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Българският хелзинкски комитет е независима неправителствена организация за защита
правата на човека: политически, граждански, културни, социални. Акцент в работата ни
е отстояването на правата на най-уязвимите групи: малцинства, хора в неравностойно
положение, лишени от свобода, деца, жени. Целите на БХК са да насърчава уважение и
защита 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.
Български хелзинкски комитет е основан на 14 юли 1992 г. Организацията е
регистрирана като юридическо лице в обществена полза, сертификат на Министерство
на правосъдието № 001/12.07.2001.
Алфред Криспин
Членове на БХК: Алфред
Криспин, Антоанета Ненкова, Бойко Кючуков, Васил
Чапразов, Вълко Станев, Данаил Данов, Даниела Михайлова, Десислава Симеонова,
Димитрина Петрова, Драгомир Богомилов, Екатерина Йосифова, Емил Коен,
Емилияна Живкова, Зелма Алмалех, Ибрахим Татарлъ, Илиана Савова, Йонко Грозев,
Калина Бозева, Кирил Иванов, Красимир Кънев, Маргарита Илиева, Мария
Бакърджиева, Михаил Иванов, Петър Слабаков, Пламен Богоев, Правда Спасова, Радост
Николаева, Рамадан Кехайов, Таня Маринчешка, Юлиана Методиева.
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ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2007 ГОДИНА
Програма за институционална подкрепа на БХК
Институционалната програма координира цялостната дейност на БХК. Програмата
оказва подкрепа във всички дейности на комитета, в направляването на различните
проекти и инициативи на БХК. Работещите в нея участват във фондонабирането за
нови проекти. В рамките на институционалната програма се координира изготвянето на
годишния доклад за правата на човека в България, поддържа се програма за медийно
застъпниество, Интернет страница, прави се медиен правозащитен мониторинг.
Медийно застъпничество
В рамките на Институционалната програмата вече четиринадесета
година излиза месечното сп. “Обектив” на български език. И през
2007 година английското издание на “Обектив”, което излиза като
тримесечен дайджест, продължи да излиза само в електронен
вариант. През 2007 г. бяха издадени десет българоезични списания и
три английски. Списанието продължи да се разпространява сред
печатните и електронните медии, държавните институции,
представителствата на чуждестранни организации и легации в
страната, неправителствени организации, библиотеки и лица с интерес към
правозащитната тематика. Всички броеве на списанието се публикуват и на сайта на
комитета. Главен редактор на списанието е Юлиана Методиева, Вяра Ангелова е негов
редактор, а Емил Коен – специален кореспондент/отговорник за подборката вътрешни
и международни новини в Интернет сайта на комитета.
През годината работещите в БХК осъществяваха медийно застъпничество по
правозащитни въпроси. Те имаха участия по всички национални и регионални
електронни и печатни медии. Най-чести бяха участията в студиото на Нова телевизия,
“Часът на Милен Цветков”, сутрешните блокове на бТВ и БНТ, „Виж кой“ по БНТ,
Телевизия Европа, Евроком, ББТ, 7 дни. По повод излъчения през септември филм на
БиБиСи за децата от социалния дом в с. Могилино, Славка Кукова, изследователка на
БХК, която консултира британския телевизионен екип в заснемането на филма, взе
участие в редица телевизионни предавания и диспути. Филмът генерира огромен
публичен отзвук, както в България, така и във Великобритания, а френския
телевизионен Канал 2 също засне филм за дома за деца с увреждания в с. Медвен, който
предстои да бъде излъчен. Водещата Антидискриминационната програма, адв.
Маргарита Илиева, имаше трикратно участие в предавания на международната
телевизионна мрежа Ал-Джазийра.
Проверки на случаи на правозащитни нарушения
Като част от текущата мониторингова дейност, през 2007 година БХК ежедневно
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извършваше мониторинг на пресата. В случаи на правозащитни нарушения и в такива
на потенциални нарушения на правата на човека бяха извършвани проверки на място.
Интернет сайт
БХК продължи да поддържа своя Интернет сайт на адрес www.bghelsinki.org. Сайтът
напълно обнови информационната си структура. Освен основните раздели
информация, ежедневно се публикува подборка правозащитни международни и
вътрешни новини. Продължава поддържането на архив на броевете на “Обектив” и
текстовете на книгите на БХК, издадени от 2003 г. насам, становища на БХК, доклади на
комитета), правозащитни стандарти (съдебни дела, закони, ресурси по правата на
човека). В последните месеци на годината посещаемостта на сайта се удвои в сравнение
с пролетта на същата година.
Публични мероприятия
В началото на 2007 г. БХК организира дискусия и издаде материалите по случая със
закриването на радио „Нова Европа” и преобразуването му в радио „Z-рок”. Това бе
една сделка, в резултат на която едно обществено радио, което често даваше глас на
организации, свързани с обществен интерес, включително на такива, защитаващи
правата на човека, се превърна в чисто комерсиално радио. Интересът на БХК в
ситуацията се определяше от ограничаването на свободата на словото чрез изчезването
от ефира на информационен източник, който разширяваше спектъра на обществения
дебат и включваше в него алтернативни на статуквото гласове. Интересът на БХК
винаги е бил насочен към това, да помогне за осигуряването на независимостта и
безпристрастността на българските медии, за да са по-малко подчинени на политически
и комерсиални интереси.
На 8 януари 2007 г. БХК организира дискусия в агенция „София-прес”, в която
участваха много журналисти, бивши служители на радио „Нова Европа”, общественици
и представители на държавни институции. Интересът към дискусията, както и към
темата изобщо, бе голям. По тази причина през февруари БХК събра публикуваните
материали по темата, стенограмата от дискусията и документи, представени пред
различни административни и съдебни органи по случая и ги издаде в публикацията
„Как и защо спря радио „Нова Европа””. Книгата се разпространи сред медии, отделни
журналисти, институции и обществени библиотеки.
В изпълнението на всичките си програми и инициативи, БХК разчита на работещите в
Институционалната програма колеги, които през 2007 година осъществяваха
административен надзор върху изпълнението на проектите – Вяра Иванова, водеха
счетоводството на комитета – Ася Грудова и Гергана Ерменкова, и подпомагаха
организирането на нашите публични изяви и ежедневното функциониране на офиса на
Комитета – нашите технически сътрудници Радоила Христова, Ивелина Машева и
Красимир Гегов.

Програма за правна защита
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През 2007 година дейностите на Правната програма се изпълняваха в рамките на
основната програма за правно консултиране и водене на дела и три специализирани
правни под-програми: Антидискриминационна програма, Проект за дела на жертви на
расово мотивирано насилие, враждебна реч и дискриминация и Проект за водене на
дела и застъпничество за правата на лицата с ментални проблеми (последният съвместен
с Ментал дисабилити адвокаси сентър, Будапеща). През годината за Правната програма
работеха трима адвокати, един младши адвокат, двама юристи, двама стажант-юристи,
социален работник и доброволец. По отделни случаи се работеше с мрежа от
асоциирани правозащитни адвокати. Юристите на организацията предоставяха
представителство пред вътрешните съдилища, Европейския съд по правата на човека,
Европейския комитет по социални права. Поддържаше се и Стажантската програма, по
която се привличаха студенти по право с цел трупане на практически опит.
Дела пред международни съдилища
Към 31 януари 2008 година, Правната програма предоставяше представителство по 24
дела пред Европейския съд по правата на човека в сфери като незаконно задържане,
справедлив процес, полицейско насилие, свобода на сдружаване, отказ за регистрация на
църква, религиозна дискриминация, условия в затвори, административно задържане на
чужденец, депортиране, реституция.
През годината Европейският съд произнесе решения по седем дела, по които Правната
програма предоставяше адвокатско представителство. Това бяха решенията по делата
Ангелова и Илиев с/у България – право на живот; Башир и др. с/у България (незаконно
задържане и право на личен живот на семейството на чужденец); Дебелянови с/у България
(право на собственост); “Глас Надежда” ЕООД и Еленков с/у България (свобода на
изразяване на мнение и религиозна свобода); Иванова с/у България (религиозна свобода);
Муса и др. с/у България (право на личен и семеен живот на чужденец); Иван Василев с/у
България (забрана за изтезания).
През 2007 година продължи работата по изготвянето на три колективни жалби за
нарушение на Европейската социална харта относно здравните и трудовите права на
лишените от свобода в българските затвори, съвместно с ИНТЕРАЙТС, Лондон.
Работата по колективните жалби бе замразена в средата на 2007 г. поради течащата
реформа в затворното дело и законодателната рамка на местата за лишаване от свобода
и изпълнение на наказанията.
Дела пред вътрешните съдилища
През 2007 г. Правната програма подготви и заведе 38 дела по различни случаи,
поставящи правозащитни проблеми. Наред с това продължи работата по дела, заведени
през изминалите години. Сред делата, заведени през 2007 г., попадат:


Граждански иск срещу Министерството на здравеопазването и срещу Софийския
онкологичен диспансер заради лекарска грешка и непредоставяне на дължими по
закон лекарства и терапии. Искът е заведен от името на сина на починал от
онкологично заболяване. Починалият е преминал през успешна операция в
онко-болницата в София с перспектива за оздравяване. Впоследствие му се
отказва терапия и медикаменти, в резултат на което той почива само няколко
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месеца по-късно.


