски апелативен съд за предсрочно 
освобождаване на Джок Полфрийман от 
затвора. Във връзка с това бе и 
участието на директора на програмата 
по едно от най-гледаните предавания по 
телевизия бТВ на 6 октомври 2019 г.  

Другите медийни участия през годината 
бяха във връзка с кампанията на БХК за 
изпълнение на решенията на ЕСПЧ; 
предложението за концепция за 
интеграция на ромите от вицепремиера 
Каракачанов; София Прайд 2019; 
предложението на ВМРО за 
прекратяване на БХК; честването на 30-
годишнината от събитията в градинката 
на „Кристал“ през октомври; връчването 
на наградите „Човек на годината-2019“ и 
наградата, която беше връчена на 
Красимир Кънев от Мюсюлманското 
вероизповедание през декември. 

През юли и август 2019 г. изследовател 
от програмата подпомогна подготовката 
на репортажи чрез предоставяне на 
информация на журналистически екипи 
от английските телевизии BBC и Al 
Djazeera за услугите в общността за деца 
и възрастни с увреждания, както и в 
създаване на сайт на ЕС относно правата 
на хора с увреждания в България. 
Репортажите на английските телевизии, 
заедно с доклада на американската 
организация за хора с увреждания 
Disability Rights International, показаха 
редица нарушения на правата на човека 
на настанените в центрове от семеен тип 

за деца и пълнолетни лица в различни 
градове в страната. 

Застъпничеството в областта на 
реформата на грижата за деца и 
възрастни през годината се 
осъществяваше чрез участието на 
представител на програмата в две 
ключови работни групи към МТСП - за 
изготвяне на новия Закон за социалните 
услуги и за реформа за дългосрочната 
грижа. Участието в Постоянната 
експертна работна група към МТСП на 
представителя на БХК бе базирано на 
становището на организацията, че 
идеята за реформа на грижата за деца и 
възрастни с увреждания трябва да се 
осъществи чрез реинтеграцията им в 
общността. По инициатива на кръг от 
НПО експерти в работната група за ЗСУ 
бе изготвено писмо до ЕК, в което се 
обобщаваха три основни очаквания за 
намеса на ЕК: ясно публично изказване 
относно важността на гражданското 
общество и на гражданските 
организации като част от него; да 
призове българското правителство да 
защити пространството за гражданско 
участие и да се обяви против речта на 
омразата и всякакви други твърдения, 
които поставят под въпрос 
необходимостта от гражданските 
организации; да се срещне с авторите от 
НПО в Брюксел, за да бъде дискутиран 
риска от  случващото се за основни 
европейски ценности и принципи. 

БХК е сред инициаторите от 35 НПО на 
писмо до МТСП в края на 2019 г. с 
предложенията за възобновяване на 
процеса на работа по Закона за 
социалните услуги и поднормативната 
уредба. НПО ще продължат да настояват 
Законът за социалните услуги да влезе в 
действие и да се пристъпи към 
разработване на подзаконовата 
нормативна база. Нееднократно е 
подчертавана пълната готовност на НПО 
да продължат да участват активно и 
конструктивно в процеса. 
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През февруари 2019 г. БХК участва в 
годишната среща на Консултативния 
панел на правните експерти към Fair 
Trials – европейска мрежа за адвокати, 
работещи в сферата на наказателното 
право, учени и активисти от НПО, които 
се борят за защитата на правото на 
справедлив съдебен процес. В рамките 
на събитието експертът на БХК 
представи предизвикателствата, пред 
които е изправена България при 
прилагането на стандартите на ЕС за 
справедлив процес, като акцентира 
върху положението на заподозрените 
лице, които се задържат в полицията.  

БХК изпрати до Народното събрание 
отрицателно становище по 
законопроекта за изменение и 
допълнение на Закона за социалното 
подпомагане, като застъпи тезата, че 
законопроектът следва да бъде 
отхвърлен като противоречащ на 
основните социални и икономически 
права на гражданите, както и на 
забраната за дискриминация. 

Програмата изпрати и становище до 
Народното събрание по законопроекта 
за изменение и допълнение на Закона за 
административните нарушения и 
наказания, с позиция, че с 
предложенията за въвеждане на 
наказания „безвъзмезден труд в полза на 
обществото“ и „задържане в 
териториалните структури на МВР“ за 
срок до 25 денонощия се нарушава 
забраната за принудителен труд, 
забраната за нечовешко и унизително 
отнасяне и правото на гражданите да не 
бъдат подлагани на дискриминация.  

През юни директорът на програма 
„Мониторинг и изследвания“ изнесе 
обучение на полицейски служители в 
стандарти за разследване на 
престъпления, мотивирани от 
предразсъдъци със специален фокус 
върху ЛГБТИ. Обучението бе 
организирано от консорциум от ЛГБТИ 
организации няколко НПО с фокус върху 
правата на тези уязвими групи в 
българското общество.  

 

4. РАБОТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЛА В ЕСПЧ И В ПРОЦЕДУРАТА  
ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА СЪДА 

През 2019 г. програма „Мониторинг и 
изследвания“ участва в подаването на 
няколко дела в Европейския съд по 
правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург. 
Най-мащабната акция в тази насока бе 
жалбата в ЕСПЧ на 55 жалбоподатели-
роми, прогонени от техните единствени 
жилища в с. Войводиново през януари 
2019 г. и последвалата забрана за 
връщането им в домовете им. 
Подготовката на делото ангажира 
значителен ресурс на програмата. 
Работата включи няколко посещения на 
терен в Пловдив и други населени места 
и събиране на голям обем документация. 
Подадено беше искане за привременни 
мерки и съпътстващата този процес 
интензивна комуникация с ЕСПЧ. През 
април Съдът определи привременни 
мерки и даде приоритет на делото като 
го комуникира незабавно на 
българското правителство. До края на 
2019 г. програмата участва в 

написването на отговора на 
становището на правителството пред 
Съда и в подаването на жалба от името 
на един допълнителен жалбоподател. 

Мониторингът на програмата в местата 
за лишаване от свобода изправи БХК за 
пореден път пред проблема с 
доживотните присъди без право на 
замяна. Този проблем през 2019 г. се 
усложни с произволните решения на 
вицепрезидента на България за отказ от 
помилване на тази категория осъдени, 
които не бяха мотивирани и не бяха 
основани на никакви обективни 
критерии за разглеждане на молбите. 
Програмата участва в подаването на две 
жалби пред ЕСПЧ на лишени от свобода с 
доживотни присъди без право на замяна 
с подобни произволни откази от 
вицепрезидента. 

Третата група жалби в ЕСПЧ, 
подпомогнати от програмата, бяха 
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свързани с правото на свобода на 
сдружаване на македонците в България. 
През годината българските съдилища 
постановиха две окончателни решения 
за отказ от регистрация на две 
македонски сдружения. И в двата случая 
програмата подпомогна 
жалбоподателите да подадат жалби в 
ЕСПЧ за нарушаване на тяхното право на 
свобода на сдружаване. 

През 2019 г. програма „Мониторинг и 
изследвания“ представи четири 
становища пред Комитета на 

министрите за преглед на изпълнението 
на решенията на ЕСПЧ. Всички те бяха по 
дела на приоритетно наблюдение от 
Комитета, свързани с правото на свобода 
на сдружаване, използването на 
специални разузнавателни средства и 
незаконната употреба на сила и 
огнестрелно оръжие от 
правоприлагащите органи. Всички 
становища бяха взети под внимание от 
Комитета. Усиленото наблюдение по 
нито една от групата решения, по които 
програмата представи становища, не бе 
прекратено през 2019 г. 

 

ПРАВНА ПРОГРАМА 

През 2019 г. Правната програма на БХК 
беше ангажирана с водене на 
стратегически дела и стратегическо 
правно застъпничество. Програмата 
води дела пред българските и 
международните съдебни и квази-
съдебни органи. Правното ѝ 
застъпничество се изразяваше в 
становища по тълкувателни и 
конституционни дела по покана на 
върховните съдилища и 
Конституционния съд, становища като 
трета страна по дела пред ЕСПЧ, участие 
в работни групи за изготвяне на 
законопроекти и становища по 
законопроекти пред Народното 
събрание. Програмата участва в 
изготвянето на доклади, извърши 
мониторинг на съдебната практика и 
практиката на Комисията за защита от 
дискриминация (КЗД) по Закона за 
защита от дискриминация. Експертите в 
програмата изготвиха редица правни 
проучвания и участваха в обучения като 
лектори. 

През годината се наблюдава засилване 
на изолацията, в която БХК работи. Тя се 
изразява най-отчетливо в спада на 
поканите за изразяване на становища по 
тълкувателни дела, конституционни 
дела, за участие в работни групи по 
изработване на законопроекти, 
включително в липсата на покана към 

БХК за участие в консултациите от 
последните месеци, организирани от 
президента, касаеща промени на 
Конституцията във връзка със статута 
на главния прокурор и въвеждането на 
индивидуална касационна жалба. В 
застой е сътрудничеството с 
прокуратурата по общи цели в сферата 
на правата на човека, с тенденция 
кризата в отношенията да се 
задълбочава предвид откритото 
становище на Правната програма против 
кандидатурата на новоизбрания главен 
прокурор. Отношенията с прокуратурата 
изначално са усложнени предвид 
обстоятелството, че програмата 
неведнъж акцентира върху слабостите 
на разследването на престъпления, 
представлявайки жертви на 
престъпления от уязвими групи и 
жертви на полицейско насилие. 

През изминалата година българското 
общество изглежда в още по-голяма 
степен завладяно от чувство на 
безнаказаност спрямо речта на омразата. 
Без санкция остават редица изказвания 
на управляващи политици спрямо 
малцинствени групи – роми и ЛГБТ. 
Работата на организацията е 
допълнително усложнена от медийната 
среда и ескалиращото напрежение 
спрямо реформите в сферата на 
социалните услуги и правата на детето. 

