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БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ (БХК), основан на 14 юли 1992 г., 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.
Организацията е регистрирана като сдружение за осъществяване на общественополезна дейност под
№ 001/12.07.2001.

Подкрепете ни:
http://www.bghelsinki.org/bg/donate/

Следвайте ни във Фейсбук:
www.facebook.com/bghelsinki (български)
www.facebook.com/BulgarianHelsinkiCommittee (английски)
Следвайте ни в Туитър:
twitter.com/bg_helsinki

За връзка с нас:
Български хелзинкски комитет
ул. Върбица № 7, 1504 София
тел.: 02 943 4876, 02 944 0670
факс: 02 483 6298
ел. поща: bhc@bghelsinki.org
Интернет адрес: www.bghelsinki.org
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През 2021 г. Български хелзинкски
комитет (БХК) продължи да изпълнява
основния си ангажимент по наблюдение на
положението с правата на човека в
България в стратегически сфери. През
годината работихме през своите пет
постоянни програми - „Мониторинг и
изследвания“, Програма за правна защита,
Програма за правна защита на бежанци и
мигранти, „Кампании и комуникации“ и
„Програмиране и администрация“. БХК
осъществяваше фокусирано наблюдение на
положението с правата на човека в
България, ангажирахме се в застъпничество
за правата на човека през медиите, участие
в публични събития, срещи и работни групи.
Програмата за правна защита продължи
да води стратегически и други дела пред
българските съдилища, Комисията за
защита от дискриминация и Европейския
съд по правата на човека (EСПЧ), да се
ангажира
със
застъпничество
чрез
становища по проекти на нормативни
актове и пред Конституционния съд и да
участва в процеса по изпълнение на
решенията на ЕСПЧ. БХК участва и в процеса
на управление на кризата от Ковид-19 като
се застъпваше за правата на различни
уязвими групи, чиито права бяха
непропорционално засягани от налаганите
мерки – ученици, възрастни хора, хора с
увреждания. Следяхме и провеждането на
парламентарните избори, проведохме
собствено проучване на броя на хора, които
поради мерки срещу Ковид-19 бяха лишени
от право на глас.
През годината осъществявахме, чрез
Програмата за правна защита на бежанци и
мигранти, 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.
Тези дейности се допълваха от
комуникационна работа, насочена към
осигуряване на видимост на работата на
организацията и повече подкрепа за
правата на човека. Обновихме своето
интернет присъствие чрез специален сайт за
полово-базирано насилие; работихме по
ред застъпнически инициативи, насочени
към подобряване качеството и достъпа до
детско
и
майчино
здравеопазване,
чувствителност към проблемите на
домашното и полово-базираното насилие
чрез видеоклип и изложби, включихме се в
дебата за правата на децата по време на
пандемията у нас.

През 2021 г. инициативата на БХК,
стартирала през 2019 г. с цел засилване на
обществената подкрепа за либерално
демократичните ценности и консолидиране
на поддръжниците на правата на човека и
демокрацията – Българската общност за
либерална демокрация – се обособи като
отделно юридическо лице във Фондация
„БОЛД“.
Фондацията
продължава
сътрудничеството си в БХК и започна да
развива и самостоятелни дейности като
образователни курсове по свобода и
качество на медиите, дискусии с
правозащитници, юристи, философи, а също
и застъпничество по актуални теми.
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ПРОГРАМА „МОНИТОРИНГ И ИЗСЛЕДВАНИЯ“
Програма „Мониторинг и изследвания“ осъществяваше наблюдение на положе-нието с
правата на човека в България в редица ключови сфери, формулирани в Стратегията на БХК
2018–2023 г. През 2021 г. те включваха насилието от страна на правоприлагащите органи,
дискрими-нацията 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. Особен акцент в дейността на програмата през 2021 г. бе
наблюдението на правата на българските граждани във връзка с пандемията Ковид-19.