Два случая на полицейско насилие. Единият случай засяга незаконен арест и
побой от полицейски служители на гражданин поради негова реплика към
полицейски патрул да спре да тероризира таксиметров шофьор. Във втория
случай става дума за побой с бухалки в РПУ-Бургас, където прокуратурата отказа
да обвини извършителите, а предложи налагане на административно наказание.
Защитник на пострадалия не бе допуснат в това производство.



Граждански иск от името на Мартин Любенов, починал след падане от движещ
се бърз влак при съмнителни обстоятелства по време на пререкание със
служители на Транспортна полиция, след като му е нанесен побой от тях. БХК
помага на близките да постигнат възобновяване на прекратеното наказателно
производство. Подготвена е жалба до Комитета по правата на човека на ООН.



Отказ от регистрация на "Международно общество на Кришна съзнание –
София Надежда" от страна на Софийски градски съд – Фирмено отделение с
мотив, че вече има регистрирано вероизповедание на тази религия в България и
всяка нова група последователи на съответната религия трябва да се регистрират
като поделение на старото вероизповедание. БХК предостави правно
представителство само на последната инстанция – Върховен касационен съд
(ВКС), Търговско отделение. ВКС потвърди отказа от регистрация. Подготвя се
жалба до ЕСПЧ.



Иск от името на Славчо Дашев за възрастова дискриминация. На жалбоподателя
му са отказани следващите по закон лекарства за хроничен хепатит С (с който е
бил заразен от държавното зъболечение през 1978 г.), защото е възрастен – 70годишен. БХК предостави правни консултации по процедура пред НЗОК и
редица лечебни заведения. Предоставено бе скъпоструващо лечение, макар и не
най-доброто в България, и до към края на 2007 г. резултатите бяха много добри.
Отказано бе предоставяне на по-доброто лечение, даващо висок шанс за
окончателно излекуване на хроничното заболяване.

Другите дела през годината засягаха психологическия реподбор на служители на МВР
(способ, чрец който в МВР се отстраняват неудобни служители); експулсиране на
чужденец без мотиви и при липсващи доказателства в службата-издател; дела за клевета,
заведени срещу екологични организации; системни забрани за провеждане на протести
на природозащитници, както и забрани на други мирни събрания; жалби срещу
незаконно задържане на еколози при спонтанни протести.
Правни консултации
През годината се предоставяха правни консултации на граждани, които се обръщаха към
БХК с молби за правно съдействие. Броят на жалбите остана висок през изминалата
година, което наложи БХК да ангажира нови стажант-юристи да помагат при
отговарянето на тези молби. Към края на годината БХК разполагаше с един стажантюрист, преглеждащ кореспонденцията с гражданите и оформящ отговорите до тях, и с
трима адвокати, даващи съвети по случаи на нарушени човешки права. Обикновено за
по-сериозните случаи правната консултация се предоставя за 30 дни.
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За 2007 година към БХК са се обърнали граждани по 338 нови случая. През годината
Правната програма е отговорила по 104 "стари случая", наред с текущите отговори по
новите случаи за 2007 година.

Антидискриминационна програма

През 2007 година Антидискриминационната програма осигуряваше адвокатско
представителство по няколко десетки дела, заведени през миналите години от 2004 г.
насам. Сред тях са:


Осем граждански производства срещу политика Волен Сидеров за тормоз и
подбуждане към дискриминация от името на членове на обществената коалиция
“Граждани срещу омразата”. Шест от делата са вече висящи на втора инстанция;
а едно от делата беше спечелено на районен съд.



На втора инстанция беше спечелено безпрецедентното дело за дискриминация
спрямо ром срещу Прокуратурата на България за расистки антиромски писмени
изявления на прокурор от Разград в негово официално постановление по
разследване на смъртта на ром. Тази победа потвърждава много позитивното
решение на районния съд, постигнато от Програмата, което осъди прокуратурата
да плати обезщетение на брата на загиналия заради причиненото му унижение
вследствие дискриминационната враждебна реч на прокурора.



Представителство пред Върховния касационен съд на ищец от ромски произход
срещу софийското електроразпределително дружество по дело за етническа
дискриминация, състояща се в монтиране на електромера на потребителя-ищец
на недостъпна за него височина. Очаква се решението на Върховния съд.



Програмата постигна двукратен успех и по дело за дискриминационен отказ на
търговски услуги спрямо роми срещу дружеството, стопанисващо хотел „Санкт
Петербург“ в Пловдив и прилежащия му обществен плаж “Аквапарк”.
Окръжният съд се произнесе в полза на двамата ищци, потърпевши от
произволен отказ на достъп до плажа от страна на служители на дружеството.
Делото е висящо пред Върховния касационен съд.



По дело за дискриминационен отказ на наемане на работа спрямо ром,
осъществен от работодател-търговец (“Любимка” ООД) Програмата постигна от
името на потърпевшия успех пред второинстанционния Софийски градски съд,
след като беше спечелила делото пред Софийски районен съд. Делото е висящо
пред Върховния касационен съд.



Програмата предостави правно представителство на семейството на убит от
полиция ром, като обжалва за четвърти (успешно) и пети пореден път
прекратяването на разследването по случая от страна на Софийската военноокръжна прокуратура.



Програмата осигури окончателното спечелване на дело за открито расистки
мотивиран отказ на достъп до услугите на кафетерия в Пазарджик спрямо роми.
След загуба на равнище районен съд, Програмата спечели делото пред окръжния

8

БХК Годишен отчет 2007 г.

съд в Пазарджик и след това пред Върховния касационен съд. Клиентите
принудително получиха от фирмата-закононарушител обезщетения за
претърпяното.
Другите дела засягат сходни проблеми на отказ на предоставяне на услуги на роми в
достъпа до ресторанти, търговски услуги, отказ на достъп до наемане на работа,
разрушаване на къщи от местните власти без предупреждение, произволно лишаване от
електрозахранване на изрядни платци.
Новите дела на Антидискриминационната програма, заведени през 2007 г., се отнасят до
смърт, причинена от служители на реда по време на задържане, унизително третиране
на задържан, религиозна дискриминация, полова дискриминация, дискриминация на
основата на сексуална ориентация, отказ за разследване на расистко нападение от страна
на скинхедс. Сред делата са:


Дело срещу Областна дирекция на полицията – Пловдив за убийството на ром
при задържането му от полицаи. В иска се твърди, че убийството е
несъразмерно, тъй като употребата на смъртоносна огнестрелна сила не е била
необходима, и дискриминационно, тъй като нером не би бил убит при същите
обстоятелства. Делото е висящо пред Апелативен съд в Пловдив.



Иск срещу Областна дирекция на полицията - Плевен от името на ром, жертва на
унизително третиране от страна на полицаи при задържането му. Ищецът бил
удрян, руган с расистки обиди и вкаран в багажника на патрулния автомобил, и
така превозен до районното полицейско управление, когато бил задържан за
грабеж на дамска чанта.



Въззивна жалба срещу неблагоприятно решение на Комисията за защита от
дискриминация (КЗД) по случай на религиозна дискриминация срещу студент от
страна на Богословския факултет на Софийския университет. Жалбоподателят,
който не споделя православната вяра, бил принуден да участва в православни
религиозни служби като задължителна част от студентския учебен план.
Исканията му са факултета да промени учебния си план, така че да отпадне
дискриминационното вмешателство в личната му религиозна свобода. Делото е
висящо пред Върховния административен съд.



Жалба пред КЗД по случай на полова дискриминация срещу баща от страна на
Окръжен съд – Бургас и на Върховния касационен съд. Жалбоподателят сам е
отгледал сина си до 3-годишната му възраст, но е лишен от родителските права
върху него в полза на майката единствено на основание мъжкия си пол.
Съдилищата в решенията си изрично приемат, че жената е по-годна от мъжа да
отглежда дете. Делото е висящо пред КЗД.