 



ГОДИШЕН ОТЧЕТ, 2019 | БХК                                                                                                                                        

 

 

    | 13  

 СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЛА И ПРАВНО ЗАСТЪПНИЧЕСТВО 

През 2019 г. Правната програма 
продължи да води стратегически дела 
пред българските съдилища, Комисията 
за защита от дискриминация (КЗД) и 
ЕСПЧ и Комитета за правата на човека 
към ООН (КПД). Основен фокус в 
работата на програмата са делата за 
дискриминация, за престъпления с 
дискриминационен елемент и за 
принудително изваждане на засегнати 
от бедност роми от единствените им 
домове, поради незаконност на 
постройките. Свързани с последните са и 
някои отделни производства за 
картотекиране за общинско жилище и за 
издаване на документ за самоличност. 
Общият брой дела, по които програмата 
работи през тази година, е най-малко 58 
съдебни производства, в т.ч. пред КЗД, 
12 досъдебни производства и 
предварителни проверки и 11 пред ЕСПЧ 
и КПД. 

През годината Правната програма 
продължи да използва и двата способа за 
защита по реда на Закона за защита от 
дискриминация (ЗЗДискр) – 
производствата пред гражданските 
съдилища и пред КЗД. Фокус в дейността 
на организацията са случаи на 
дискриминация по шестте основни 
признака в антидискриминационните 
директиви на ЕС. През 2019 г. 
Програмата предостави правна помощ 
по 17 дела за установяване на 
нарушения на антидискриминационното 
законодателство. Акцент в работата бяха 
делата и преписките по признаците 
етнос/раса и религия (общо 11 на брой). 
Следват ги делата по признак увреждане 
(три на брой), и делата за полова 
дискриминация  и сексуална 
ориентация. През годината програмата 
предостави правна помощ по три дела за 
преследване на правозащитници, две от 
които касаят пряко БХК и нейния 
председател. Съотношението между 
делата по ЗЗДискр, заведени пред 
съдилищата, и преписките, образувани 
пред КЗД, се запазва в полза на втората 
група производства. Това е така, тъй 
като производствата пред КЗД са в по-

висока степен лишени от формализъм, 
често, макар и не винаги, 
производствата по тях приключват в по-
кратки срокове, а и са по-евтини.   

През 2019 г. Правната програма 
представлява пострадали от 
престъпления срещу личността, 
извършени по расистки подбуди, в 8 
отделни случая. Два от случаите се 
отнасят до полицейско насилие над 
роми. Запазва се досегашната тенденция 
разследванията на този вид 
престъпления да бъде продължително, 
до степен на съмнения в неговата 
ефективност. В един от случаите 
предварителната проверка, 
предхождаща образуването на 
досъдебното производство, продължи 9 
месеца. Регистриран е случай, в който 
разследващ орган е правил пред 
съпругата на живеещия в чужбина 
пострадал недопустими внушения по 
отношение на БХК и ангажираните от 
него адвокати. Същият разследващ 
категорично отказва прилагането на 
технически средства за осъществяване 
на разпити по реда на чл. 139, ал. 7 от 
НПК - чрез видеоконференция или 
телефонна конференция. Тези 
обстоятелства илюстрират 
тенденциозното отношение към БХК. 

През 2019 г. ПП работи по казуса 
“Габрово” - палежи и вандализиране на 
къщи, обитавани от роми по време на 
протестите по повод побой, извършен от 
трима роми над магазинер в Габрово 
през април 2019 г.  

Правната програма осъществи 
процесуално представителство на 15 
души, застрашени или останали без дом 
по общо 28 дела пред националните 
съдилища (от тези 28 дела, 22 са относно 
Войводиново, 5 относно картотекирани 
на лица от Орландовци, София и 1 
относно Арман махала, Пловдив). Освен 
това бе оказана правна защита по 5 
административни дела във връзка с 
картотекирането на роми, дълготрайно 
живеещи в незаконни постройки, 
намиращи се в реституирани имоти. 
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Тези случаи се отнасят до отказите на 
административните органи да признаят 
нуждата на роми, застрашени от 
бездомност, от настаняване в общински 
жилища. Продължи се работата по 
делата, заведени от името на лица без 
лични карти – 6 дела приключиха на 
първа инстанции в тяхна полза, две от 
тях продължиха и са висящи пред ВАС. 
Още две производства бяха заведени, 
поради отказа на административните 
органи да се съобразят с мотивите на 
съда. По този повод бяха заведени жалби 
до прокуратурата и до председателя на 
съда. 

Програмата обслужва и редица 
стратегически казуси, в това число: дело 
за установяване бездействието на ГДИН 
и МП да осигурят на лишен от свобода 
млад мъж, страдащ от рядко 
онкологично заболяване в терминален 
стадий, адекватно и ефективно 
медицинско обслужване и лечение по 
време на изтърпяване на наказанието 
му; представителството на малолетно 
момиче, пострадало от групово 
изнасилване; осиновяване от гей мъж; 
представителство на транссексуално 
лице по дело за смяна на гражданския 
пол, имената и ЕГН в акта за раждане; 
представителство на новорегистрирана 
македонска НПО, спрямо която има 
внесен иск от ОП Благоевград за 
закриването й; представителство на 
момче с увреждания, настанено в ЦНСТ, 
жертва на насилие; случаи на 
полицейско насилие – както при 

задържане по реда на ЗМВР, така и без 
задържане. 

Някои стратегически казуси се развиват 
в група от съдебни дела, заведени от 
лица, жертва на сходни нарушения: напр. 
представителството на семействата - 
жертва на масови евикции, какъвто през 
2019 г. беше случаят в село 
Войводиново; представителството на 
лица, застрашени от бездомност, 
възпрепятствани да се картотекират, 
като нуждаещи се от общински жилища; 
представителството на лица, живеещи в 
продължение на години без лични 
документи за самоличност. 

През 2019 г. Правната програма подаде 
повече от 100 заявления за достъп до 
обществена информация по реда на 
ЗДОИ. Исканията бяха адресирани 
преимуществено към общински и 
районни кметове, но има заявления и до 
министър и органите на прокуратурата. 
В преобладаващата си част кметовете 
предоставиха пълен или частичен 
достъп до информацията - едва четири 
дела бяха образувани и спечелени в съда 
по техни откази. Пълен отказ получихме 
от министъра на регионалното развитие 
и благоустройството да предостави 
информация за броя на лицата без 
регистрация по постоянен адрес. 
Мълчалив отказ получихме и от главния 
прокурор да предостави изчерпателен 
списък на действащите негови указания 
и инструкции.  

 

 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНО ЗАСТЪПНИЧЕСТВО  

През годината програмата подаде три 
жалби до ЕСПЧ: от лице, което седем 
години не може да се снабди с лична 
карта, вследствие на което два пъти е 
задържан, не може да започне работа, не 
може да упражни правото си на глас, не 
може да се сдобие с диплома за средно 
образование и т. н.; от името на три 
ромски семейства от с. Войводиново, 
които като форма на колективно 
наказание за извършено от други роми 
престъпление, в началото на януари 

2019 г. бяха прогонени от домовете си, 
които в тяхно отсъствие бяха 
разрушени; от името на двама ромски 
активисти във връзка с крайните 
антиромски изказвания на депутат, а 
понастоящем зам.-председател на НС от 
ултранационалистическата партия 
НФСБ Валери Симеонов.  

Сред водените дела оценяваме като 
дело, което може да има сериозен отзвук, 
делото заведено пред ЕСПЧ от името на 
лице, което 7 години не може да се 
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сдобие с лична карта. Проблемът с 
липсата на документ за самоличност е 
отчетлив сред много ромски общности и 
се използва като оръдие за тяхното 
прогонване от местата, на които живеят. 
Чрез някои от делата пред КЗД по 
признак увреждане, ПП се стреми да 
постигне съвкупно и дълготрайно 
решение на проблема недостъпна 
градска среда – на този етап опитите са 
насочени към малки дела, но с идеята да 
се предприеме по-общо решение на 
въпроса, след като се провери как се 
развиват тези производства пред КЗД. 

През януари 2020 г. ПП подаде жалба в 
Комитета на ООН по правата на човека 
(КПЧ) от името на момиче, изповядващо 
ислям, подложено на тормоз от директор 
на училището и учители, поради това, че 
носи забрадка в учебните часове. В 
жалбата до КПЧ се твърди нарушение на 
член 18 от Международния пакт за 
граждански и политически права - 
свобода на мисълта, съвестта и 
вероизповеданието. 

По други две дела пред ЕСПЧ Правната 
програма даде писмени становища. Три 
жалби ЕСПЧ намери за недопустими (в 
един от случаите поради оттегляне на 
жалбоподатели). По две други висящи 
дела пред ЕСПЧ текат преговори за 
сключване на споразумения. 

През април 2019 г. Правната програма 
предостави информация на Комитета на 
министрите към Съвета на Европа 
относно изпълнението мерките по 
групата дела Йорданова и други срещу 
България. През януари 2020 г. тази 
информация беше допълнена с нови 
развития с цел да се обори тезата на 
правителството, че България е на път да 
изпълни задълженията си, произтичащи 
от тази група дела. Събарянията на 
незаконни ромски постройки 
продължава да се извършва масово, без 
оглед на конкретните обстоятелства на 
живущите в тях и без да се предоставя 
алтернативен подслон на застрашените 
от бездомност. 

 

 СТАНОВИЩА ПО ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ 

В началото на януари 2019 г. ПП изпрати 
писмо до компетентните органи да 
сезират Конституционния съд с искане 
за установяване на противоречие с 
конституционно признатата презумпция 
за невиновност на текст от Закона за 
митниците. В резултат Висшият 
адвокатски съвет се обърна към КС и в 
рамките на образуваното 
конституционно дело, ПП предостави 
становище. КС обяви въпросният текст 
от Закона за митниците за 
противоконституционен.  

През април програмата даде становище 
по законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за 
административните нарушения и 
наказания (ЗАНН). Законопроектът 
предвижда въвеждането на две нови 
административни наказания – 
„безвъзмезден труд в полза на 
обществото“ и „задържане в 
териториалните структури на 

Министерството на вътрешните работи“ 
за срок до 25 денонощия, както и 
нарочни процедури за налагане и 
изпълнение на тези наказания. БХК даде 
отрицателно становище по този 
законопроект, като противоречащ на 
забраната за принудителен труд в 
конституцията и правнообвързващи 
норми на международното право. 