Мониторинг на положението с правата на човека в България
и изготвяне на доклади и препоръки
Програмата осъществяваше фокусиран
мониторинг в различни сфери, за да получи
информация от първа ръка за състоянието
на правата на човека. Заедно с това, тя
следи всички материали, които се отнасят
до правата на човека в България на местни
и международни наблюдатели. Програмата
има основна роля в написването на
годишния доклад за правата на човека на
БХК.
Без независим мониторинг от страна на
БХК и през 2021 г. останаха институциите на
подчинение
на
Министерството
на
здравеопазването (МЗ). От 2015 г. МЗ
отказва да поднови споразумението си с
БХК за достъп до психиатричните болници и
домовете за медико-социални грижи за
деца с цел независим правозащитен
мониторинг. През годината програмата успя
да осъществи ограничен мониторинг на
няколко институции за лица с психични
разстройства.
БХК
посети
две
специализирани институции за възрастни,
които са дългогодишен повод за
загриженост
за
Комитета
за
предотвратяване на изтезанията на Съвета
на Европа: домът в с. Радовец, близо до
Тополовград, и домът в с. Баня, местност
Качулка, близо до Сливен. Програмата
проведе
изследване
на
противоепидемичните
мерки
и
хода
на
имунизационния процес в домовете за
възрастни в 202 общини. Изследването
разкри тревожни факти, като например
този, че 97% от починалите лица в
социалните домове са потребители. То
установи много ниски нива на ваксиниране

и висока степен на уязвимост на
настанените в тези домове потребители.
Основният акцент на мониторинга на
БХК през 2021 г. бе върху затворите. В
рамките на проекта „Оценка на реформата в
местата за лишаване от свобода в България:
Законодателство и практика след пилотното
решение на ЕСПЧ Нешков и други“ („Оценка
на реформата в МЛС“) изследователите на
БХК посетиха голям брой затвори и
затворнически общежития. Наблюденията
на БХК бяха споделени с Европейския
комитет за предотвратяване на изтезанията
на среща през септември 2021 г., както и с
Подкомитета по изтезанията на ООН по
време на тяхното посещение в България.
През февруари програмата предостави
доклад пред Комитета по правата на
детето на ООН във връзка с определянето
на списъка от въпроси преди разглеждане
на периодичния доклад за България. В
доклада си БХК акцентира върху
дискриминацията на ромските деца,
алтернативната грижа, институционализацията, образованието, включително в
контекста на Ковид-19, правосъдието за
деца в конфликт със закона и трафика на
деца.
През 2021 г. програмата продължи да
изготвя доклади по молби на адвокати в
чужбина, защитаващи свои клиенти срещу
екстрадирането им в България. Тази
дейност допринесе допълнително за
мониторинга в местата за лишаване от
свобода.
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Програмата участва и като независим
наблюдател на парламентарните избори
през април 2021 г. и проведе наблюдение в
най-големия арест в страната – този на ул.
„Г. М. Димитров“ в София. През годината

подпомогнахме Амнести интернешънъл за
написването на доклад в частта относно
ситуацията в българските затвори в
условията на пандемията от Ковид-19.

Работа по проекти в стратегически за БХК сфери
През 2021 г. програмата работи по
няколко проекта, засягащи ключови
въпроси на правата на човека в България и
подходите на БХК за тяхната защита.
Проект „Оценка на реформата в МЛС:
Законодателство и практика след
пилотното решение на ЕСПЧ Нешков и
други“
През 2021 г. програмата работи по
проект „Оценка на реформата в МЛС“,
финансиран от Фонд Активни граждани
България, чиято водеща цел е подобряване
прилагането на международните стандарти
за правата на човека в пенитенциарната
сфера в България. Противоепидемичните
мерки доведоха до промяна в дейностите
на терен. Въпреки това, екипът осъществи
27 посещения в затвори и затворнически
общежития и проведе 190 полуструктурирани интервюта с лишени от
свобода. По проекта бяха изготвени няколко
публикации: разработката „Международни
стандарти и препоръки на международни
органи, свързани с правата на лишените от
свобода по наказателен ред“; анализ на
съдебната практика по прилагане на
превантивното
и
компенсаторното
средство, въведени в Закона за изпълнение
на наказанията и задържането под стража
през 2017 г.; проучването „Образованието в
българските затвори“, което потвърди, че
средното образователно ниво в българските
затвори е значително по-ниско от средното
ниво на гражданите извън затвора и има
своите сериозни специфични дефицити.
Програмата подготви три становища за
Комитета на министрите на Съвета на
Европа по изпълнението на решения на
EСПЧ, свързани с правата на затворниците –
Лeбоа, Вецев и групата дела Кехайов (вкл.
пилотното Нешков и други).