Представителство на Фондация “Романи бах” (ФРБ) по производство пред
Върховния административен съд, образувано по жалба на Столичния общински
съвет (СОС) срещу решение на КЗД. С обжалваното решение КЗД уважи жалба
на ФРБ срещу акт на СОС, с който бе забранено движението на каруци по
софийските улици извън ромските квартали. КЗД установи непряка
дискриминация срещу ромите, състояща се в по-неблагоприятното им засягане
от тази забрана в сравнение с останалата част от населението, която, за разлика
9
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от тях, не зависи за придвижването си из града от забранените каруци.
Върховният административен съд отмени решението на КЗД. Програмата заведе
жалба пред петчленен състав на същия.
Становища
Антидискриминационната програмата изготви и предостави на Европейската комисия
срещу расизма и нетолерантността (ЕКРН) професионално юридическо становище
относно Проекто-препоръка на ЕКРН за забрана на расовото профилиране от страна
на полицията, съдържащо критичен анализ на проекта и препоръки за подобряването
му.
Програмата изготви и становище до Конституционния съд по негова покана относно
правомерността на новоприета норма в Закона за местното самоуправление и местната
администрация.
Антидискриминационната програма изготви анализ на юриспруденцията на Комисията
за защита от дискриминация от гледна точка на международните и европейските
стандарти, и на ефективността, както и на институционалния капацитет на органа.
Анализът бе публикуван в годишния доклад на БХК, както и на други места.
Застъпнически дейности
Програмата проведе застъпничество пред министъра на правосъдието за изготвяне на
прозрачни и адекватни правила за номиниране на национални кандидат-съдии в
Европейския съд по правата на човека в Страсбург, в това число участие в работни
срещи, изготвяне на становища и проекто-правила. Предложенията бяха в значителна
степен отразени в приетите правила.
Участия в международни семинари и конференции
През 2007 Антидискриминационната програма оказваше международно сътрудничество
по въпроси на антидискриминационното право. Водещата адв. Маргарита Илиева
участва като експерт в семинари и конференции, посветени на темата, в Босна и
Херцеговина, Кипър, Турция и Косово, посредством специализирани презентации и
публикации, и консултации относно разработването и приемането на национално
антидискриминационно законодателство в някои от тези страни.
Изследователски дейности, проучвания
Антидискриминационната програма проведе редица изследователски дейности и
проучвания, свързани забраната за носене на религиозни забрадки в училище от страна
на образователните власти в родопския регион; правни проучвания, в това число на
международното право по въпроса за повторното образуване на производства за
екстрадиция по искания, идентични на вече отхвърлено от съда искане, придружено с
повторно задържане на лицето; и анализ на вътрешното законодателство от гледна
точка на съответствието му с Конвенцията срещу изтезанията и изработване проекто-
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норми за въвеждане на изричен състав, криминализиращ изтезанието, в българския
Наказателен кодекс.

Проект “Дела на жертви на расово мотивирано насилие,
враждебна реч и дискриминация”
По Проекта през 2007 година Правната програма предоставяше безплатна правна
помощ пред националните органи в седем дела, заведени през годината. Делата засягаха
враждебна реч на длъжностни лица, три случая на убийство по расови мотиви,
нападения на скинари (БХК успя да издейства за пръв път в България по новия НПК
ограничителна заповед от името на пострадали в нападението), и полицейско насилие.
Проектът се ръководи от адв. Свилен Овчаров.
Сред делата, поети през годината, са:


Враждебна реч на кмета на столичния район “Овча купел”: Представителство на
Фондация “Междуетническа инициатива за човешки права” пред Комисията за
защита от дискриминация заради крайни антиромски изказвания на кмета на
общината, в които той генерализира множество негативни човешки качества като
неизменно присъщи на всички роми.



Представителство по случай на убийство и нанасяне на средна телесно повреда
по расови мотиви на две момчета. При инцидент в Самоков през август 2007 г.
почива 17-годишно момче, а друго, на 15 години, е пребито. Извършителите са
установени от Областна дирекция на полицията-София окръг, които изземват
разследването от компетенцията на РПУ-Самоков (последното има дълга история
по прикриване и дори стимулиране на расисткото насилиe върху ромите в
Самоков). Делото цели да се подпомогнат органите при установяването на
расовия мотив за извършеното нападение. Към края на 2007 г. се очакваше
досъдебното производство да приключи с мнение за съд, но това още не се е случило.



Представителство по произволно задържане и смъртен случай в РПУ-Балчик: През
август 2007 г. полицейски патрул спира колата, шофирана от брата на жертвата и
жертвата, който е бил в силно алкохолно опиянение. Последният е задържан без
повод и откаран в РПУ-Балчик. На следващия ден става ясно за близките му, че е
починал поради прерязано гърло. Двете стъклени врати на входа на РПУ са счупени,
полицията твърди, че жертавата се е хвърлил три пъти върху вратите и че
движенията му са били некоординирани поради белезниците и алкохолното
опиянение. Двамата полицаи наблизо не са успели да го овладеят. Образувано е
досъдебно производство от Военно-окръжна прокуратура във Варна. Очаква се
постановлението на прокуратурата.



Представителство на младеж от ромски произход, който двукратно е бил нападан
от скинари. Първото нападение е извършено по време на участие в екологичен
уличен пърформънс, а седмица по-късно следва нова атака срещу младежа в
подлеза на Орлов мост от членовете на същата група, затова че е свидетелствал
срещу тях. Наложена е ограничителна заповед по искане на БХК, което е първи
случай в България по новия Наказателно-процесуален кодекс. По друго сходно
дело на нанасяне на телесна повреда поради расов мотив на ромски младеж, БХК
също успя да издейства ограничителна заповед.



Представителство на мъж, който е станал жертва на полицейско насилие,
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придружено
с
расови
обиди.
Мъжът
впоследствие
почива,
а
съдебномедицинската експертиза посочва като причина за смъртта усложнения
на язва на дванадесетопръстника. Пострадалият наистина е страдал от такова
заболяване, но същите съдебни медици имат богата история по фалшифициране
на експертизи. Започнати са две досъдебни производство по случая – първото
срещу медицинския персонал на МБАЛ-Казанлък, второто срещу полицаите от ПУГурково към РПУ-Казанлък, осъществили ареста. Предстои да бъде заведена жалба
пред ЕСПЧ без да се изчаква пълно приключване на неефективните вътрешноправни
средства за защита.


Представителство по случай на масов полицейски побой и погром в ромски
жилища в кв. Филиповци, извършени очевидно с цел сплашване и
"респектиране" на жителите. Вътрешноправните средства за защита се оказаха
неефективни поради забавяне и формализъм на българското правосъдие.
Подготвя се жалба до ЕСПЧ.



Представителство на нигерийски гражданин, жертва на расистки побой от страна
на скинари, чийто случай Софийската прокуратура отказа да разследва. Правната
програма обжалва отказа. Предстои завеждане на жалба пред ЕСПЧ.

Проект за застъпничество и правна защита на лица с психични,
интелектуални и емоционални разстройства
БХК изпълнява проекта съвместно с неправителствената организация Ментал
дисабилити адвокаси сентър, Будапеща, която се занимава със застъпничество за правата
на хората с умствени увреждания. Дейностите са свързани с предоставяне на безплатно
правно представителство пред българските съдилища и Европейския съд по правата на
човека. Ръководител на проекта е адв. Анета Мирчева, Ася Алексиева е социален
работник.
През годината проектът водеше съдебни дела за защита на човешките права на лица с
умствени затруднения за нарушения в сферата на правото на живот, нечовешко и
унизително отнасяне и наказание, задържане, право на личен живот, поставяне под
запрещение, право на здравеопазване, право на образование. През 2007 година
приключиха производствата, свързани с разследване на смъртни случаи (с изключение
на един случай), като по нито едно от делата не се проведе ефективно разследване,
въпреки наличието на ясни данни за извършени закононарушения. Бяха заведени дела
по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Делата са групирани в
следните основни сфери:


Смъртни случаи: Правният консултант работи по няколко дела, свързани със
смърт на пациенти/потребители на социални услуги в институции, настъпила
при неизяснени обстоятелства. Делата се водят срещу две държавни
психиатрични болници и два социални дома за възрастни с психични
разстройства. Обединяващото и в четирите случая е, че въпреки наличието на
множество съмнения за смърт, причинена от насилие или немарливост, по
делата не е провеждано ефективно разследване.



Незаконно

задържане:

Делата

са
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психиатрична болница.


Имотни измами: Във връзка с множество случаи на имотни измами по време на
лечението на лица с психични разстройства в психиатрични
болници, правният консултант предяви искове за защита на клиентите.