През април програмата даде и 
отрицателно становище за 
назначаването на действащия към онзи 
момент председател на 
парламентарната комисия по правни 
въпроси, Данаил Кирилов, за поста на 
министър на правосъдието. Основанията 
за това бяха приносите на Кирилов като 
председател на парламентарната 
комисия за ерозията на върховенството 
на правото и подкопаването на 
гражданските права и свободи в 
България. 
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През май 2019 г. Правната програма даде 
отрицателно становище по проект за 
изменение и допълнение на 
Наказателния кодекс, който предвижда 
по-висока наказуемост за обида и 
клевета, извършени от народен 
представител и други високопоставени 
политици, включително лишаване от 
свобода. Основен аргумент за това е 
защита на свободата на изразяване и 
нуждата от съразмерност между 
нарушението и наказанието.  

Също през май 2019 г. програмата 
активно участва в обществените 
дискусии около приемането на първо 
четене на изменения в Наказателния 
кодекс, които предвиждат да отпадне 
института “неизбежна отбрана” при 
някои, неопределени, хипотези, които 
позволяват широко тълкуване на 
понятието.  

През лятото и есента на 2019 г. Правната 
програма бе особено активна при 
процедурата за избор на нов главен 
прокурор на страната. През октомври 
2019 г. Правната програма внесе 
становище относно сериозното 
опорочаване на процедурата за избор, 
относно липсата на необходимите 
качества и знания на единствения 
кандидат за длъжността и постави 
конкретни въпроси към кандидата. 

През септември 2019 г. Правната 
програма предостави становище по 
тълкувателно дело на ВКС относно 
противоречива съдебна практика по 
издаването на заповеди за защита по 
реда на Закона за защита от домашно 
насилие. Становището на програмата е в 
посока, че трябва всякога да се издават 
заповеди на защита на пострадали от 
домашно насилие, без оглед на това дали 
вече има издадена предходна заповед.  

През ноември представител на 
програмата беше поканен на среща, 
организирана от Венецианската комисия 
(Европейската комисия за демокрация 
чрез право) с представители на НПО 
сектора относно питането на министъра 
на правосъдието за пригодността на 
ЗИДНПК да изпълни препоръките на 
ЕСПЧ и да гарантира независимостта на 
съдебната власт и ефективното 
разследване на главния прокурор.  

Сред така изброените дейности, 
програмата отчита като важна 
дейността по застъпничество, тъй като 
считаме, че макар в краткосрочен план 
да не води до изменение на позицията на 
управляващите, служи като възможност 
за дебат и постигане на целите в 
дългосрочен план. Чрез темите, 
избирани за застъпничество се заявява 
позицията на организацията по важни 
теми от обществения живот. 

 

 

 ОБУЧЕНИЯ И КАМПАНИИ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 
 

 Проект READI 

През 2019 г. продължи работата на 
Правната програма по проекта READI. В 
рамките на този ангажимент програмата 
публикува две книги – анализ на 
практиката по ЗЗДискр от влизането му 
в сила по дела за дискриминация по 
признаците раса и етническа 
принадлежност, както и наръчник по 
антидискриминационно право, пригоден 
за ползване както от юристи, така и от 
не-юристи.  

Представители на програмата бяха и 
обучители в четири семинара по 
антидискриминационно  

право за не-юристи с представители на 
ромската общност в градовете София, 
Кюстендил, Сливен и Видин. На 
семинарите взеха участие близо 100 
активисти, адвокати и студенти.  

Обучения имаха за цел да обучат и да 
овластят групи от маргинализирани 
общности.  
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Правната програма ще се стреми и в 
бъдеще да провежда подобни обучения 
по правата на човека извън София.  

 

 Обучения 

Представител на Правната програма 
беше лектор и в семинар, организиран от 
Академията за европейско право (ERA), 
на теми достъп до правосъдие на хората 
с увреждания и Джендърно-базирано 
насилие на хора с увреждания, проведен 
през ноември 2019 г. 

 

 Съвместен проект с Либъртис  

През 2019 г. Либъртис започна кампания 
с името #StopSpyingOnUs, насочена 
срещу индустрията на т.нар. “онлайн 
поведенческа реклама”, Google и IAB 
Europe. Срещу последните се подадоха 

жалби и сигнали от редица организации 
до съответните компетентни органи в 15 
различни държави. ПП на БХК се включи 
в кампанията, като изготви сигнал с 
искане до КЗЛД да проведе разследване 
под формата на одити, да издаде насоки 
и най-добри практики и да проведе 
съвместно разследване с участието на 
надзорни органи от други държави 
членки.  Във връзка с проекта се 
проведоха две срещи с останалите 
участници, на които присъства и 
представител на ПП. Решенията на 
органите в различните държави са 
сходни, като или отказват да 
предприемат каквито и да било 
действия, или препращат по 
компетентност до надзорния орган в 
Ирландия. Предвид това Либъртис 
обмислят нова стратегия, включително 
изготвяне и изпращане на нови сигнали, 
в което ПП също ще се включи.  

 

5. МОЛБИ И СИГНАЛИ ДО БХК 

Правната програма предоставя правна 
помощ не само под формата на 
процесуално представителство за онези 
случаи, които имат стратегическа 
значимост, но нерядко предоставя и 
правни съвети но лица, които са подали 

писма с молби или сигнали до 
организацията. През 2019 г. в 
организацията са постъпили над 260 
молби за правна помощ и сигнали за 
нередности. Разгледани са над 165 от 
тази и предходната година. 

 

ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА НА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ 
 
През 2019 г. правната програма на БХК 
за защита на бежанци и мигранти 
продължи своята дейност, започната 
преди 23 години през 1994 г. с 
подкрепата на Върховния комисариат за 
бежанците към ООН. От 2016 г. 
дейността на БХК по правна защита на 
бежанци и мигранти е 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.  
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При изпълнението на своите дейности и 
задачи програмата се основава на 
няколко постоянни институционални 
споразумения с Върховния комисариат 
за бежанците към ООН (от 1994 г.), с 
Държавна агенция за бежанците от 1998 
г., с Главна дирекция „Гранична 

полиция” при МВР от 2005 г. и с 
Дирекция „Миграция” при МВР от 2007 г. 
и с Националното бюро за правна помощ 
от 2017 г. 
 
 

 
1. ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ И ПРАВНА ПОМОЩ  

ЗА МОЛБИ ЗА ЗАКРИЛА И ДОСТЪП ДО ПРОЦЕДУРА 
 
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“, „Враждебна“ и ПЗТ - 3 блок), 
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 Северна  Македония. 
Наблюдавани на ежеседмичен принцип 
бяха  специалните домове за временно 
настаняване на чужденци в СДВНЧ-
София, кв."Бусманци" и СДВНЧ-Любимец, 
Любимец, област Хасково към Дирекция 
"Миграция" на МВР. 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.  
 

                                                           
1 Директива 2013/32/ЕС. 

През 2019 г., с оглед съблюдаването на 
принципа за забрана на връщането (non-
refoulement) по чл. 33 от Женевската 
конвенция програмата осъществи 580 
гранични визити и оказа правна помощ 
за подаването на молба за закрила на 
сухоземна граница и достъп до 
територията на 675 търсещи закрила на 
границата, от които – 321 лица на входна 
граница и 354 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 2019г. програмата наблюдаваше 
спазването на принципа за достъп до 
процедура по чл.6 от Процедурната 
директива1 от местата за задържане на 
нелегални мигранти, т.нар. специални 
домове за временно настаняване на 
чужденци (СДВНЧ), а именно: СДВНЧ-
Бусманци и СДВНЧ-Любимец към 
Дирекция „Миграция“ на МВР. В течение 
на годината, програмата извърши 111 
визити в СДВНЧ (51 в СДВНЧ-Бусманци, 
60 в СДВНЧ-Любимец), в резултат на 
което бе в състояние да предостави 
правна помощ за достъп до процедура на 
1,331 търсещи закрила в СДВНЧ, от 
които - пълнолетни лица: 1042 мъже и 
89 жени, както и 76 придружени деца и 
136 непридружени деца (133 момчета и 
3 момичета), на които бе оказано 
съдействие за подаване на молба за 
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закрила пред администрацията на 
имиграционната полиция.  
 
През годината двата офиса на 
програмата в София и Свиленград 
оперираха ежедневни правни приемни, в 
които бяха предоставени допълнително 
1,768 правни консултации по отношение 
на 1,651 души, от които 333 консултации 
за регистрация и достъп до процедура, 
1135 консултации на определен етап от 
производството по предоставяне на 
международна закрила, 148 консултации 
във връзка с правата и задълженията на 
търсещите закрила и лицата с 
предоставена закрила, 120 консултации 
за събиране на семейство, 8 консултации 
за придобиване на българско 
гражданство и 24 консултации по 
доброволно връщане.  

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 595 
процедурни действия в производства по 
международна закрила по отношение на 
424 мъже, 98 жени, 31 придружени деца 
и 42 непридружени деца. От тях 375 са 
наблюдаваните производства по оценка 
на молбата за закрила пред 
административния орган и 131 съдебни 
дела по жалби против откази на закрила. 
Направена бе оценка и анализ на 89 
отрицателни решения на 
административния орган. В резултат бе 
съставен Годишен доклад за 
наблюдение на производството по 
предоставяне на закрила през 2019г., 
който съдържа препоръки за 
подобрение на стандартите на 
бежанските производства. 

 

2. ДЕЛА ПРЕД АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА, СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЛА 
 
Заведени бяха общо 251 дела пред 
административните съдилища против 
отрицателни решения на Държавната 
агенция за бежанците производства по 
оценка на молба за закрила, от които 36 
дела бяха представлявани пред съда. 
Постигнати бяха 17 отменителни 
решения, което съставлява 47% рейтинг 
на успеваемост от всички асистирани 
обжалвания. 
 