През 2021 г. БХК се застъпваше за отмяната
на участието чрез видеоконференция на
задържаните обвиняеми лица в заседания по
определяне на мярката за неотклонение. В
края на годината Конституционният съд
обяви разпоредбата за
противоконституционна.
През юни 2021 г. бе организирана
онлайн застъпническа среща с адвокати,
свързана с приложението на националните
средства за защита срещу нечовешко или
унизително отнасяне и проблеми на
достъпа на адвокатите до местата за
лишаване от свобода. През годината БХК
водеше застъпнически кампании и за
засилване на институционалния контрол
върху условията на труд за затворниците и
качеството на болничното здравеопазване в
местата за лишаване от свобода.
Застъпвахме се и за отмяната на участието
чрез видеоконференция на задържаните
обвиняеми лица в съдебното заседание по
определяне на мярката за неотклонение.
През октомври 2021 г., сезиран от
Омбудсмана, Конституционния съд обяви
тази
разпоредба
от
Наказателнопроцесуални
кодекс
за
противоконституционна.
През септември 2021 г. организирахме
онлайн
дискусия,
посветена
на
изпълнението на пилотното решение
Нешков и други срещу България на ЕСПЧ с
участието
на
представители
на
Министерство
на
правосъдието,
Омбудсмана, Висшия адвокатски съвет и
неправителствени организации. В рамките
на срещата бяха представени заключенията
и препоръките на Комитета на министрите,
както и наблюденията на ангажираните
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държавни институции и граждански
организации по хода на реформите в
местата за лишаване от свобода и
прилагането на новите правни механизми
за превенция и защита срещу нечовешко и
унизително отнасяне.
Програмата продължи да поддържа
интернет страницата www.prisonreform.bg и
страницата „Реформа в затворите“ в
социалните
мрежи;
започна
и
разпространението на бюлетин с новини за
постиженията по проекта и новини,
свързани с местата за лишаване от свобода,
сред адвокати, граждански организации и
други заинтересовани групи.
Проект „Пилотиране на събиране на
данни, свързани с равното третиране в
системите на наказателно правосъдие в
ЕС“
Проектът e съвместна инициатива на
пет неправителствени организации от
Белгия, България, Гърция и Румъния, под
общата координация на БХК. Основната му
цел е да пилотира системното събиране на
данни за различното третиране на лица,
принадлежащи към уязвими групи в
системите на наказателно правосъдие на
държавите членки на ЕС, и да аргументира
необходимостта от това. Проектът е
съфинансиран от Европейския съюз.
В началото на 2021 г. БХК изготви
методологията
на
изследването.
В
сътрудничество
с
партньорските
организации бе изготвена анкетна карта,
която съдържаше въпроси, свързани с
употребата на сила по време на
задържането и по време на разследването,
достъпа до адвокатска защита и нейното
качество, достъпа до медицински преглед,
уведомяването за правата, материалните
условия на задържането, изхода от
наказателното производство. Част от
въпросите са свързани с пола, възрастта и
етническата
принадлежност
на
респондентите.
В периода юни – ноември 2021 г.
екипът на програмата проведе анкети в
българските места за лишаване от свобода

върху представителна извадка от 1010
наскоро осъдени и постъпили в тях лица,
чиито
досъдебни
производства
са
започнали след 1 юли 2019 г. Теренното
изследване бе проведено при добро
сътрудничество с администрацията на
затворите. То бе мащабно по обем и включи
посещения във всички затвори и почти
всички затворнически общежития в
България.
Данните
от
проучването
послужиха за изготвянето на доклад
„Проблемите с равното третиране на
обвиняемите
и
подсъдимите
в
досъдебното наказателно производство в
България“ (предстоящо публикуване през
2022 г.) и на становище пред Комитета на
министрите във връзка с изпълнението на
групата решения на EСПЧ, касаещи
свръхупотреба
на
сила
от
правоприлагащите органи, Великова и
други.
Проект „Онлайн наръчник по правата
на човека“

БХК работи по проект с Балтийското
дружество за права на човека, Латвия по
допълнително разработване на онлайн
ръководство по правата на човека
(www.humanrightsguide.bg). Ръководството
съдържа информация за правото на
свобода на изразяване и медиите; правото
на достъп до съд и до справедлив процес;
правата по време на арест и задържане;
правата на лишените от свобода; правата на
лицата, настанени за принудително и
задължително психиатрично лечение;
защита от дискриминация; защита от
домашно
насилие
и
защита
при
7
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престъпления от омраза. Ръководството е
достъпно на английски и български език.
През юни организирахме кампания по
рекламирането на ръководството в медии,
сайтове на сродни организации и в градския
транспорт в София. През 2022-2023 г.
проектът ще продължи с разработване на
нови теми, които ще бъдат качени на сайта
на наръчника на български и на английски
език. През 2021 г. наръчникът стана търсен
ресурс за обучение по правата на човека в
България, както и за подпомагане на
дейността на практикуващи юристи.
Проект за изследване на правата на
хората с увреждания
През 2021 г. осъществихме изследване
на правата на хората с увреждания за
Европейската комисия в сътрудничество с
Human European Consultancy. Програмата
изготви изследвания за въздействието на
пандемията от Ковид-19 върху основни
аспекти от живота на хората с увреждания;
за състоянието на правата на заетост,
образование и социални услуги на хората с
увреждания; въздействието на дигитализацията върху правата им (ще бъде достъпно
на английски език). Актуализирахме и
базата данни DOTCOM на Европейската
комисия за България относно актуалното