Запрещение: Проектът обръща специално внимание върху т.нар. институт на
запрещението, т.е. изземването на огромна част от правата на гражданите,
поради наличието на психическо заболяване. На клиенти на проекта беше
извършена експертна оценка, която установи, че голяма част от сегашното им
състояние се дължи не толкова на психичното им заболяване, а е трайна увреда
от живота им в институцията. Случаите на отмяна запрещение са изключително
разнородни, но те се обединяват от съществуващи конфликти с настойник и
лишаване от шанс за живот в общността, от възможност за контакт със
собствени деца. Един единствен случай приключи с позитивен резултат през
2007 година: Окръжната прокуратура в Силистра предяви иск за отмяна на
запрещението на Ф.И., по искане на БХК. Варненски Апелативен съд постанови
отмяна на запрещението. Въпреки успешно проведената защита на г-н Ф.И. и
отмененото запрещение, той остана през 2007 г. в социална институция поради
липсата на адекватни социални услуги в общността, които да му помогнат да
преодолее последиците от продължителния престой в институцията.

Проектът запази интереса си към състоянието на децата в институции, към правото на
образование и към процесите на интеграция и реинтеграция на хората с ментални
увреждания. Проведе се интензивна работа с настойници на лица в институции. Беше
оказана реална подкрепа и/или натиск върху социални институции за предприемане на
мерки за лечение на хора поставени под запрещение и с трайно неглижирани здравни
проблеми, както и за предприемане на мерки за по-адекватно обучение на деца,
настанени в институции. В края на 2007 г. беше подадена жалба до Главния прокурор на
Република България, с която се изиска започването на проверка на дейността на всички
институции за деца.
Обучения и консултации на целевата група
През 2007 година наред с воденето на дела, проектът извърши много директна работа с
хората от целевата група под формата на обучения и консултации на потребители на
психично здраве и на организации, работещи с целевата група. Продължи процеса на
задълбочаване на контактите с формални и неформални групи, които подпомагат
процесите по защита правата на лицата с психични заболявания или полагат грижи за
такива лица, като в края на 2007 г. правният консултант започна работа по консултация и
подкрепа на потребители на психично здраве, желаещи да се организират в различни
форми на неправителствени организации за защита на правата и интересите си.
Участие в работни групи
Бяха положени усилия за разрешаване на сериозни обществени проблеми чрез
използване на средствата на преговори, участие в работни групи, обществени съвети и
други такива.
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В началото на 2007 година приключи работата на работна група към МОН за създаване
на Наредба за обучение на деца със специфични обучителни трудности. До края на
годината обаче тази Наредба не беше приета. Към края на 2007 г. правните консултанти
започнаха работа по случаи на дискриминация срещу деца с увреждания в развитието и
дискриминация на лица с психични заболявания.

Стажантска програма
През годината БХК разкри Стажантска програма, по която се привличат студенти по
право или новодипломирани юристи, които първоначално работят в БХК като
доброволци в продължение на няколко месеца с цел трупане на практически опит, след
което продължават като стажанти. Един от тях остана да работи в БХК на постоянен
договор.
През 2007 г. двамата стажант-юристи и доброволката, които БХК включи в
Стажантската си програма, извършваха редица юридически и неюридически дейности в
подкрепа на адвокатите и юристите, работещи по трите специализирани под-програми.
Голяма част от дейностите включваха изготвяне и подаване на широк обем от правни и
други документи пред българските национални институции, както и събиране, превод и
подготовка на материали, необходими за завеждане на дела пред международни
юрисдикции за защита правата на човека.
Основна роля в работата на стажант-юристите и доброволците заемаше даването на
писмени правни консултации на граждани по тяхно искане. В течение на тази дейност
бяха идентифицирани и поети няколко стратегически за Комитета дела. Във връзка с
вече поети от БХК случаи участниците в Стажантската програма проведоха редица
срещи с клиенти, анализираха предоставената от тях документация, бяха командировани
в страната с цел да се запознаят на място с конкретни факти от значение за завеждане и
водене на делата. През годината особено внимание бе обърнато и на квалификацията на
стажантите и доброволците, като те бяха включени в семинарите и обученията, които
БХК проведе, като същевременно участваха активно и подпомагаха тяхната
организация.
Дейностите на Правната програма през годината се изпълняваха от адв. Маргарита
Илиева (ръководител на Антидискриминационна програма), адв. Свилен Овчаров
(ръководител на Проект за дела на жертви на расово мотивирано насилие), адв. Анета
Мирчева (ръководител на Проект за дела и застъпничество за правата на лица с
психични разстройства), мл. адв. Даниела Фъртунова, юристите Полина Русинова,
Йорданка Бекирска, Георги Войнов и Варка Калайджиева, социалният работник Ася
Алексиева, и доброволката Станислава Стоева.

Програма за затворените институции
През 2007 година Програмата за затворените институции продължи работа по проекта
"Проучване на съдебните практики по дела за престъпления свързани с наркотични
вещества и мониторинг на ефекта от измененията в Наказателния кодекс,
криминализиращи еднократната доза".
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В отговор на основната цел на проекта – да се направи анализ на ефективността на
дейността на правоприлагащите органи в противопоставянето на нарко-престъпленията,
през първото полугодие на 2007 г., работещите по програмата изследваха съдебната
практика по наказателни дела за престъпления, свързани с производство,
разпространяване, държане или пренасяне на наркотични вещества и осъществиха
наблюдение над протичането на наркодела в съдилищата. Изследователите Станимир
Петров и д-р Георги Банков посещаваха затвори и затворнически общежития, за да
интервюират лишени от свобода и изследваха и терапевтичните дейности в местата за
лишаване от свобода. Работата по проекта установи обема на законодателния дефицит в
областта на наказателното изпълнение, а тези заключения бяха представени в работната
група към Министерство на правосъдието за изготвяне на нов Закон за изпълнение на
наказанията.
Дейностите по проекта включиха и отговори на жалби на граждани и на
кореспонденция на лишени от свобода, които са потърсили правна помощ от БХК по
повод на повдигнати обвинения или наложени присъди по дела, свързани с наркотични
вещества.
По повод на конкретни жалби на лишени от свобода, БХК посети арестните помещения
към Софийски градски, Софийски районен и Пловдивски районен съд и уведоми
министъра на правосъдието за изключително нечовешките условия, при които
задържаните лица са принудени да пребивават преди и след съдебните заседания.
Резултатите от наблюдението бяха публикувани в книгата “Наркотици, престъпления и
наказания”. Книгата прави анализ на съдопроизводството по дела, свързани с
наркотични вещества, и бяха маркирани слабите места в борбата срещу
наркопрестъпността.
От юни 2007 БХК започна да работи по проекта „Подпомагане на реформата в
пенитенциарните институции“, насочен към подпомагане процеса на реформи в
затворените институции чрез осъществяване на системно наблюдение на затвори и
затворнически общежития, следствени арести и корекционно-възпитателни заведения за
малолетни и непълнолетни. Дейностите по проекта включиха работни контакти с
представители на изпълнителната и законодателната власт и запознаването им с найпроблемните области, констатирани в резултат на наблюдението. В същото време бяха
изготвяни предложения за необходимите законодателни и структурни промени за
системата на пенитенциарните институции.
В изпълнение на дейностите по проекта до края на 2007 бяха извършени общо 29
посещения на затвори и затворнически общежития. Основни акценти по време на
наблюдението бяха пренаселеността, лошите битови условия, качеството на
ресоциализационните дейности, медицинското обслужване, дисциплинарната практика
и условията на труд. В хода на наблюдението БХК констатира, че за облекчаване на
пренаселеността на корпусите на затворите и общежитията от закрит тип са необходими
спешни мерки и че в осем от 12-те затвора в страната килиите нямат самостоятелни
санитарни възли, което поставя сериозни санитарно-хигиенни проблеми, още повече,
че през нощта затворниците са принудени да използват общи кофи за удовлетворяване
на физиологичните си нужди, и то пред очите на всички останали обитатели на
килиите. В резултат на дейностите по проекта БХК дефинира ясно проблемите, стоящи
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пред пенитенциарните заведения, изготви препоръки за синхронизиране на
законодателната уредба и материалните и морални условия на задържане с
международноправните стандарти за третиране на лишените от свобода и участва в
работна група, организирана от Министерството на правосъдието, на която бе
възложено да изготви проект за нов Закон за изпълнение на наказанията.
В два от случаите при посещения в Софийски и Пазарджишки затвори от началото на
март 2007 г., БХК извърши проверка по сигнали за свръхупотреба на физическа сила и
помощни средства от надзорно-охранителния състав при потушаване на масови
затворнически протести. В началото и в края на 2007 БХК извърши посещения в
затворите в Пловдив, Плевен, Белене и Бобовдол, за да анкетира лишени от свобода,
които са били арестувани през последните две години и за да изследва достъпа до
адвокатска защита и начина, по който е протекло полицейското задържане. Данните от
анкетата се използваха при подготовката на годишния доклад на БХК.
През годината изследователи на програмата извършиха посещения в четири следствени
ареста в градовете Габрово, Хасково, Кърджали и Бургас. В тях, както и в повечето от
останалите арести през 2007 г. не бяха извършвани ремонти и не бе възможно да се
осигурят нормални битови условия - осветеност, проветрение, възможност за
раздвижване и осигуряване на занимания за задържаните лица. В някои от арестите
броят на задържаните лица за определен период от време е надхвърлял капацитета им.
Все още няколко от арестите се намират под земята без каквито и да е възможности за
осигуряване на престой на открито, на необходимата осветеност и приток на свеж
въздух, за съхранение на хранителни пратки и за провеждане на свиждания.
Съвместно с Фонд за превенция на престъпността “ИГА”, Пазарджик работещите по
проекта бяха конституирани като партньори работи по проект „Пилотен модел за
алтернативни услуги в подкрепа преструктурирането и реформирането на институциите
за деца”. БХК осъществи надзор на качеството и обема на социалните услуги, които
децата получават по време на пребиваването си в корекционно-възпитателни заведения
и по време на протичането на възпитателните дела.