През 2019 г. програмата предприе пред 
съда завеждането на още 102 
стратегически дела по следните 
проблемни области – 13 дела срещу 
неправомерен отказ на регистрация, 4 
дела против неправомерно задържане в 
СДНЧ след регистрация, 30 дела против 
провеждане на бежанска процедура в 
имиграционни места за задържане 
(СДВНЧ), 8 дела против настаняване в 
бежански центрове от затворен тип, 8 
дела против недопускане до 
разглеждане на последващи молби за 
закрила, 5 дела против неоснователно 

прекратяване на предоставен статут на 
международна закрила, 13 дела против 
отказ за предоставяне на социална 
помощ на дете и 20 дела против други 
различни нарушения на материалния 
или процесуалния закон. 
 
Така, през 2019 г. програмата 
предостави правна помощ, 
представителство и консултации на 
общо 3947 бенефициенти, от които – 
1343 души за достъп до територия и 
процедура (675 души на границата и 
1133 души в СДВНЧ), отделно от тях 36 
непридружени деца (58 непридружени 
деца на границата, 81 непридружени 
деца в СДВНЧ и 36 деца в процедура), 
1044 души за достъп до регистрация и 
по време на производството за 
предоставяне на международна закрила, 
595 търсещи закрила с мониторирани 
производствени действия, 398 търсещи 
закрила с постановен отказ за 
предоставяне на международна закрила, 
249 окончателно отказани търсещи 
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закрила в процедура по доброволно 
връщане, 106 търсещи закрила по 
стратегически дела и 176 признати 
бежанци или лица с предоставен 

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

 
3. ОБУЧЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ  

 
През годината програмата участва и 
проведе съвместно с Върховния 
комисариат за бежанците към ООН 
обучения на служители на Главна 
дирекция "Гранична полиция" и на 
Дирекция „Миграция“. 
 
През 2019 г. програмата изготви и 
своите традиционни специализирани 
доклади - Годишния доклад за 
наблюдение на границите и Годишния 
доклад за наблюдение на 
производствата по предоставяне на 
статут, в които се съдържаха препоръки 

към правителството и съответните 
държавни органи за предприемане на 
конкретни мерки, както и предложения 
за изменение и допълнение на 
законодателството. Програмата изготви 
и годишната ревизия на доклада за 
България, публикуван в 
информационната база AIDA (Asylum 
Information Database) на Европейския 
съвет за бежанци и изгнаници (ECRE).  
 
През 2019 г. програмата оперира чрез 
персонал от 21 души, 9 от които 
правоспособни адвокати.  

 
 

ПРОГРАМА „КАМПАНИИ И КОМУНИКАЦИИ“ 

Основната цел на Програма „Кампании и 
комуникации“ през 2019 г. беше 
ефективно да интегрира в работата си 
актуалните изисквания както на 
средата, така и на донорите, за успешна 
комуникация и представяне на работата 
на БХК. Съобразно разработената 
комуникационна стратегия, екипът 
развива дейности в три паралелни 
направления – работа с 
администрацията, работа с 
обществеността и работа с медиите. 

Фокус в работата на програмата през 
изтеклата година беше привеждането в 
изпълнение на няколко проекта, 
развиващи нови комуникационни 
възможности за достигане до различни 
аудитории и реализирането на 
планираните за годината кампании.   

През 2019 г. БХК беше подложен на 
значително по-интензивен от 
обичайния натиск, свързан с 
предсрочното условно освобождаване на 
австралийския гражданин Джок 
Полфрийман. Кампанията, почиваща 
изцяло върху фалшиви или 
манипулативни новини, е сериозен 
повод да преосмислим поведението на 
организацията в условия на кризисна 
комуникация. 

Позитивен момент от изминалата 
година бяха успешните усилия за 
подобряване на партньорските 
отношения с активисти в работата с 
уязвими групи,  други организации от 
либералния и правозащитния спектър, 
както и успешно изградените медийни 
партньорства. 

1. ИНТЕРНЕТ САЙТОВЕ, СОЦИАЛНИ МРЕЖИ И БЮЛЕТИН

През 2019 г. БХК публикува 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, има  
94 397   уникални посещения. През 
годината се работи по преминаването 

http://www.bghelsinki.org/
http://www.bghelsinki.org/
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към новия сайт, който ще стане готов 
през пролетта на 2020 г.   

Паралелно с поддръжката на настоящия 
сайт на организацията, БХК поддържа и 
сайтовете на наградата "Човек на 
годината", на "София Прайд" (в чието 
организиране БХК е основен партньор). 
През годината бяха пуснати и два нови 
под-сайтове на проектите READI, 
http://readi.bghelsinki.org, и NO HATE BG, 
http://nohate.bghelsinki.org.   

Екипът на програмата разпространява 
месечен бюлетин с новини и 
информация за последните дейности на 
организацията. В бюлетина се 
публикуват също новини за важни, 
случили се или предстоящи събития в 
правозащитния сектор у нас и в 
чужбина. Към декември 2019 г. броят на 
абонатите е 768 и допълнително се 
изпраща до адресите на още 425 
представители на медиите, на НПО, 
държавната администрация и на 
посолствата в България.  

БХК разполага със собствени профили в 
четири социални мрежи: Facebook, 
Twitter, YouTube, LinkedIn. Присъствието 
ни във Facebook включва три страници: 
на организацията на български и на 
английски език, както и страницата на 
годишните награди „Човек на годината“. 
В допълнение към това като партньор в 
организирането на ежегодното шествие 
за равенство на ЛГБТИ хората екипът на 
програмата участва и в поддържането на 
Facebook страницата на София прайд. 

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 2019 г. до януари 2020 г. 
основният Facebook профил на БХК на 
български увеличи броя на 
последователите си от 11 954 до 13 064. 
Само за последните два месеца на 2019 г. 

българската страница на организацията 
е ангажирала 2200 нови потребители на 
Facebook. Създадената през 2016 г. 
страница на английски език във 
Facebook се утвърждава като източник 
на правозащитни новини на английски 
за потребителите от България и 
чужбина. Броят на последователите ѝ 
към края на декември 2019 г. наброява 
2574 потребители. Страницата на 
наградите „Човек на годината“ наброява 
1982 последователи. За последните два 
месеца на 2019 г. ангажираните нови 
потребители за нея са 1200. 

През 2019 г. екипът на програмата 
публикува общо 401 поста в трите 
канала във Facebook, от които 34 с 
авторско видео съдържание. 
Тенденцията във Facebook показва, че 
авторските видео клипове имат най-
голям обхват на аудитория и 
предизвикват най-голям интерес и 
реакции (харесвания, споделяния, 
кликове, коментари и др.). Следват 
снимките и споделените линкове. В 
случая на БХК най-голям интерес за 
годината предизвика публикуваната на 
2 юли снимка на изпратени до офиса на 
БХК книги от (тогава) зам.-главния 
прокурор Иван Гешев вместо отговор на 
годишния доклад за правата на човека 
за 2018 г. Постът е видян от 34 290 
уникални потребители на Facebook и 
всеки трети от тях (10 780) е реагирал, 
коментирал или споделил. Най-
гледаното видео за годината е “Влез в 
обувките на Ганка - 360° видео”, ко ето 
има отчетени над 15 хиляди гледания. 
То е първи подобен опит за БХК за 
използване на VR технология във видео 
продукцията си.   

Twitter продължава да бъде значително 
по-малко популярна в България 
социална мрежа, но  въпреки това 
профилът на БХК в нея е много активен 
и отбелязва ръст на последователите, 
като общият им брой към края на 
декември 2019 г. достигна 1813 души. 
Страницата на БХК в LinkedIn има 233 
последователи към декември 2019 г. 
Броят на абонатите ни в YouTube е 211.

http://readi.bghelsinki.org/
http://nohate.bghelsinki.org/
https://www.youtube.com/watch?v=MPW5cLsWYzg
https://www.youtube.com/watch?v=MPW5cLsWYzg
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2. КОМУНИКАЦИОННА РАБОТА ПО ПРОЕКТИ 
 

 Проект за мобилизация на местна 
подкрепа 

Двугодишният проект, финансиран от 
OSI, беше сред основните приоритети на 
програмата на 2019 г. През февруари 
беше реализирано качественото 
социологическо проучване на нагласите 
към правата на човека сред българското 
общество (чрез провеждане на дискусии 
с 6 фокус групи в три града в страната), 
последвано от национално 
представително проучване на 
обществените нагласи към 
правозащитността и БХК. На база 
изводите от представителното 
проучване и чрез две по-малки 
социологически проучвания - БХК тества 
няколко теми, по които беше установена 
висока обществена чувствителност и 
позитивно възприемане на 
правозащитната дейност – домашното 
насилие, правата на хората с увреждания 
и правата на децата в институции. Част 
от новите данни, свързани с 
обществените нагласи спрямо 
домашното насилие, бяха огласени в 
прессъобщение и на сайта на БХК и бяха 
отразени в редица медии. Предстои да 
бъдат разгърнати кампании в 
посочените сфери, като към януари 2020 
г. е планирана кампания за повишаване 
на информираността за правата на 
възрастните хора с деменция. 

 Картографиране на убийствата 
на жени в България 

В началото на 2019 г. беше финализиран 
проектът „Картографиране на 
убийствата на жени в България“, чиито 
основен двигател беше екипът на 
мониторинговата програма. Програмата 
допринесе за разпространението на 
резултатите от проекта, като бяха 
реализирани 8 медийни участия и близо 
40 публикации в онлайн издания. БХК 
разпространи данните с визуална 
кампания, включваща 8 илюстрации и 

инфографики, създадени специално за 
целите на проекта, и вдъхновени от 
реални истории на жени, загинали от 
ръката на мъж от семейството.  