състояние на националните законодателство, политики и практика относно правата
на хората с увреждания, така както са
регламентирани в Конвенцията на ООН за
правата на хората с увреждания.
Проект „Стоп на полово-базираното
насилие над жени и деца в България“
През изтеклата година дейностите по
проекта, в които програмата взе участие,
включиха
провеждане
на
осем
информационни срещи с представители на
политически партии, депутати и министри
по въпросите на полово базираното
насилие. Партньорите от Националната
полиция
в
Нидерландия
изготвиха
Наръчник за превенция и противодействие
на полово-базираното насилие, който ще
бъде използван в пет обучителни сесии,
които ще се състоят в България през май
2022 г. Акценти на обученията ще бъдат
пропуските в съдебното преследване на
домашното насилие и насилието срещу
жени в България; мерки за проследяване на
всички форми на насилие срещу деца,
младежи и жени от страна на
правоохранителните органи; както и
добрите
европейски
практики
за
разпознаване и регистриране на насилието
като ключов принцип в превенцията.

Публично застъпничество чрез медии, участие в публични събития,
срещи и работни групи
През 2021 г. медийното участие на
представители
на
програмата
бе
концентрирано около няколко събития:
годишният доклад по правата на човека в
България за 2020 г., наградите „Човек на
годината“, застъпнически събития по
проекта „Оценка на реформата в МЛС“,
публичното изявление на КПИ от ноември
2021 г., нападението на представители на
БНС над общностния ЛГБТ клуб Rainbow,
ваксинационната кампания и защитата на
уязвимите групи, мисията на АЛДЕ във
връзка с ролята на МВР в българските
избори. Сред медиите, в които посланията
на БХК изобщо получиха най-голям отзвук
следва да се отбележат БНР, „Свободна
Европа“,
„Дневник“,
„Дойче
веле“,
„Маргиналия“, defacto.bg, „Стандарт“ и др.

Застъпничеството в областта на
деинституционализацията на грижата за
деца и възрастни и през 2021 г. продължи
чрез участие в две експертни работни групи
- Междуинституционалната работна група
за
разработване
на
подзаконови
нормативни актове по Закона за социалните
услуги и Постоянна експертна работна група
за изпълнение на Националната стратегия
за дългосрочна грижа. С втория план за
действие за деинституционализация (20212027 г.) се очаква да завърши отлаганата
няколко пъти деинституционализация на
ДМСГД и изграждането на новите здравносоциални услуги за деца, както да се решат
и нерешените проблеми с реформирането
на съществуващите домове за възрастни,
8
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като спешно се осигурят услуги за грижа в
домашна среда, интегрирани услуги,
хосписи, и се реформират психиатричните
болници на подчинение на МЗ.
БХК участва в консултативния процес по
изготвянето на законодателното предложение за Закона за социалните услуги от
самото начало през 2019 г. и продължава и
до момента участието си и в разработването
на подзаконовите нормативни актове. През
2021 г. продължиха консултациите по ново
законодателство, регулиращо социалните и

здравно-социалните услуги. Бе приета
Наредбата за планирането на социалните
услуги. БХК продължи и през 2021 г.
работата си в заседанията на Постоянната
експертна работна група за разработването
и координацията на изпълнението на
плановете за действие за изпълнение на
Националната стратегия за дългосрочна
грижа към МТСП.
През 2021 г. БХК стана член на
Националния съвет по равнопоставеност на
жените и мъжете в България.

Работа по стратегически дела в ЕСПЧ и в процедурата по изпълнението им
През 2021 г. програма „Мониторинг и
изследвания“ участва в подаването на шест
жалби в Европейския съд по правата на
човека (ЕСПЧ) в Страсбург. Те включват
нарушаване на правата на сдружаване и
мирно събрание на македонците в България
и лишаване от право да гласуват на
затворници от няколко затвора. Програмата
участва и в представянето на становища по
няколко текущи дела, заведени в
предходни години.
През 2021 г. програмата представи
същи и пет становища пред Комитета на
министрите на Съвета на Европа за преглед

на изпълнението на решенията на ЕСПЧ. Три
от тях бяха по дела на приоритетно
наблюдение от Комитета, свързани с
незаконна
употреба
на
сила
от
правоприлагащите органи, нечовешки и
унизителни условия в българските места за
лишаване от свобода и правото на свобода
на сдружаване. Тези становища бяха взети
под внимание и обсъдени от Комитета на
министрите. Усиленото наблюдение по нито
едно от групите дела, по които програмата
представи становища, не бе прекратено
през 2020 г. Другите две становища бяха по
неприоритетни дела и засягаха нарушения
на правата на лишени от свобода.

ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА
Програмата за правна защита (ППЗ) на БХК беше ангажирана със стратегически дела и
стратегическо правно застъпничество. Програмата води дела пред българските и
международните съдебни и квазисъдебни органи, изготвя становища по тълкувателни и
конституционни дела по покана на върховните съдилища и Конституционния съд, становища
като трета страна по дела пред ЕСПЧ, Комитета на министрите на Съвета на Европа, участва в
работни групи за изготвяне на законопроекти и становища по законопроекти пред Народното
събрание и обществени консултации в различни министерства. Програмата участва в
написването на доклади и мониторинг на съдебната практика и практиката на Комисията за
защита от дискриминация (КЗД) по Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр).
През годината програмата работи по
най-малко
79
производства:
13
производства пред КЗД, от които 4 нови; 44
производства пред съдилища, от които 18
нови; 7 досъдебни производства, от които 3
нови; 15 дела пред ЕСПЧ, като заведените
нови жалби са три. През 2021 г. бяха

постановени три решения по същество.
Освен процесуално представителство по
стратегически случаи, БХК оказваше и
правна помощ и под формата на правни
съвети на лица, обърнали се към
организацията.
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Производства пред българските съдилища и пред Комисията
за защита от дискриминация
Дела за защита от дискриминация
Организацията 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 ни
са случаи на дискриминация по шестте
основни признака в антидискриминационните директиви на ЕС. През годината
програмата се ангажира в дела по признак
етнос/раса, увреждане, пол/сексуална
ориентация, и други.
Програмата предостави правна помощ
в случаи на дискриминационни публикации
в социалните медии на благоевградско
училище (съдът окончателно се произнесе в
полза на жалбоподателя). По дело,
започнало през 2019 г. пред КЗД относно
изявленията на вицепремиера Красимир
Каракачанов в с. Войводиново, ППЗ
постигна пробив като ВАС върна преписката
на КЗД за ново произнасяне в посока на
установяване
на
етническа
дискриминация. По други дела, засягащи
дискриминационни забрани за достъп до
клубове
по
признак
„етническа
принадлежност“, КЗД установи, че е налице
дискриминация. През годината продължи
разглеждането на преписката в КЗД относно
събитията в с. Войводиново от началото на
2019 г., където ППЗ предоставя правна
помощ на множество лица от ромски
произход, които бяха принудени да
напуснат
селото.
Пред
КЗД
жалбоподателите твърдят, че действията на
кмета на селото и на директора на ОДМВР
са
дискриминационни.
КЗД
не е
постановила решение.
ППЗ продължи да предоставя правна
помощ на сирийско семейство, получило
хуманитарен статут в България, на което
кметът на гр. Елин Пелин отказа
регистрация на постоянен и настоящ адрес.
През 2018 г. КЗД намери дискриминация в
изявленията на кмета, но без да се
произнесе относно дискриминационния
характер на отказа му. ППЗ поиска

допълнение на решението и съдът върна
преписката в КЗД, която през 2021 г. се
произнесе с решение, с което установи, че е
налице съставът на пряка дискриминация.
Ответната страна обжалва акта, но АССО
отхвърли жалбата.
Програмата води дело за недостъпна
градска среда в района на МБАЛ „Царица
Йоанна“ в София, по което КЗД установи, че
вече са предприети действия за осигуряване
достъпна среда и издаде препоръка на
Столична община да поддържа такава и
занапред. По дело на родителите на
младеж с трайно увреждане срещу бившия
заместник министър-председател Валери
Симеонов заради неговото изявление от
2018 г. срещу майките на деца с
увреждания, ППЗ обжалва решението на
долната инстанция пред ВАС. ВАС уважи
жалбата и тя беше върната на КЗД.
Дела и преписки на хора, преследвани
заради правозащитната си дейност
През 2021 г. ППЗ продължи да оказва
защита на жена, осъдена от Национална
асоциация „Поход за семейството“ да плати
обезщетение за изказано от нея становище
относно намесата и влиянието на две НПО в
резултат на които не бе приета „Стратегията
за детето“. ППЗ обжалва решението пред
СГС. Делото е насрочено за март 2022 г. През
2021 г. ППЗ продължи работа по преписката,
образувана по повод отправени закани по
време на митинг през 2014 г. пред офиса на
БХК.