Програма за правна защита на бежанците
и мигрантите
През 2007 г. програмата осигури правна защита на бежанци, търсещи закрила и други
лица, попадащи под закрилата на Върховния комисариат за бежанците на ООН
(ВКБООН). През годината програмата предоставяше правни консултации и
представителство пред Държавната агенция за бежанците и съдилищата, извършваше
мониторинг в местата за полицейско задържане на службите при Национална служба
“Полиция” съответно, Дирекция “Миграция” на територията на страната и Главна
дирекция “Гранична полиция” по границите, лобираше пред релевантните държавни
институции и организации.
За целта програмата оперираше чрез осем души постоянен персонал, пет от които
правоспособни адвокати, и чрез национална мрежа от асоциирани адвокати,
специализирани в бежанско, имиграционно право и права на човека. Програмата работи
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с 10 адвокати в София, Нова Загора, Свиленград, Малко Търново и Лесово, които
оказваха правни консултации и процесуално представителство на търсещи закрила и
бежанци (в т.ч. групи, нуждаещи се от специална закрила - непридружени деца, жертви
на насилие, самотни родители, болни лица или лица с увреждания).
Правна помощ: Консултации и представителство по дела
Правната помощ се предоставяше основно посредством консултации и
представителство по дела. Целта на представителството е установяването на адекватни
правни стандарти за бърза и справедлива административна и съдебна процедура за
предоставяне на статут. Адвокатската защита се изразяваше в административно и
процесуално представителство посредством достъп до регистрация до Държавната
агенция за бежанци при МС, интервюта и консултации, обжалване на административни
откази, събиране на информация за страната по произход, правна защита пред
Върховния административен съд при отказ за предоставяне на статут, представителство
пред други държавни органи, правни консултации по други въпроси, касаещи
бежанците.
Програмата предостави представителство и правни консултации в 4660 случая на общо
3156 бенефициенти, от които търсещи закрила – 1375, признати бежанци – 95, лица с
хуманитарен статут – 121, жалбоподатели – 642, окончателно отказани търсещи закрила
– 152, 44 разделени деца, мигранти – 693 и 34 други категории лица. Основните страни
на произход на бежанците в България са Ирак – 54.6%, Палестина – 8.2%, Афганистан –
7.8%, Армения – 6.5% и Иран – 3.4%. През 2007 г. 23 разделени от родителите си деца
подадоха молба за закрила като на нито едно от тях не бе признат статут на бежанец, а
на 5 бе предоставен хуманитарен статут.
През 2007 г. Програмата заведе общо 758 дела пред окръжните съдилища и Върховния
административен съд. Общо представляваните дела са 68, от които 30 дела в ускорено
производство, 18 дела на първа и 21 на втора инстанция. Спечелени бяха 12 дела, но без
решения, които могат да бъдат за съдебен прецедент, основополагащ нова законова
интерпретация на правна норма в полза правата на бежанците.
През 2007 г. Програмата започна да оказва съдействие на настанените по принудителен
ред в Специален дом за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) – Бусманци
незаконно пребиваващи чужденци да обжалват продължителността на задържането им в
процедура по депортиране, когато надхвърля 6 месеца и ги представляваше пред съда
pro bono. Наред с това програмата извърши общ мониторинг върху случаите на 693
задържани за незаконно пребиваване имигранти.
Центрове за правна помощ в приемните на Държавна агенция
за бежанците
Центровете за правна помощ на БХК в приемната на Държавната агенция за бежанците
(ДАБ) в София и в Регистрационно-приемателен център (РПЦ) – Баня продължиха да
функционират въз основа на двустранното споразумение между БХК и ДАБ от 2003 г.
Консултантите и адвокатите на програмата предоставяха безплатна правна помощ на
търсещите закрила и бежанците, настанени в Регистрационно-приемателните центрове
в София и с. Баня, Новозагорско към ДАБ. Специална категория бенефициенти
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представляваха непридружените непълнолетни, на които задължително беше
назначаван адвокат от програмата при поискване от страна на Държавната агенция за
бежанците. За периода на 2007 г. предоставените в РПЦ консултации бяха 616 на брой.
През декември 2007 г. програмата подписа споразумение с Дирекция „Миграция” при
Национална служба „Полиция” към МВР за предоставяне на правна помощ на
настанените в специални домове чужденци и за мониторинг върху достъпа до
процедура на търсещите закрила, задържани за незаконно влизане или пребиваване.
Мониторинг по границата
От 2005 г. адвокатите на Програмата имат свободен достъп за извършване на
мониторинг на в местата за полицейско задържане на границите на Главна дирекция
“Гранична полиция” (ГДГП) при МВР въз основа на подписано двустранно
споразумение. От началото на годината бе извършван регулярен седмичен мониторинг
на основния за страната входен пункт на ГКПП “Капитан Андреево”, съседния ГКПП
“Ново село”, ГКПП “Малко Търново”, ГКПП “Лесово” и Дома за временно
настаняване на пълнолетни лица (ДВНПЛ) - Любимец. В резултат на дейността по
мониторинг и консултации, предоставяни на задържаните за незаконно влизане лица,
645 търсещи закрила и убежище получиха достъп до територията на страната и оттам до
бежанска процедура.
През 2007 година броят на лицата, потърсили убежище в България бе 975 души от 44
страни, в сравнение с 639 души от 27 страни за 2006 г., 822 лица от 38 страни през 2005
г., 1 127 лица от 42 страни, регистрирани през 2004 година. Така, лицата, получили
достъп до територия и закрила, нарасна с 52% спрямо предходната 2006 г., от които 51%
са молби, регистрирани със съдействието на програмата – 645 молби от общо 975 нови
молби за закрила за 2007 г.
Консултации в сферата на социални права на бежанци
и лица с хуманитарен статут
През годината Програмата оказа съдействие на Българския червен кръст с правни
консултации в сферата на социалните права на бежанците и лица с хуманитарен статут.
Подобни връзки бяха установени с Федерация Каритас-България, насочени към
търсещите закрила. Програмата оказваше съдействие на земляческите организации на
бежанци и мигранти в страната като Съвета на жените-бежанки, Етиопската асоциация,
Афганистанското културно дружество по общи въпроси и индивидуални случаи, а също
така работеше в сътрудничество с организацията АСЕТ за помощ на лица, преживели
изтезание. Служители на програмата участваха в инициативи и обучителни програми за
служители на Държавната агенция за бежанците, Главна дирекция “Гранична полиция”,
Държавна агенция за закрила на детето и др. подобни.
Други дейности, изпълнявани от Програмата
През 2007 г. Бежанската програма работи и по няколко свързани проекти и инициативи:


Програмата продължи да представлява БХК в Българския бежански съвет,
създаден заедно с Българския червен кръст и Федерация Каритас-България
като сдружение с нестопанска цел в обществена полза, формирано на широка
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обществена основа и съгласуващо усилията на неправителствените
организации, занимаващи се със защита на търсещите закрила и убежище,
бежанците и лицата с хуманитарен статут в тази област, съвместно
фондонабиране и институционално развитие.


Швейцарската федерална служба за бежанци с посредничеството на Посолството
на Швейцария, София ангажира Бежанската програма за правни анализи и
информация на дела на българи, търсещи закрила в Швейцария.



Програмата функционира като национален координатор на Програма
“Разделени деца в Европа”, инициатива на Алианс “Спасете децата”.



През 2007 г. започна мониторинг на транспонирането на Директива
№2004/83/ЕО за минималните стандарти относно условията, на които трябва
да отговарят граждани на трети страни или лица без гражданство, за да могат
да кандидатстват за статут на бежанец или на лице, което по други причини се
нуждае от международна закрила и за съдържанието на този статут (т. нар.
Квалификационна директива) по съвместен проект на Холандски съвет за
бежанци, в който Програмата участва като национален партньор заедно с
представители на други неправителствени организации от Белгия, Германия,
Унгария, Италия, Полша, Румъния, Испания и Швеция.