Проектът беше анонсиран в контекста 
на повишено обществено внимание към 
проблемите на домашното насилие и 
борбата с него, като даде собствен 
принос за повишаване на 
информираността за конкретните 
измерения на това престъпление у нас, и 
нуждата за мобилизиране на обществен 
ресурс в борбата с него. Като един от 
резултатите от активната кампания 
можем да отчетем повишените 
обществени очаквания към 
правораздавателните органи да 
осъществяват по-ефективна превенция 
и защита от домашно насилие, които 
резултират в четирикратен скок в броя 
на издадените заповеди за незабавна 
защита през 2018 г., спрямо нивото от 
предходните две години.  

Повече информация на https://ubita.org/ 

 Проект READI 

В рамките на проекта READI за 
повишаване на капацитета за борба с 
дискриминацията на ромското 
малцинство, координиран от програма 
„Програмиране и администрация“, беше 
разработен уеб сайт със всички 
обучителни материали, подготвени в 
рамките на проекта, както и  новини, 
истории и видеа за добри практики на 
интеграция на ромите в България – 
http://readi.bghelsinki.org.  

Програмата организира две 
работилници по мобилна фотография за 
смесени групи от младежи от различни 
етнически общности в София и 
Кюстендил. В Кюстендил работехме с 
местната организация ЛАРГО, чийто 
екип привлече участници от няколко 
кюстендилски училища. Работилниците 
се водеха от фотографката Вера Гоцева и 

https://www.bghelsinki.org/bg/novini/press/single/20200128-Zapovedi-za-nezabavna-zashtita-ot-domashno-nasilie-2019/
https://ubita.org/
https://ubita.org/
http://readi.bghelsinki.org/


ГОДИШЕН ОТЧЕТ, 2019 | БХК                                                                                                                                        

 

 

    | 23  

опитът от тях доказа, че съществуват 
работещи модели за преодоляване на 
пречките пред интеграцията в сферата 
на образованието. Различията между 
младежите бяха успешно преодоляни 
чрез работа по общи проекти и задачи. В 
събитията се включиха над 50 деца в 
тийнейджърска възраст от София и 
Кюстендил. "Младите човеци не се 
познаваха помежду си, но бързо се 
сработиха и правиха заедно сложни 
фотографски задачи. Винаги съм 
вярвала, че децата нямат предразсъдъци 
и граници, че не се делят на едни и други 
и се оказах права. Делението правим ние, 
възрастните, и е повод да се замислим," 
сподели за преживяването Вера Гоцева. 
Програма изработи видео, което 
проследява как минаха работилниците.  

Съвместната работа на децата стана 
основа и на интерактивна книжка за 
преодоляване на дискриминацията, 
насочена към млада аудитория 
“Наръчник за портрети и приятели” - 
онлайн и печатно издание. Книжното 
тяло е отпечатано в тираж от 2000 бр. 
1500 се  разпространяват  в мрежата на 
сп. Виж, а останалите – в училища в 
цялата страна. PDF  на изданието може 
да бъде намерен на сайта на проекта и 
на сайта на БХК. В рамките на 
комуникационната кампания бяха 
създадени и разпространени 5 видео 
материала, представящи добри 
практики в приобщаването на деца и 
млади хора от ромската общност. 
Видеата „Чудото Тунджа“, „Заедно на 
чаша кафе“, „Да мечтаеш“ и 
„Десегрегацията във Видин“ 
(произведено от партньора на БХК по 
проекта Сдружение Дром - Видин) 
представят добрите подходи и решения 
за интеграцията на ромите. Видеата, 
които преведохме и на английски, бяха 
гледани хиляди пъти в социалните 
мрежи. Кампанията завърши с петиция 
до МОН и местните власти за 
предприемане на спешни действия за 
десегрегация на ромските деца в 
образователните институции. 
Петицията събра подкрепата на 300 
души. 

Проектът READI се изпълняваше от 
екипите на три програми на БХК: 
Програмиране и администрация 
(цялостна координация и регионално 
сътрудничество), Правна програма 
(анализи и обучения) и Кампании и 
комуникации (комуникационни 
дейности и работилници).    

Повече информация на 
http://readi.bghelsinki.org.  

 NO HATE BG 

През 2019 г. проектът No Hate BG даде 
възможност за реализиране на поредица 
комуникационни активности, свързани с 
превенция на престъпленията от омраза 
и повишаване на чувствителността 
срещу употребата на език на омразата. 
Беше създаден уебсайт. Организирахме 
три градски арт-инсталации, чиято цел 
беше със средствата на изкуството да се 
предадат послания за високата човешка 
цена, която се заплаща при прояви на 
дискриминация, нетолерантност, 
етническо прочистване и престъпления 
от омраза. Артистичните акции се 
проведоха в София, Пловдив и Велико 
Търново. За първи път използвахме за 
ангажиране на публиката VR 
технологиите, като поканихме хората в 
Пловдив да съпреживеят историята на 
деветчленно ромско семейство, 
прогонено от дома си посред зима. 
Успяхме да „влезем“ и във ФЖМК на СУ 
“Св. Климент Охридски” с участието на 
студенти и преподаватели. Събраните 
материали станаха основа за създаване 
на специално списание “Любов и 
омраза”, разпространено безплатно в 
централни заведения в трите града. Във 
Велико Търново организирахме 
тематичен документален театър с 
режисьор Неда Соколовска. Бяха 
изработени три инфографики, 
онагледяващи проблема с 
престъпленията, провокирани от реч на 
омразата. Заснехме застъпническо видео 
срещу престъпления, провокирани от 
реч на омразата.  

Повече информация на 
https://nohate.bghelsinki.org. 

http://readi.bghelsinki.org/stories/video-instafoto
http://readi.bghelsinki.org/public/uploads/BHK_Zine_READI_web.pdf
http://readi.bghelsinki.org/resources/BHC-zine
http://readi.bghelsinki.org/stories/video-Tundja
http://readi.bghelsinki.org/stories/good-videos-together-over-coffee
http://readi.bghelsinki.org/stories/good-videos-together-over-coffee
http://readi.bghelsinki.org/stories/video-RossenBogomilov
http://readi.bghelsinki.org/stories/video-desegregation
http://readi.bghelsinki.org/news/Petition
http://readi.bghelsinki.org/news/Petition
http://readi.bghelsinki.org/
https://nohate.bghelsinki.org/multimedia/infografiki/
https://nohate.bghelsinki.org/
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3. КАМПАНИИ  

 Войводиново 

В началото на 2019 г. криминален 
инцидент с участието на представители 
на българския и ромския етнос в село 
Войводиново, Пловдивско, стана повод 
за ескалация на междуетническо 
напрежение и подклаждана и 
подпомогната от официалните 
институции саморазправа с живеещите в 
селото ромски семейства, 
несъпричастни към престъплението. В 
рамките на 2019 г. екипът на КК 
съдейства за организирането на 
поредица от акции в помощ на 
пострадалите, дарителска кампания за 
осигуряване на дрехи и учебни пособия 
за началото на учебната година за 
децата в едно от бедстващите семейства, 
както и събиране на подписка на терен в 
Пловдив и онлайн в подкрепа на 
семействата; продукция и 
популяризиране на видеото “Влез в 
обувките на Ганка”, разказващо 
историята им; придружаване и 
документиране на среща на европейския 
комисар по правата на човека Дуня 
Миятович с едно от прокудените 
семейства и др.  

 8ми март 

БХК се включи сред организациите, 
активно популяризиращи месеца, 
свързан по целия свят с борбата на 
жените за равноправие и преодоляване 
на дискриминацията, основана на пола. 
Екипът ни участва в организацията на 
Шествието за правата на жените, излъчи 
говорител от името на БХК по време на 
събитието и подготви тематичното 
видео, което разпространиха 
ангажираните организации. В рамките 
на месеца представяме и дейността на 
БХК в сферата на правата на жените през 
последните няколко години. 

Повече информация на 
http://bit.ly/womenbghelsinki2019 

 

 “Виж детето” 

Кампанията беше посветена на децата, 
които са в риск или са развили синдром 
на родителското отчуждаване. В 
рамките на инициативата „България 
дарява“ от януари до март 2019 г., 
екипът ни инициира дарителска 
кампания за събиране на средства за 
популяризиране на проблема и 
необходимите мерки за намаляване на 
вредите. За целите на кампанията бяха 
създадени три инфографики и четири 
текста, представящи гледната точка на 
засегнатия родител, на психолога и на 
юриста към казуса. Във втория етап 
екипът на КК се включи в редакцията, 
реализацията и разпространението на 
детската книга “За малкия Йонджи, с 
огромна любов”, разказваща “по детски” 
за проблема. Авторът е майка, 
неправомерно разделена от децата си, 
клиент на Правната програма на БХК. 

Повече информация на 
http://bghelsinki.org/bg/novini/bg/single
/vij-deteto/ 

 София прайд 

Както всяка година екипът ни беше част 
от организационния комитет на София 
прайд. Традиционните задачи бяха 
комуникация с властите, участие в 
срещи, организация на стюардите на 
шествието и безопасността на 
участниците, уточняване на маршрута. 
Регулярно поддържаме и онлайн 
каналите на  инициативата - сайт,   
Facebook страница и YouTube канал. По 
време на събитието ни БХК се включи 
със собствен щанд, на който представи 
свои продукти, изработени с кауза по 
конкретни кампании. 

 БХК за хората 

„БХК за хората“ е заглавието, което 
избрахме за дългосрочна кампания, 
стартираща с второто видео, създадено 
от сътрудничеството на Кампании и 
комуникации с екипа на рекламната 

http://bit.ly/womenbghelsinki2019
http://bit.ly/womenbghelsinki2019
http://bit.ly/womenbghelsinki2019
http://bghelsinki.org/bg/novini/bg/single/vij-deteto/
http://bghelsinki.org/bg/novini/bg/single/vij-deteto/
http://bghelsinki.org/bg/novini/bg/single/vij-deteto/
http://bghelsinki.org/bg/novini/bg/single/vij-deteto/
http://www.bghelsinki.org/bg/novini/press/single/kakvo-raboti-bhk/
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агенция Noble Graphics.  Видеото 
представя пет знакови за работата на 
БХК случая. В специална рубрика на 
сайта на организацията са разказани 
пълните истории на представените във 
видеото герои. Концепцията предвижда 
похватът за разказване на историите на 
жалбоподатели или изследвани случаи, 
на които се е натъкнал екипът на БХК, да 
продължи през цялата 2020 г. Историите 
се разпространяват чрез онлайн 
каналите ни и в партньорство с 
dnevnik.bg със специално избрани визии. 
В рамките на кампанията бяха 
реализирани също три медийни участия. 