Дела за защита на жертви от престъпления
с дискриминационен елемент
През 2021 г. ППЗ оказваше правна
помощ по пострадали по няколко дела,
свързани с престъпления, подбудени от
предразсъдъци (расистки побой на млад
мъж от ромски произход, расистки
мотивиран побой над чернокож британски
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гражданин).
Програмата
пое
представителството на дете от ромски
произход, жертва на расистко мотивирано
насилие. Програмата представлява и
младеж от Велико Търново, към когото са
отправени закани срещу живота му чрез
социалните медии заради публично
изразената му подкрепа към ЛГБТИ
общността. През декември 2021 г.
прокуратурата за втори път спря
производството.
Програмата се ангажира в две дела на
пострадали от полицейско насилие, едно от
които беше спряно, но след жалби на ППЗ,
беше върнато на прокуратурата от
компетентните съдилища. Единият случай
касае полицейско насилие по време на
задържане
по
време
на
антиправителствените протести от 2020 г. в
София. През 2021 г. са подадени няколко
жалби до горестоящите прокуратури срещу
отказите за образуване на досъдебно
производство и срещу отказа да се
предостави достъп до преписката. Отказът
за образуване на досъдебно производство
бе потвърден, но този за достъп до
преписката обаче бе отменен.
Дела за защита от бездомност
ППЗ продължи да оказва правна помощ
на три жени от ромски произход във връзка
с картотекирането им като нуждаещи се от
общинско жилище. През 2021 г. ВАС и АССГ
за втори път окончателно уважиха жалбите
им
във
връзка
с
незаконни
административни актове, свързани с
картотекирането им. Общинската комисия
за трети път разгледа документите на трите
жени и ги включи в картотеката в първа
група. Междувременно, поради заличения
постоянен адрес, лицата не могат да се
снабдят с лична карта. Във връзка с това с
заведени три дела, свързани с адресната
регистрация.
През 2021 г. ППЗ оказа правна помощ
на десетки лица от ромски произход от кв.
Захарна фабрика, във връзка с оставане без
дом, след затваряне на ремонт на центъра,
в който са настанени. ППЗ заведе и спечели
пред АССГ едно бързо производство за

отмяна незаконосъобразни действия на
администрацията по недопускане на едно
от лицата в центъра, съдейства на десетки
лица за подаване заявления за адресна
регистрация, удостоверения за гражданско
състояние, заявления за ползване на
социални услуги. Към момента висящи в
АССГ са две дела - срещу отказ да бъде
издадена лична карта и срещу отказ да бъде
извършена адресна регистрация. През 2021
г. ППЗ окончателно спечели пред ВАС
делото на младежа от Баталова воденица,
син на жалбоподател по делото Йорданова,
срещу отказа на властите да му издадат
лична карта. В същото време АССГ обяви
нищожност на отказа на кмета на район
Възраждане да извърши адресната
регистрация на същия младеж, по жалба на
кмета делото е висящо във ВАС. През 2021 г.
ППЗ оказа правна помощ на семейство от
Захарна фабрика, което запази общинското
жилище, което обитава от 2017 г. насам.
Други национални производства
През годината АССГ се произнесе
окончателно по казуса на починал лишен от
свобода, приживе страдащ от рядко
онкологично заболяване и лишен от
ефективна терапия и възможност за
свиждане с близките си. След смъртта му
програмата продължи да оказва правна
помощ на съпругата му, като АССГ потвърди
присъденото й обезщетение в размер на 60
000 лв. поради претърпени вреди от
незаконосъобразното бездействие на ГДИН.
През годината ППЗ пое случай на
починала
непълнолетна
родилка
вследствие извършено спешно цезарово
сечение, като оказва правна помощ на
майката на починалата. Производството не
е приключено.
ППЗ пое представителството на чужда
гражданка, станала жертва на изнасилване
от т. нар. валиумен изнасилвач, във връзка с
разпространяване до медиите на снимки на
нараняванията по тялото ѝ, които снимки
жертвата е споделяла единствено с властите
по повод на наказателното производство
срещу насилника. ППЗ подаде искова молба
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срещу електронна медия, разпространила
снимките й.
ППЗ пое представителството на жена,
лишена от възможността да гласува на
изборите на 4 април 2021 г. поради това, че
е била поставена под карантина заради
Ковид-19, а не й е била осигурена подвижна
избирателна кутия. Производството не е
приключено.
През 2021 г. ППЗ пое представителството на лишен от свобода, който, въпреки
съдебно произнасяне, с което се разрешава
извеждането му и конвоирането му, не е
изведен от ЦСЗ за погребението на майка
си. След заведен иск за вреди, ГД „Охрана“
бе осъдена за незаконосъобразното си
бездействие.
През 2021 г. програма води успешно
дело на лишен от свобода във връзка с отказ
да бъде преместен в друго пенитенциарно
заведение. ППЗ пое и представителството
на лишен от свобода, страдащ от ХИВ и
други сериозни заболявания, който не
получава
необходимата
терапия,
вследствие на което понася изключителни
болки и страдания. През 2021 г. поехме и
още един случай на лишен от свобода,
страдащ от ХИВ инфекция в краен стадий,
комуто лечебни заведения са отказали
прием по спешност. Бе заведена молба с
искане от съда да бъде постановено
лечение в конкретно посочено лечебно
заведение, но жалбоподателят почина в
затвора без да получи помощ. ППЗ подаде
сигнали до МЗ и до ИАМН. ППЗ продължава
да оказва правна помощ на майката на
лицето, като предстои завеждане на дело за
обезщетение за вреди, причинени от
органите по изпълнение на наказанията.
ППЗ подаде сигнал до ПРБ относно
поредна акция на Динко Вълев по
задържане на лица, търсещи убежище в
България. Прокуратурата намери, че няма
данни за извършено престъпление от
страна на Вълев, а същевременно срещу
лицата, търсещи закрила, са образувани
досъдебни производства.