Ръководител на Програмата е адв. Илиана Савова, а останалите членове на екипа са: адв.
Атанас Долапчиев, Антоанета Събева, адв. Валентина Нилсен, адв. Георги Тошев, Елица
Секулова, Майсун Шаабан и адв. Мариана Андреева.

Програма за защита правата на деца, настанени в
институции
БХК извършва наблюдение на детски институции от 1997 г. Ангажиментът на БХК към
децата, живеещи в институции, е траен и фокусиран към правото им на живот, достъп
до качествено медицинско обслужване, достъп до качествено образование, възможности
за социализация и пълноценно реализиране на личността им.
Макар е без специално формулиран за целта проект, през годината БХК продължи да
осъществява дейност по привличане на вниманието на националната и международна
общественост към проблемите на институционализирането на деца в България, да дава
консултации на работещи в детските институции служители. През годината
координаторката на Програмата, Славка Кукова, се включи в дискусии с държавни
органи, отговарящи за правата на децата в институции, лобира в България и чужбина за
реална деинституционализация и предоставяне на качествена грижа за децата от
институции. За децата с умствени увреждания БХК работи съвместно с
неправителствената организация Ментал дисабилити адвокаси сентър.
През септември бе излъчен филмът на ББС “Изоставените деца на България”, заснет с
активното съдействие на БХК в Дома за деца с умствени затруднения в с. Могилино.
Той предизвика сериозен обществен отзвук и отвори възможност за коалиране на
организации с експертиза в областта на грижи за деца с увреждания. Въпреки че
правителството по-скоро отричаше проблема с институционалната грижа за деца с
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увреждания и не взима години наред ефективни мерки за деинституционализация, бе
постигнато сътрудничество между организациите, събрани и координирани от БХК, с
цел реална деинстиуционализация. Бяха оказани спешни грижи на децата от Могилино
от специалисти и се проектира създаването на услуги за тях в областния град Русе,
където те ще имат достъп до здравни, образователни и рехабилитационни услуги, както
и до възможността да бъдат настанени в приемни семейства и осиновени. Моделът се
подготвя така, че да бъде мултиплициран за деинституционализация на децата от
другите 26 дома в страната. За първи път толкова различни неправителствени
организации и медии бяха обединени, за да защитят правата на деца с ментални
увреждания и да им предоставят качествени услуги.
По повод излъчения филм на БиБиСи през септември за децата в с. Могилино, Славка
Кукова, която консултира британския телевизионен екип за заснемането на филма,
имаше редица участия в медиите. Първото медийно повдигане на проблема на
държавната политика към децата с увреждания след излъчване на филма във
Великобритания се с състоя в студиото на Нова телевизия, Часът на Милен Цветков,
заедно с Движението на българските майки и Държавната агенция за закрила на детето.
Темата беше дискутирана и в студията на бТВ, Телевизия 7 дни. Ръководителят на
проекта имаше статии по темата във в. „Капитал“ , интервю в „Медиапул“, статии за
„Обектив“. Тя също така участва в заснемане на филм за френския Канал 2 за дома за
деца с увреждания в с. Медвен, който предстои да бъде излъчен.

Проект “Инициатива 'Равни възможности за жените.
Сега!'”
Това е най-новият проект на БХК, който включва редица
инициативи за борба с дискриминацията срещу жени, за да
бъдат спрени дискриминативните практики срещу тях и да се
достигне пълно и ефективно равенство между мъжа и жената.
Борбата с широкоразпространения феномен на понеблагоприятно третиране на жените се води като се снабдяват
жените с достатъчно знание и информация, за да бъдат в
състояние да защитават своите основни човешки права, да
бъдат освободени от дискриминация на основата на пола, да се
подобри тяхната позиция в обществото и да се повиши
обществената осведоменост по отношение на тези проблеми.
БХК привлече актрисата Елен Колева, спечелила наградата Актрисата Елен Колева и адв.
Илиева на
"Аскер" за главна женска роля за играта си във филма Маргарита
представянето на проекта пред
"Шивачки" на Годишните награди за киноизкуство 2007, за журналисти, ноември 2007
лице на инициативата. Чрез интервютата, които дава за
медиите, тя пое ангажимента да застъпва идеята за равни възможности на жените в
обществото, на работното място, образованието и в семейството. На среща-разговор,
проведена на 26 ноември, тази идея бе представена на 13 журналисти от различни
градове и медии. Създадена бе "мрежа" от журналисти с интерес в защитата на жени от
дискриминация.
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Освен мрежата от журналисти, осведомеността на обществото ще се повишава и чрез
онлайн информационен център, създаден от БХК за целите на проекта. Сайтът
http://ravni.bghelsinki.org предлага подробна информация за дискриминацията и нейните
форми, проявленията й, статистически данни, механизмите за защита на национално и
европейско ниво и друга полезна информация. Чрез предоставената информация се
стремим да подкрепим жените и другите уязвими групи и да ги окуражим да защитават
своите основни човешки права.
Чрез проведен семинар обучение на 20 практикуващи адвокати от цялата страна бе
създадена и мрежа от обучени правозащитници, с което се цели предоставянето на
компетентна защита на жертвите на дискриминация и в градовете извън София.
Обучители на семинара бяха експерти на БХК. За да се постигне качествено
просвещаване в сложната материя, БХК ще организира и обучение продължение, което
ще се проведе през юли 2008 г.
За да се осведоми широката общественост и работодателите, работниците и
професионалните организации относно дискриминацията, механизмите за защита и кои
са компетентните органи, БХК предприе кампания за разпространение на специално
създадени плакати и 20000 картички, съдържащи такава информация. Две линии на
разпространение гарантират по-широкото им популяризиране, а именно разпращане по
пощата и дистрибуция по най-посещаваните места в няколко големи града.
Йорданка Бекирска и адв. Даниела Фъртунова координираха проекта през годината.