 Човек на годината 2019 

Тазгодишните награди „Човек на 
годината“ преминаха под знака на 
активна и агресивна кампания както 
срещу БХК, така и срещу 
правозащитността като цяло. 
Концепцията на кампанията за 
огласяването на наградите беше 
подчинена на желанието ни да 
мотивираме хората, които продължават 
да работят в тази сфера, а от друга да 
обърнем наратива на различни крайни 

политически и религиозни говорители, 
като акцентираме върху възможността 
всеки гражданин да номинира “своя” 
Човек на годината. Усилията ни за 
популяризация на наградите бяха 
фокусирани върху по-малки 
организации от страната, които по-
рядко попадат във фокуса на 
общественото внимание, но имат 
огромен принос за поддържане и 
развитие на правозащитността в 
местните общности. В резултат 
получихме 44 номинации, 37 от които – 
допустими съобразно обявените 
критерии. Церемонията увенча процес 
на консолидация и добронамерено 
сътрудничество между работещите в 
сектора. Знаково обаче беше пълното 
отсъствие на представители на медиите 
в годината, в която голямата награда 
„Човек на годината“ беше връчена на 
журналисти. Постфактум събитието 
беше отразено в редица медии с 
публикуване на прессъобщението и с 
интервюта с отличените и техни 
истории.  

Повече информация на 
http://www.humanoftheyear.org 

 

КРИЗИСНА КОМУНИКАЦИЯ 

През септември състав на Софийския 
апелативен съд, начело със съдия Калин 
Калпакчиев, освободи предсрочно 
условно австралийския гражданин Джок 
Полфрийман, осъден за убийството на 
студента Андрей Монов в края на 2007 г. 
Този акт стана повод за безпрецедентна 
атака срещу съда като институция, 
конкретния съдебен състав и 
Българския хелзинкски комитет, комуто 
беше приписано нелегитимно влияние 
върху съдебния състав по делото. Това 
стана чрез мащабна медийна кампания, 
почиваща отчасти на манипулативно 
представяне на фактите и отчасти на 
откровени клевети по адрес на 
сдружението.  

Създалата се враждебна обстановка 
постави БХК в условията на кризисна 

комуникация, в която организацията 
беше обект на голям, но почти без 
изключение негативен медиен интерес. 
Стигна се дори до искане от страна на 
ултранационалистическата ПП ВМРО-
БНД организацията да бъде забранена. 
Този политически ход обаче стана 
основание БХК да потърси, и за щастие – 
да получи – подкрепата на много 
субекти в гражданския сектор, 
изповядващи правозащитни ценности. В 
рамките на 48 часа по молба на КК и 
инициатива на Български Дарителски 
Форум и Сдружение "Маргиналия", 
повече от 100 български и 42 
международни организации застанаха 
зад писма в защита на БХК в частност, и 
ролята на гражданския сектор като цяло 
в една демократична държава.  
Създалият се казус показа висок 

http://www.humanoftheyear.org/
http://www.humanoftheyear.org/
http://www.humanoftheyear.org/
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потенциал за обединение на граждански 
субекти с разностранна дейност и 
интереси, около защитата на 
фундаментални ценности и послания. В 
рамките на два месеца екипът на КК 
сътрудничи на председателя на БХК и 
директора на ПП за реализирането на 
три официални позиции на 
организацията, над 10 медийни участия 
и десетки неформални разговори с 
представители на медии и 
неправителствени организации, с цел 
съхраняване на имиджа на 
организацията и отстояване на 
принципите на правовата държава в 
контекста на конкретното съдебно 
решение и неговите последствия. 

БХК е неправителствената организация, 
която има най-ясна, категорична и 
системна позиция относно ролята на 

Главния прокурор в Република 
България, и конкретната процедура по 
избор на нов Главен прокурор, състояла 
се през втората половина на 2019 г. 
Водеща роля в отстояването на тази 
позиция има ПП, като екипът на КК 
оказва подкрепа за редакция и 
разпространение на позициите и 
становищата, изработени от правния 
екип, координиране на медийни участия 
и комуникиране на активността на БХК 
сред партньорски организации. 
Своевременното и ефективно 
комуникиране на позициите на правния 
екип, свързани с дейността на Главния 
прокурор, значимо подобри медийното 
ни покритие в онлайн изданията с 
утвърдена демократична насоченост и 
дори в тези с неконсистентна 
редакционна политика. 

 

4. ПАРТНЬОРСТВА 

В рамките на годината Програма 
“Кампании и комуникации” многократно 
работи съвместно с различни медии за 
популяризиране на дейността на БХК, 
като например установи дългосрочно 
партньорство със сайта Dnevnik.bg. Като 
част от комуникационната стратегия на 
наградите „Човек на годината 2019 г.“, 
екипът на програмата привлече десет 
медийни партньори, в т.ч. радио, уеб 
сайтове и печатни издания: БНР, 
Mediapool.bg, Club Z, “Маргиналия”, 
“Майко мила”, сп. Boyscout, “Момичетата 
от града”, “Програмата”, сп. “Виж!” и 
Seen.bg. Всички публикуваха 
информация за началото на 
номинациите, а някои поместиха 
рекламни банери и отразиха финалното 
събитие и отличените.  

През март месец, в рамките на 
ежегодния кинофестивал София филм 
фест, от програма “Кампании и 
комуникации” реализирахме 
партньорство с организаторите на 
фестивала за рубриката им “Кинофокус”. 
Целта беше да популяризираме 
различни аспекти на темата човешките 

права през представянето на три 
селектирани филма в програмата на 
фестивала, които бяха и повод за 
организиране на тематични срещи и 
дискусии по конкретните казуси и теми. 

Тук може да се запознаете по-подробно с 
партньорството ни и филмите, които 
представихме 
https://www.facebook.com/events/14574
50684395948/. 

През март БХК се присъедини към екип 
от организации, които застават зад 
създаването на Фонд в подкрепа на 
жени, жертва на домашно насилие. 
Екипът на програмата се ангажира да се 
включи в популяризирането на 
кампания за набиране на средства за 
реализиране дейността на Фонда. 

БХК е една от организаторите на 
ежегодния София прайд заедно с 
Младежка организация ЛГБТ “Действие”, 
Фондация “Ресурсен център – Билитис” 
и Фондация GLAS, с които си 
сътрудничим тясно по различните 
дейности за организацията на 

https://www.dnevnik.bg/
https://bnr.bg/
https://www.mediapool.bg/
https://clubz.bg/
https://www.marginalia.bg/
https://maikomila.bg/
https://boyscoutmag.com/
https://momichetata.com/
https://momichetata.com/
https://programata.bg/
https://vijmag.bg/
https://vijmag.bg/
https://seen.bg/
https://www.facebook.com/events/1457450684395948/
https://www.facebook.com/events/1457450684395948/
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шествието и съпътстващите го културни 
и спортни събития. 

Екипът на програмата продължава да 
поддържа активното партньорство с 
Български фонд за жените, с които 
работим по редица съвместни 
инициативи, насочени към подкрепа на 
лидерството, защита от дискриминация 

основана на пола, превенция и защита от 
домашно насилие. 

През 2019 г. екипът на КК привлече 
доброволчески ресурс в реализирането 
на кампанията „Виж детето“, акцията 
„Децата на Войводиново в началото на 
новата учебна година“ и 
фотоработилницата по проект READI. 

 

5. ФОНДОНАБИРАНЕ ОТ ИНДИВИДУАЛНИ ДАРИТЕЛИ 

В последните години БХК започна да 
развива дейности, чрез които да 
генерира собствен ресурс. В 
компетенциите на програмата е 
организирането на дарителски акции и 
развиването на продуктова линия, която 
представя инициативите и проектите на 
организацията. През 2019 г. усилията 
бяха съсредоточени в създаване на 
контакти и партньорства, които да 
улеснят тези две дейности, да повишат 
компетентността на екипа и разширят 
спектъра от възможности в тази сфера. 
Бяха създадени профили на 
организацията в дарителските 

инструменти DMS и platformata.bg и 
беше осигурено партньорството на БДФ 
и Фондация BCause за изготвяне на 
вътрешни правила за работа с частни 
дарители. 

Изработените към момента продукти се 
популяризират и продават през Фейсбук 
страницата на БХК, както и чрез 
щандове на базари. През 2019 г. са 
постъпили 1600 лева от дарения за 
конкретни каузи (Виж детето, Готови за 
училище, Войводиново) и 1624 лева от 
продажби (значки, чаши, торбички, 
карти за оцветяване). 

 

ПРОГРАМИРАНЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
През годината програма „Програмиране 
и администрация“ отговаряше за 
фондонабирането за дейностите на БХК 
(без дейностите на Програмата за 
правна защита на бежанците и 
мигрантите). Основната цел на 
програмата е да осигури непрекъснато 
финансиране за изпълнение на 
дейностите, предвидени за изпълнение в 
дългосрочната Стратегия на БХК 2018-
2023 и ежегодните планове за 
дейността.  
 
Програмата отговаря също така за 
отчетността на полученото и 
изхарченото финансиране пред 
българските власти и пред донорите. В 
тази си дейност програмата се ръководи 
от вътрешните правила на БХК за 
разходване на средства, което става при 

строг вътрешен финансов контрол, 
предотвратяване на конфликт на 
интереси и търсене на оптимално 
съотношение цена/качество при 
покупка на стоки и услуги, за които 
стандартно се събират по три оферти.  
    
Всички годишни финансови отчети на 
БХК са публично достъпни на сайта ни и 
в сайта на Агенцията по вписванията.   
 