ППЗ подаде жалба от името на 4 деца ученици срещу една от заповедите на МЗ, с
които се преустановява присъствения
учебен процес в училищата. Твърденията
бяха, че ограничителните мерки на МЗ
непропорционално засягат учениците, още
повече, че двама от жалбоподателите
притежаваха зелен сертификат за завършен
курс на ваксинация. Скоро след подаването
на жалбата МЗ измени заповедта си като се
съобрази
с
изложените
доводи.
Производството пред ВАС беше прекратено.
През 2021 г. ППЗ заведе дело пред ВАС
за отмяна на разпоредби от Инструкцията за
деловодната дейност, издадена от главния
прокурор,
които
регламентират
и
ограничават достъпа на адвокати до
преписки.
През годината ППЗ започна от името на
БХК и на председателя й производство пред
АССГ срещу Държавна агенция “Национална
сигурност” за отказ за предоставяне на
достъп до съхранявани данни относно
сдружението или неговия председател.
След като АССГ не уважи жалбата, ППЗ
подаде касационна жалба пред ВАС, очаква
се решение.
Закон за достъп до обществена
информация
През годината програмата работи по 13
съдебни производства по реда на Закона за
достъп до обществена информация
(ЗДОИ):
•

•

АССГ отмени отказа на главния
прокурор да предостави на БХК достъп
до текстовете на указанията и
инструкциите, които той издава в
изпълнение на конституционните си
правомощия надзор за законност и
методическо ръководство върху всички
прокурори.
АССГ отмени отказа на главния
прокурор да предостави информация
относно методологията, по която
отчита 95% осъдителни присъди,
българския текст на писмото до LIBE и
твърденията за иззето имущество на
богати български граждани.
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•

•

•

•

•

•

АССГ
отмени
отказа
на
административния ръководител на СРП
да предостави актовете си относно
организация на достъпа до преписките
в СРП.
АССГ отмени отказите на главния
прокурор и на министъра на
вътрешните работи да предоставят на
БХК достъп до информация във връзка
с провежданите от тях съвместни акции
срещу „битовата престъпност“.
АССГ отмени отказа на прокуратурата
да предостави поисканите от главния
прокурор становища и експертни
заключения, въз основа на които са
изготвени предложения за промени в
НПК.
Прокуратурата
отново
не
предостави пълната информация,
поискахме от съда да прогласи
нищожност на решението за отказ.
АССГ отмени отказа на главния
прокурор да предостави достъп до
информация
относно
образувани
проверки в домове на деца с
увреждания.
АССГ отмени отказа на министъра на
здравеопазването
да
предостави
достъп до оценката на въздействието
върху защитата на личните данни при
разработването на приложението
ViruSafe.
АССГ отмени отказа на директора на
СДВР да предостави информация
относно 126 задържани протестиращи
граждани по време на антиправителствените протести през юли –
основанията за тяхното задържане,
упражненото от тях право на достъп до
адвокат и други.

•

АССГ отмени отказа на директора на
СДВР да предостави достъп до
информация за дисциплинарните
производства и наложените наказания
за
установените
нарушения
от
служители на МВР при задържането на
протестиращи на 10 юли 2020 г.