Оценка на финансираните от Ромския образователен
фонд проекти и на възможното разширяване на
десегрегацията на национално ниво
Проектът включи оценка на действащите десегрегационни проекти в България и
разработи методология за оценка на възможното разширяване на тези проекти в една
национална програма за десегрегация на ромското образование.
Проектът включи оценка на дейността на осемте действащи в България
десегрегационни проекти по методология, която БХК приложи за подобна оценка на
подобни проекти в миналото. Беше направена оценка на факторите, които влияят на
образователните постижения на ромските деца, обучаващи се в интегрирани и в
сегрегирани образователни среди, както и оценка на икономическите и
институционални възможности за превръщането на десегрегацията в национална
политика, включително оценка на цената на една подобна стъпка.
За осъществяването на проекта на високо научно ниво още в самото начало бе
формиран надзорен комитет от водещи експерти – педагози, социолози, етнолози и
представители на неправителствени организации ангажирани с ромското образование.
През пролетта на 2008 г. предстои да се издадат резултатите от изследването.
Участие в осъществяването на проекта взеха Красимир Кънев, Светлана Тачева, Емил
Коен и Люба Батембергска.
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СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ
Проект "Развитие на политики за алтернативни
грижи за хора с умствени и психични увреждания"
Проектът стартира през октомври 2006 година и продължи една година. Целта му беше
да бъде развита стратегия и да се изпълни план за действие за поощряване на живот в
общността за хората с ментални увреждания на национално равнище. Проектът беше
съвместен с Инициативата за психично здраве към Институт "Отворено общество",
Будапеща. Дейностите по проекта се изпълняваха от консултантката Славка Кукова,
работеща съвместно с местни правозащитни организации, с отговорните държавни
органи и международни експерти.
Консултантката идентифицира проблемите в нормативната рамка, политическите
документи и източниците на финансиране, които пречат на развиване на услуги в
общността за хора с ментални увреждания, и набави актуална информация за развитието
и прилагането на политика по отношение хората с интелектуални затруднения и
психични заболявания в страната.
В рамките на работата си по проекта беше съветван Българският център за нестопанско
право по повод оказване на съдействие на общините за сключване на договори с местни
доставчици на социални услуги (неправителствени организации) за хора с
интелектуални затруднения. Консултантката по проекта участва лично и в две преки
преговаряния за основаване на центрове за рехабилитация и социална интеграция на
лица с интелектуални затруднения в Пазарджик и Разлог.
Консултантката участва в работна група към Министерство на образованието за
изработване на нова наредба за държавни образователни изисквания за деца с
увреждания. Освен това тя взе участие и в изпълнението на проект с Център за
социални практики за консултиране Министерство на образованието в процеса на
закриване на помощни училища за деца с интелектуални затруднения и обезпечаването
им с качествено образование в масовите училища. Десет от помощните училища, които
бяха в най-лошо състояние и предоставяха най-некачествено образование, бяха закрити,
а децата – преместени в масови училища по местоживеене.
Консултантката осъществи посещения на съществуващите в страната услуги в
общността за хора с интелектуални затруднения и психични заболявания. Целта на
посещенията бе да бъдат разпознати както пропуските и недостатъците в доставката на
услуги, така и нуждите по отношение на организационно развитие за способстване
напредъка в предоставянето на качествени услуги в общността.
Бяха посетени 19 дневни центъра за деца и възрастни (около 500 клиента), 17 защитени
жилища (120 клиента), 2 центъра за рехабилитация и социална интеграция (около 60
клиента). Макар усилията на българските власти и европейските фондове през
последните три години да бяха насочени към тези услуги, наблюдението установи, че те
не са реална алтернатива на институционалния тип грижа дори и като идеология, не
отговарят на индивидуалните потребности на клиентите си, не водят до активна и
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ефективна деинституционализация, не се изграждат така, че да подпомагат
самостоятелния живот и реализация на клиентите си, не могат да предложат качествена
грижа. Услугите са недостатъчно на брой, обслужват все още много малък брой
граждани с ментални увреждания, а струват много повече, тъй като, за да се развиват,
често се изграждат нови, скъпи и модерни сгради, които след това местните власти не
могат да поддържат. Тревожно е, че в повечето защитени жилища наблюдението се
натъкваше на данни за инциденти, довели до сериозни нарушения на правата на
клиентите.1 Дневните центрове затвърждават дискриминативния модел за отглеждане и
възпитание на деца с увреждания далеч от техните връстници и квалифицирани
специалисти и без идея за интегриране в общообразователни училища. Масово
служителите в алтернативните услуги са неосведомени за настоящата държавна
политика, законодателство и практика по отношение на хората с ментални увреждания.
Хората с психични заболявания имат още по-малък шанс за пълноценен живот в
общността поради липсата на алтернативни услуги за тях с малки изключения. Само
едно е защитеното жилище за тях извън София и само два са дневните центрове, които
могат да ползват.
През април 2007 г. консултантката представи презентация относно услугите за хора с
ментални увреждания в България на конференция за живот в общността в Загреб. Тя
подпомогна изследването на услугите в големи институции и такива в общността за хора
с ментални увреждания, провеждано в 26 държави, с предоставяне на информация и
анализ на ситуацията в България.
В края на 2007 г. бяха изготвени сравнителни карти на институционалната и
алтернативната грижа за хора с ментални увреждания, които внасят яснота относно
политиката на държавно и местно ниво за развитието на услуги за хора с ментални
увреждания. Те са достъпни на сайта на БХК.

ИЗСЛЕДВАНИЯ
По поръчка на Европейския център за правата на ромите (ЕЦПР), Будапеща, Правната
програма на БХК изготви правен анализ за съответствие на здравната система у нас с
ревизираната Европейска социална харта, както и за третирането на бедните слоеве от
населението в достъпа им до здравеопазване.
През 2007 г. БХК написа Годишния алтернативен доклад за расизма и ксенофобията в
България за Европейската мрежа против расизма (ЕНАР). Докладът за България, един
от 26-те за ситуацията с расизма в страни-членки на ЕС, съдържа компилация от
информация и данни, събрани от БХК през годината. Докладът, чийто автор е адв.
Свилен Овчаров, е достъпен в сайта на ЕНАР.

1

Пожар, довел до връщане в институцията на един клиент, демонстративно тежко натравяне с
невролептици на друг клиент в отговор на трудностите, които срещал в работата си, бягство и изнасилване на жена,
довело до пълното й лишаване от детеродни органи, без нейно знание.
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През декември 2007 г. БХК започна проект за изследване на ситуацията с правата на
малолетните и непълнолетните, настанени в поправителни училища, ВУИ и СПИ.
Основен фокус на проучването ще бъде върху работата на местните комисии за борба с
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, което ще разкрие позадълбочени данни върху системата на правосъдие за малолетни и непълнолетни. В
момента изследването е на етап обработване на статистическа информация.
Проучването се осъществява от Любомир Стойчев.

ОБУЧЕНИЯ
През 2007 година Антидискриминационната програма проведе обучение по правна
антидискриминационна защита на семинар за НПО активисти и профсъюзни дейци.
Шестдесет участника бяха обучени да идентифицират и правилно определят случаи на
дискриминация на различни признаци, сред които раса/етнос, пол, възраст, религия/
вяра, сексуална ориентация и увреждане, да документират фактите и да изработват
стратегии за водене на успешни дела пред съдилищата и Комисията за защита от
дискриминация. Като подготовка за обучението на НПО и профсъюзните активисти,
беше проведено и обучение на обучителите на този семинар.
Служители на Програмата за правна защита на бежанци и мигранти също взеха участие
в обучителни програми за служители на Държавната агенция за бежанците, Главна
дирекция “Гранична полиция”, Държавна агенция за закрила на детето и др. подобни.
А както вече беше казано по-горе, по Проекта “Инициатива равни възможности за
жените. Сега!” беше проведено обучение на 20 практикуващи адвокати и бе създадена
мрежа от правозащитници, целяща предоставянето на компетентна защита на жертвите
на дискриминация и в градовете извън София.

ПАРТНЬОРИ
През 2007 година БХК сътрудничи с или оказа съдействие на редица български,
чуждестранни и международни организации: Тръстът за равни права, Европейският
център за правата на ромите, Ментал дисабилити адвокаси сентър, ИНТЕРАЙТС,
Международната хелзинкска федерация по правата на човека, местните хелзинкски
комитети по страни, Европейската мрежа срещу расизма, Швейцарската федерална
служба за бежанци, Алианс "Спасете децата", Върховен комисариат за бежанците на
ООН, Български червен кръст, Федерация Каритас – България, Българския бежански
съвет (на който е съучредител), Българския център за нестопанско право, Център АСЕТ
за помощ на лица, преживели изтезание, Фонд за превенция на престъпността ИГА –
Пазарджик, Междуетническа инициатива за човешки права, Съветът на жените-бежанки,
Етиопската асоциация, Афганистанското културно дружество.
През март 2007 по покана на ЕНАР – Европейска мрежа против расизма, БХК
координира среща на български НПО за основаване на ЕНАР-България. ЕНАР е мрежа
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от 600 европейски НПО, работещи срещу расизма в страните членки на ЕС. БХК е
координатор на секретариата на ЕНАР-България.

ПУБЛИКАЦИИ

През 2007 година излизаше сп. “Обектив”. Списанието излизаше като месечно
списание на английски език и четиримесечен дайджест на английски в електронен
формат. Всички броеве на списанието са достъпни в Интернет сайта на БХК.
През пролетта на 2007 по повод преобразуването на
общественото радио „Нова Европа“ в комерсиалното „Z-рок”,
БХК организира дискусия по темата и публикува книгата „Как и
защо спря Радио „Нова Европа””. Книгата събира
документацията по случая със закриването на радио „Нова
Европа“, интервюта и публикации от българските медии от
бивши журналисти от радиото, общественици, медийни
анализатори, протоколи от заседания на управителното тяло на
преобразуваното радио. Интересът на БХК в провеждането на
кръгла маса по същата тема в началото на годината и в тази
публикация е правозащитен – да помогне за осигуряване на
независимостта и безпристрастността на българските медии, за да са по-малко зависими
от комерсиални и политически интереси.
През юни 2007 БХК публикува книга с изследване „Наркотици,
престъпления и наказания. Ефективни ли са мерките срещу
наркоразпространението в България?“. В изследването БХК
дава отговор на въпроса как съдебната система и другите
правоприлагащи органи в Република България водят борба
срещу престъпленията, свързани с наркотици. БХК анализира
голяма база данни за процедурните действия срещу лица,
обвинени в престъпления, свързани с наркотични вещества. Бяха
наблюдавани и близо 50 съдебни дела, свързани с
накропрестъпления, които хвърлиха светлина върху различията в
съдебните практики на различните съдилища. Изследването бе
проведено през периода август 2006 - май 2007 от екип на БХК в рамките на
изпълнението на проект за проучване на съдебните практики по дела за престъпления,
свързани с наркотични вещества и мониторинг на ефекта от измененията в
Наказателния кодекс, криминализиращи еднократната доза. Публикацията е достъпна в
Интернет сайта на БХК в Раздел „Специални доклади на БХК“.
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ФИНАНСИРАНЕ
Работата на БХК през годината беше подкрепяна от чуждестранни донори и
българското правителство. Най-голям дял заемат Институт “Отворено общество”Будапеща и Върховният комисариат за бежанците на ООН. Сред другите по-големи
донори на БХК през годината бяха Европейският център за правата на ромите,
Будапеща, Ментал дисабилити адвокаси сентър – Будапеща, Тръстът за Централна и
Източна Европа, Демократична комисия на САЩ, Фондация “Леон Леви” (дарението от
Фондацията не е отразено във финансовия отчет, защото то беше авансово преведено
през 2006 г.), Ромският образователен фонд. Като положително развитие през годината
може да се отбележи финансирането, получено от БХК от Бюрото по труда за
откриване на едно работно място. След изтичане на срока на финансирането, който е
двугодишен, БХК ще продължи да поддържа това работно място.
Делът на финансовото участие на всички донори по проекти е отразен подробно във
финансовия отчет за 2007 година.
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Отчет за приходите и разходите на БХК
Отчетът обхваща периода 01.01.2007 - 31.12.2007 г.
І. ПРИХОДИ
А. Получени финансирания през 2007
Донор