Програма „Програмиране и 
администрация“ осигурява подкрепа на 
всички проекти на БХК, което се 
изразява в обща координация, 
бюджетиране, административно 
обслужване, техническа и логистична 
помощ, координация на издаването на 
публикации. Сътрудници на програмата 
осигуряват първоначалната връзка със 
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жалбоподатели; контакти с журналисти 
във връзка с прессъобщения или други 
публикации. Сътрудниците й имат 
водеща роля при организирането и 

техническото обслужване на публичните 
събития на БХК, семинари и 
конференции.  

 

1. ФОНДОНАБИРАНЕ, ОСНОВНИ ДОНОРИ ПРЕЗ 2019 Г. 
  
БХК осъществява дейността си с 
финансиране на европейски и 
международни публични и частни 
донори. От ключова важност за работата 
ни остават донорите, които отпускат 
институционална подкрепа - Фондация 
„Оук“ и Фондации „Отворено общество“. 
Този вид подкрепа позволява на БХК да 
отговаря на динамична правозащитна 
среда и да се ангажира със стратегическо 
водене на дела (което не се подкрепя от 
ЕС). Институционалната подкрепа ни 
позволява и да привличаме 
допълнителни средства от фондовете на 
Европейския съюз по проекти, като 
предоставя задължителното 
съфинансиране от 20%. През 2019 г. 
приключи последният цикъл на 
институционално финансиране на 
Фондация „Лион Ливай“. Фондацията 
подкрепяше БХК от 2006 година.  

През 2019 година БХК подаде общо 16 
проектопредложения (14 от централен 
офис), самостоятелно или в 
партньорство с други НПО в различни 
сфери на работа на БХК в изпълнение на 
Стратегията за дейността. От тях, 10 
бяха одобрени, пет не бяха одобрени 
(пред ЕС и малък местен донор), а по 
едно голямо проектопредложение се 
очаква решение. Благодарение на 
призната си експертиза, интегритет и 
високо качество на 
проектопредложенията, БХК запазва 
висока успеваемост при 
кандидатствания пред донори.   

Като особен успех през 2019 г. отчитаме 
успешното кандидатстване пред Фонд 
„Активни граждани“ по Първия 
стратегически конкурс. Програмата 
имаше водеща роля при написването и 
подаването на проекта, подкрепен от 
Главна дирекция „Изпълнение на 
наказанията“ и в партньорство с 
Омбудсмана на Република България, 

спечелен в много конкурентна среда. 
Проектът е в сферата на реформата в 
местата за лишаване от свобода, с 
тригодишна продължителност и 
стартира през януари 2020 г. 
Съфинансирането по него се осигурява 
от институционалните ни донори 
Фондация „Оук“ и Фондации „Отворено 
общество“.  

През 2019 г. благодарение на 
ангажираността на член на Общото 
събрание на БХК, за пръв път получихме 
финансиране от Националната 
фондация за демокрация, САЩ. 
Финансирането беше отпуснато за 
едногодишен период за проект, насочен 
към консолидиране на демократичната 
общност в България и Северна 
Македония.  През 2020 г. се очаква той да 
бъде продължен.  

Най-големите донори на БХК през 2019 
година бяха следните публични донори: 
Върховен комисариат за бежанците на 
ООН, Европейския съюз, чието 
финансиране бележи значителен ръст 
спрямо предходни години. 
Продължаваме да работим и с 
подкрепата на дългогодишните ни 
донори Фондация „Оук“ и Фондации 
„Отворено общество“. 

Разходите за дейността през 2019 г. са 1 
423 000 лева, което е 8% спад спрямо 
2018 г. (1 545 000 лева). Спадът идва от 
основно по линия на намаленото 
финансиране от ВКБООН и Уницеф за 
дейностите, свързани с процедурата по 
предоставяне на закрила на търсещи 
убежище (36% намаление) и работа с 
непридружени деца-мигранти (18% 
намаление).  Най-голям ръст в сравнение 
с предходната година се отчита при 
разходите по проекти, финансирани от 
Европейския съюз – ръст с 66% в 
сравнение с 2018 г. БХК успява да 
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поддържа диверсифицирано 
финансиране, като делът на никой донор 

не надвишава 1/3 от общото ни 
финансиране.  

 

За разходите по отделните проекти през 
2019 г., виж „Размер на финансиране по 
проекти“, които са дадени подробно в 
таблица 1 по-долу.   

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.

 

 

2. АДМИНИСТРАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТ  
 
Програма „Програмиране и 
администрация“ отговаря и за водене на 
счетоводството и отчетността пред 
българските власти и международните 
донори. През изтеклата година  
програмата отговаряше за счетоводно 
обслужване и отчитане на 8 проекта 
пред програмите „Правосъдие“, „Права, 
равенство и гражданство“ и „Еразъм“ на 
Европейския съюз, както и поне пет 
други проекта от институционални и по-
малки донори.  
 
През годината програмата осигуряваше 
прозрачното и стриктно отчитане на 
дейностите, приходите и разходите на 

БХК и пред българските финансови 
институции. 

Екипът на програмата обслужва и 
работата във връзка с разрешената по 
закон търговска дейност на „БХК 
Консултинг“, всички приходи от която 
отиват за подкрепа на работата на БХК.  

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.

32%

21%13%

17%

8%
4%4%1%

Източници на финансиране като дял от общия разход на БХК, 
2019 

ВКБООН (31,50%)

Фондации "Отворено общество" (20,60%)

Фондация "Оук" (13,50%)

Европейски съюз (17,50%)

УНИЦЕФ (7,70%)

Национална фондация за демокрация 
(4,49%)

FOSI, ИОО, Leon Levy, ECRE, Robert Carr 
Fund (3,70%)

Нерестриктирани средства, несвързани с 
проектно финансиране (1%)
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3. РАБОТА ПО ПРОЕКТИ, ОБУЧЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИОНЕН КАПАЦИТЕТ 

Паралелно с основната си работа, екипът 
на програмата участва и в други 
дейности на организацията – като 
координиране на проекти и даване на 
обучения по фондонабиране.  
 

 Проект READI 
 
Голяма част от ресурса на програмата 
през 2019 г. беше зает с координиране на 
работата по проекта READI, който се 
изпълняваше съвместно от БХК и три 
партньорски организации в страната. 
Освен с координиране различните 
дейности на БХК измежду три програми, 
екипът на програмата редовно 
консултираше нашите партньорски 
организации за финансовото и 
техническо изпълнение на ЕС проекти. 
 

 Проект „Свободата на словото не 
може да се защити сама“ 

 
Екипът на програмата съдейства и при 
изпълнението на дейностите по 

изпълнението на проекта „Свободата на 
словото не може да се защити сама“ – 
издаване посмъртно на книга с 
публицистични текстове на Емил Коен и 
организиране на публично събитие в 
Аулата на Софийски университет и 
документална фото-изложба. 
Двигателят на проекта беше Арт 
движение Кръг, а подкрепата дойде от 
Институт „Отворено общество“ – София.    
 

 Обучения по организационен 
капацитет    

 
През 2019 г. екипът на програмата 
проведе две обучения за 
организационен капацитет на 
Сдружение Организация Дром по писане 
и отчитане на проекти. Обученията бяха 
проведени във Видин през юни и София 
през ноември. Програма „Кампании и 
комуникации“ също участва в тези 
обучения с обучение за повишаване на 
капацитета за видео-застъпничество и 
работа с медии.

  

 

4. РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2019 Г.  

Делът на всеки донор в общото ни финансиране, изчислено въз основа на разходите за 
изпълнение на дейността ни в периода 1 януари – 31 декември 2019 г., е даден в таблицата 
и графиката по-долу: 

Донор Подкрепени дейности 
Изразходвана 

сума през 2019 

Върховен комисариат за 
бежанците на ООН  

Наблюдение на процедурата за предоставяне на 
закрила, застъпничество и дела на търсещи убежище    448 203 лв. 

Фондации "Отворено 
общество"  

Институционална подкрепа на БХК, 2019 г. (година 2) 
(съфинансиране) 

293 251 лв. 

Фондация "Оук" 
Институционална подкрепа на БХК, 2019 г. (година 1) 
(съфинансиране) 

191 452 лв. 

Европейски съюз  
Разходи по проекти, както следва: 249 189 лв. 

"Заедно в защита на малцинствата и 
противодействие на престъпленията от омраза"      
(NO-HATE-BG) 

89 150 лв. 
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"Укрепване на капацитета на регионално ниво в 
сферите на антидискриминация и интеграция" 
(READI) 

82 493 лв. 

"Хармонизиране на стандартите на задържане в ЕС" 
(NPM-Standards) 

31 928 лв. 

„Борба с неосъзнатите предразсъдъци и 
дискриминацията на роми в сист. нак. правосъдие“ 
(ROMA) 

19 118 лв. 

Проект „Ефективна адвокатска защита в 
предварително задържане“ (EFPTD) 

15 023 лв. 

Проект „Укрепване на процесуалните права в 
наказателния процес“ (EUPRETRIALRIGHTS) 

11 477 лв. 

УНИЦЕФ Наблюдение на положението на непридружените 
деца-мигранти  

109 605 лв. 

Национална фондация за 
демокрация 

Консолидиране на либерално-демократичната 
общност в България 63 619 лв. 

Фондация "Институт 
Отворено общество" (FOSI) 

"Промяна на наратива за правата на човека" 
31 925 лв. 

Институт "Отворено 
общество" - София 

"Свободата на словото не може да се зашити сама" 
6 493 лв. 

Европейския съвет за 
бежанци и изгнаници 

"Информационната база AIDA - Asylum Information 
Database" 5 844 лв. 

Robert Carr Fund  
"Медицинско обслужване, употреба на наркотици и 
разпространение на ХИВ в затворите в България"  4 210 лв. 

Фондация „Лион Ливай“ Подкрепа за работата на Правната програма на БХК 4 160 лв. 

Нерестриктирани 
средства, несвързани с 
проектно финансиране 

Разходи, непредвидени другаде 14 713 лв. 

Общо разходи за дейността през 2019 г.: 1 422 664 лв. 

 

 

БЪЛГАРСКА ОБЩНОСТ ЗА ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ 

През 2019 г. БХК стартира нов проект, 
финансиран от Националната фондация 
за демокрация, насочен към 
консолидиране на либерално-
демократичната общност в България. По 
време на първите планиращи събития 
групата се обедини около името 
„Българска общност за либерална 
демокрация“.    

Българска общност за либерална 
демокрация (БОЛД) е инициатива на 
БХК, която цели засилване на 
обществената подкрепа за 
демокрацията, правата на човека и 

върховенството на правото. Вътрешната 
комуникация в БОЛД, включително 
вземане на решения по ключови 
тематични политически позиции, е 
подобрена благодарение на 
използването на специално разработена 
онлайн платформа за дискусии, вземане 
на решения и излъчване на публични 
позиции. Външната комуникация, 
насочена към увеличаване на 
обществената подкрепа за правата на 
човека и други либерално-демократични 
ценности, е под формата на съвместно 
създадени иновативни комуникационни 
кампании, специфични за всяка 

https://boldbg.net/
https://boldbg.net/
https://platform.boldbg.net/
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тематична позиция. Кампаниите на 
БОЛД включват публични събития, 
публикации в социалните медии и 
съвместна работа със съюзници по по-
широки демократични теми. Една от 
основните цели е да има сериозно 
младежко участие, както и да се 
развитие сътрудничество с 
международни демократични мрежи. 

По време на първите 9 месеца от 
дейността си през 2019 г. БОЛД успя да 
консолидира първоначална група от 
съмишленици, установи връзки и 
партньорства с широк кръг от формални 
и неформални организации, и 
организира публични събития, базирани 
на изработените в платформата 
публични позиции. 

БОЛД започна публичните си прояви с 
отбелязване на 30-тата годишнина от 26 
октомври 1989 г. с кампания на тема: «Да 
се гордеем с традицията на 
демократичното гражданско участие“, 
чрез която настоя датата 26 октомври да 

се празнува като начало на масовото 
демократично гражданско участие, 
довело до падането на комунистическия 
режим. 

През ноември 2019 г. БОЛД проведе 
серия от панелни дискусии под общ 
надслов „Следизборно: Гражданското 
участие в местното самоуправление“. В 
четири тематични панела 
представители на демократични 
граждански движения и организации, 
както и представители на академичната 
общност обсъждаха добри практики и 
предизвикателства при 
взаимодействието между граждани и 
местни власти. 

През декември 2019 г. БОЛД започна 
работа по кампания за семейството и 
семейните ценности, на базата на 
приетата чрез онлайн платформата 
позиция, озаглавена „Семейството: 
Защита и подкрепа на семейството и 
децата в демократичното общество“.

 

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ 

„Правата на човека в България 
през 2018 г.“ 

През май 2019 г. БХК 
публикува годишния 
си доклад за правата 
на човека. Докладът 
беше разпространен 
до институции на 
изпълнителната и 
съдебната власт, до 
представители на 
медиите, 

академичната общност и адвокатурата. 
Представителите на законодателната 
власт получиха електронното издание 
на доклада.  

Докладът е уникален по мащаб и 
тематичен обхват, достъпен в печатен и 
електронен вариант, на български и 
английски език на интернет страницата 
на БХК.  

 

„Свободата на словото не може да се 
защити сама“ 

„Свободата на 
словото не може да 
се защити сама. 

Ние, 
протестиращите 
граждани, трябва да 
отбраняваме този 
най-ценен ресурс на 
демокрацията, който 
държавата и 

частните медийни монополи системно 
тъпчат. Тя е темелът на всички други 
граждански свободи, има ли я – има и 
надежда за промяна, когато я няма – 
първо идва безвремието, след това 
„единомислието“, а после – затвори, 
концлагери и „безследно изчезнали хора“. 
Емил Роберт Коен (1951–2018) 

Книгата, издадена през ноември 2019 г., 
съдържа публицистични текстове на 
Емил Коен, публикувани в различни 

https://boldbg.net/members/
https://boldbg.net/members/
https://www.facebook.com/events/590196848393558/
https://www.facebook.com/events/590196848393558/
https://www.facebook.com/events/590196848393558/
https://www.facebook.com/events/422579582019978/
https://www.facebook.com/events/422579582019978/
https://boldbg.net/2020/01/30/bold-position-family/
https://boldbg.net/2020/01/30/bold-position-family/
https://boldbg.net/2020/01/30/bold-position-family/
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/annual_reports/annual-bhc-report-2018-issn-2367-6930-bg.pdf
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/annual_reports/annual-bhc-report-2018-issn-2367-6930-bg.pdf
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/annual_reports/annual-bhc-report-2018-issn-2367-6930-bg.pdf
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медии в периода 2005-2019 г. по горещи 
граждански въпроси, както и с някои 
негови теоретични разработки и 

коментари. Тя се издава посмъртно. 
Книгата се разпространява от 
издателство „Изток-Запад“. 

„Добри практики за борба с дискриминацията срещу ромите в България“ 

Докладът, издаден по 
проекта READI, 
представя примери за 
добри практики - 
решения на съдебни и 
други органи по дела 
за дискриминация 
срещу роми, както и 
практически 

подходи, насочени към премахване на 
системната дискриминация срещу 
ромите. 

 
Неговата цел е да насочи усилията на 
националните и европейските 
институции към разрешаване на тези 
проблеми, като покаже работещи 
подходи и модели за преодоляване на 
съществуващите пречки пред 
интеграцията на ромите в сферата на 
образованието, заетостта, жилищата и 
здравеопазването. Достъпен е и на 
английски език. 

 

„Наръчник за правене на портрети (и приятели)“ 

През декември 2019 г. 
БХК публикува 
наръчника, 
предназначен за 
младежи, за правене 
на портрети и 
приятели.   

Наръчникът, издаден 
в тираж 2000 бройки, се издава по 

проекта READI. Той помества материали 
от изключително успешните обучения 
по мобилна фотография, които 
проведохме със смесени етнически 
групи от ученици в София и Кюстендил 
през октомври 2019 г.   

Наръчникът се разпространява 
безплатно в мрежата на списание „Виж!“.  

  

Други публикации 

Бяха публикувани също “Бяла книга 
относно достъпа до правосъдие на 
задържаните в досъдебното 
производство”, както и “Полицейското 
задържане отвътре 2: Емпирично 

изследване на правата на заподозрените 
и обвиняемите лица при разследването в 
наказателния процес в девет страни от 
ЕС”.

ЕКИП 
 
Програма „Мониторинг и изследвания“: 

Антоанета Ненкова (изследовател), Диляна Ангелова (изследовател), Красимир Кънев 
(директор програма), Славка Кукова (изследовател) и Станимир Петров (изследовател). 
 
Правна програма:  

адв. Адела Качаунова (директор правна програма), адв. Диана Драгиева, адв. Ивета 
Савова, Радослав Стоянов (комуникационен експерт) и Рилка Гергичанова (правен 
сътрудник). 
 
Програма „Кампании и комуникации“: 

http://readi.bghelsinki.org/resources/Good-practices-report-integration
http://readi.bghelsinki.org/resources/Good-practices-report-integration
http://readi.bghelsinki.org/resources/Good-practices-report-integration
http://readi.bghelsinki.org/resources/Good-practices-report-integration
http://readi.bghelsinki.org/resources/BHC-zine
http://readi.bghelsinki.org/resources/BHC-zine
http://readi.bghelsinki.org/resources/BHC-zine
http://readi.bghelsinki.org/resources/BHC-zine
http://readi.bghelsinki.org/resources/BHC-zine
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Андрей Гетов (мултимедиен продуцент), Босилена Мелтева (комуникационен експерт, 
и.д. директор - от август), Милена Димитрова (комуникационен експерт по NO HATE 
BG), Надежда Цекулова (директор на програмата, в майчинство), Радослав Стоянов 
(комуникационен експерт), Рая Раева (комуникационен експерт – до юли), и Яна Бюрер-
Тавание (консултант специални проекти).  
 
Програма „Програмиране и администрация“: 

Вера Найденова (счетоводител), Десислава Симеонова (директор на програма), Северина 
Петкова (касиер-счетоводител), Стамен Здравков и Теодора Веселинова (технически 
сътрудници). Счетоводна кантора „Желкова, Станева и Георгиев“ осъществява общ 
надзор върху счетоводството на БХК.  

Програма за правна защита на бежанци и мигранти: 

Антоанета Дедикова (правен консултант), 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, профайлърите 
Дияна Христова и Милен Христов, както и Христо Адамов – за бежанския център в 
Харманли и транзитния център в с. Пъстрогор. През 2019 г. към програмата работиха 
също така и преводачите Бадран Джарус, Емилия Михайлова, Ибрахим Джарадат, 
Людмила Янева и Салахудин Пактиавал. 
 
Проект за Българска общност за либерална демокрация: 

Димитрина Петрова (проектен ръководител), Владимир Колев (проектен координатор), 
Александра Чанкова (комуникационен координатор – от декември). 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, ОБЩО СЪБРАНИЕ 
 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 
 
Дейностите на БХК се ръководят от 
Общо събрание. Общото събрание е 
върховният орган на сдружението. 
Негови членове през 2019 г. бяха: 
 
Антоанета Ненкова, Васил Чапразов, 
Виктор Лилов, Вълко Станев, Георги 
Банков, Георги Тошев,  Десислава 
Симеонова, Димитрина Петрова, Донка 
Панайотова, Илиана Савова, Калина 
Бозева, Кирил Иванов, Красимир Кънев, 
Милена Моцинова-Бръчкова, Рамадан 
Кехайов, Стана Илиев и Яна Бюрер-
Тавание. 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  
 
Управителният съвет на БХК се избира 
от Общото събрание и отговаря за 
оперативното управление на 
сдружението. Той се избира измежду 
членовете на ОС и има двугодишен 
мандат.  
 
Членовете на Управителния съвет 
(мандат март 2018 г. - юни 2020 г.) са: 
Красимир Кънев, председател, Десислава 
Симеонова, заместник-председател, 
Вълко Станев, Рамадан Кехайов и Яна 
Бюрер-Тавание.
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(следват на следващите страници) 






