Име на проекта

Институционална подкрепа на БХК,
публикуване на сп. "Обектив" и поддържане
на сайт
Институт "Отворено общество" –
Изследване на положението на малолетните
Будапеща, Стажантска програма
и непълнолетните правонарушители
Институт "Отворено общество" –
Здравен проект на Институт "Отворено
Будапеща
общество"
Институт "Отворено общество" –
Водене на дела на жертви на расово
София
мотивирано насилие, враждебна реч и
дискриминация
Върховен комисариат за бежанците на Програма за правна защита на бежанците и
ООН
мигрантите
Европейски център за правата на
Политическа и правна подготовка за
ромите – Будапеща
реформа на образователната система за
насърчаване на равни възможности за всички
деца в България
Европейски център за правата на
Проучване във връзка със завеждането на
ромите – Будапеща
жалба по Европейската социална харта
Ментал дисабилити адвокаси сентър – Проект за застъпничество и правна защита
Будапеща
на лица с психични, интелектуални и
емоционални разстройства
Тръст за Централна и Източна Европа Подпомагане на реформата в българските
пенитенциарни институции
Ромски образователен фонд (РОФ)
Оценка на финансираните от РОФ
десегрегационни проекти и на разширяването
на десегрегационните програми
Демократична комисия, Посолство на
Проект "Инициатива Равни възможности за
САЩ
жените. Сега!"
Американска агенция за международно Проучване на съдебните практики по дела за
развитие
престъпления, свързани с наркотици
Програма Матра КАП, Посолство на
Написване на алтернативен доклад върху
Холандия
държавния доклад по Конвенцията на ООН за
правата на детето

Сума

Институт "Отворено общество" –
Будапеща

Фонд за превенция на престъпността
ИГА
Европейска мрежа срещу расизма
(ЕМСР)
Европейска мрежа срещу расизма
Швейцарско посолство
Частни дарения
Връщане на финансиране от Унгарски
хелзинкски комитет (УХК)
Комитети-членове на Международна
хелзинкска федерация
Бюро по труда

Мониторинг на човешките права на лица,
осъдени на пробация
Написване на доклад за ситуацията с
расизма в България
Учредяване на ЕМСР – България
Проучване на случаи на потърсили убежище
в Швейцария българи
Дарения за дома в с.Могилино
По проект за предотвратяване на
изтезанията; предстои връщане до
Европейска комисия
Регистрационни такси за провеждане на
Общото събрание на МХФ в България
Откриване на работно място по Закона за
насърчаване на заетостта за хора с
увреждания

Други приходи (в т.ч. лихви)

229 794,63
23 767,45
2 896,58

13 678,00
192 962,00

52 807,41
2 413,66
45 200,72
32 726,39
19 558,30
12 233,00
6 935,72

8 103,00
1 000,00
4 889,57
144,99
550,00
1 651,84
29 361,05
6 056,83
1 190,85

Общо приходи за 2007

приравнени в левове

1 589,60
689 511,59

Б.

в долари
в евро

173 257,93
50 899,53

Остатък от 2006
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в лева

68 700,84

ІІ. РАЗХОДИ
Наименование на разходите
1. Поддръжка на офисите, заплати на служители, договори с
външни сътрудници, командировки, съдебни такси

Сума
606 739,13

2. Публикации

25 576,10

3. Семинари и конференции

17 186,59

4. Други разходи
Членски внос
Дарения
Върнати неусвоени финансирания и лихви
Командировки в чужбина

2 715,80
941,36
67 261,13
6 859,80

Банкови комисионни
- долари
- евро
- лева

527,49
375,84
1 057,02

Общо разходи за 2007
в лева
в долари
в евро

728 336,93
527,49
375,84

ІІІ. ОСТАТЪК
Остатък към 01.01.2008 г.
в долари
в евро
в лева

99 592,34
24 523,87
163 957,10
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Управление и екип
Управителен съвет
Красимир Кънев, председател на БХК, Илиана Савова, зам. председател на БХК,
Юлиана Методиева, Рамадан Кехайов, Емил Коен, членове
Екип
Председател
Красимир Кънев
Административен отдел
Десислава Симеонова, програмен директор (от януари 2008)
Вяра Иванова, административен директор
Гергана Ерменкова, счетоводител (до ноември 2007)
Ася Грудова, счетоводител
Радоила Христова, технически сътрудник
Ивелина Машева, технически сътрудник
Красимир Гегов, технически сътрудник
Програма за правна защита
адв. Маргарита Илиева, правен консултант, Антидискриминационна програма
адв. Свилен Овчаров, правен консултант, Проект за враждебна реч и расово мотивирано
насилие
адв. Анета Мирчева, правен консултант, Проект за съдебна защита и застъпничество на
правата на хората с психични разстройства
адв. Даниела Фъртунова, правен сътрудник
Йорданка Бекирска, правен сътрудник
Полина Русинова, правен сътрудник (до юни 2007)
Георги Войнов, правен сътрудник
адв. Варка Калайджиева, правен сътрудник (до август 2007)
Ася Алексиева, социален работник, проект за съдебна защита и застъпничество на
правата на хората с психични разстройства
Станислава Стоева, доброволец
Програма за затворените институции
Станимир Петров, координатор
д-р Георги Банков, координатор
Любомир Стойчев, изследовател, проект за изследване на ситуацията с правата на
малолетните и непълнолетните, настанени в поправителни училища, ВУИ и СПИ
Програма “Медийно застъпничество”
Юлиана Методиева, главен редактор на сп. “Обектив”
Вяра Ангелова, редактор на сп. “Обектив”
Емил Коен, специален кореспондент
Донка Мангачева, специалист предпечатна подготовка
Любомир Пожарлиев, документалист
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Програма за защита на деца, настанени в институции/Програма за
застъпничество на правата на хората с ментални увреждания
Славка Кукова, изследовател, консултант
Програма за правна защита на бежанци и мигранти
адв. Илиана Савова, ръководител на програма
адв. Атанас Долапчиев
адв. Валентина Нилсен
адв. Георги Тошев
адв. Мариана Андреева
Антоанета Събева, консултант
Майсун Шаабан, консултант
Елица Секулова, счетоводител
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ДОНОРИ
Институт “Отворено общество”, Будапеща
Институционална подкрепа на БХК, публикуване на сп. “Обектив” и поддържане на Интернет
страница
Изследване на положението на малолетните и непълнолетните правонарушители
Проект "Развитие на политики за алтернативни грижи за хора с умствени и психични увреждания"
– Инициативата за психично здраве
Институт “Отворено общество”, София
Проект „Водене на дела на жертви на расово мотивирано насилие, враждебна реч и дискриминация“,
Програма за правна защита
Върховен комисариат за бежанците на ООН
Програма за правна защита на бежанците и мигрантите
Ментал дисабилити адвокаси сентър
Проект за застъпничество и правна защита на лица с психични, интелектуални и емоционални
разстройства”
Европейски център за правата на ромите, Будапеща
Проучване във връзка със завеждането на жалба по Европейската социална харта
Фондация "Леон Леви", САЩ
Стажантска програма, проучване на дела, Програма за правна защита
Тръст за Централна и Източна Европа
Проект „Подпомагане на реформата в пенитенциарните институции“, Програма за затворените
институции
Инициатива за укрепване на съдебната система, Американската агенция за
международно развитие
Проучване на съдебните практики по дела за престъпления свързани с наркотични вещества,
Програма за затворените институции
Ромски образователен фонд
Оценка на финансираните от Ромския образователен фонд проекти и на възможното разширяване на
десегрегационната програма на национално ниво
Демократичната комисия, Американското посолство
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Одиторски доклад
Годишен финансов отчет към 31.12.2007
(поместени на следващите страници)
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