Делата Бехар и Гутман и Будинова и
Чапразов въвеждат ключов прецедент във
връзка с борбата с расистката реч на
омраза. Европейският съд за правата на
човека ги обяви за „ключови дела“.
През годината бяха заведени жалби
срещу отказите да бъде предоставена
информация
от
министъра
на
правосъдието относно докладите за
плановите проверки в затворите; от
директора на Националния център за
обществено здраве за анализите и мерките
срещу дезинформацията за Ковид-19; от
КЗД относно практиката на Комисията,
извън влезлите в сила решения.
ППЗ проведе собствено проучване
относно броя на гражданите, които не са
могли да упражнят правото си на глас на
първите
парламентарни
избори,
проведени на 4 април 2021 г., поради
причини свързани с Ковид-19. Във връзка с
това подаде заявления за достъп до
информация до всички общини в страната общо 268. Въз основа на получените
отговори 251 изготви доклад, който
установи, че най-малко 13 000 души не са
могли да гласуват.1

Дела пред ЕСПЧ
През 2021 г. Програмата за правна
защита работи по 15 дела пред ЕСПЧ, като
от тях 3 са новозаведени жалби. ЕСПЧ се
произнесе
по
две
дела,
където
жалбоподателите бяха представлявани от
БХК – Бехар и Гутман с/у България и

Будинова и Чапразов с/у България – където
Съдът намери нарушения на Конвенцията
поради отказа на българските власти да
предоставят защита във връзка с
дискриминационни изказвания на Волен
Сидеров. Решенията въвеждат ключов

1

https://www.bghelsinki.org/bg/news/20210602-presscovid-and-elections.
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прецедент във връзка с борбата с расистката
реч на омраза. Те бяха обявени за „ключови
дела“ от Съда. Решено бе и делото
Полфрийман с/у България (физическо
насилие в български затвор), където Съдът
намери нарушение на забраната за
изтезания и нечовешко отнасяне.

нарушаване на правото на мирно събрание
на ОМО „Илинден“; нарушаване на
забраната за нечовешко и унизително
отнасяне при задържане от полицията и
предстой в полицейското управление по
време на гражданските протести в София от
юли 2020 г.

Новоподадените жалби пред Съдът
засягат невъзможността за гласуване по
време на парламентарните избори през
април 2021 г. поради ограничения, свързани
с
разпространяването на
Ковид-19;

Програмата представи и становища
пред ЕСПЧ във връзка с делото Й.П с/у
България (изнасилване на малолетна) и Y и
други с/у България (убийство на жена в
условията на домашно насилие).

Правно застъпничество чрез становища и участие в работни групи
През
2021
г.
програмата
осъществяваше дейности по правно
застъпничество чрез участие в процеса по
изпълнение на решения на ЕСПЧ чрез
становища до Комитета на министрите на
Съвета на Европа, становища по проекти на
нормативни актове и пред Конституционния
съд. Две становища бяха представени пред
Комитета на министрите във връзка с
изпълнението на групата дела Колеви срещу
България,2 засягаща темата за липсата на
механизъм за независимо разследване и
отстраняване на главния прокурор при
съмнения
за
извършено
от
него
престъпление.
Програмата
представи
няколко становища пред Конституционния
съд, в т.ч. относно предлаганата нова
правна фигура на разследващия главния
прокурор;3 тълкуване на понятието “пол“,
използвано
в
Конституцията;4
конституционосъобразността на мораториума върху придобивната давност по
отношение държавната и общинската
собственост, както и на правната уредбата

2

на полицейската регистрация в Закона за
МВР.

БХК участваше в процеса по изпълнение
на решенията на ЕСПЧ чрез становища до
Комитета на министрите. Две
становища бяха представени във връзка
с липсата на механизъм за независимо
разследване и отстраняване на главния
прокурор при съмнения за извършено
престъпление.
Програмата представи и становища по
проекти на нормативни актове – във връзка
с предложени изменения на Закона за
защита от домашно насилие;5 проекта за
Програма за отпускане на еднократна
финансова помощ за насърчаване на
раждаемостта;6 изменения в Закона за
радиото и телевизията, предвиждащо
отмяна на разпоредбата, допускаща
създаване на предавания на език различен

https://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DHDD(2021)195revE; https://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DHDD(2021)1114E.

5

3

6

Конст. дело № 4/2021 г.
https://www.constcourt.bg/bg/Cases/Details/589.
4

Конст. дело № 6/2021 г.
https://www.bghelsinki.org/bg/news/20210616-pressgender-recognition.

https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang
=bg-BG&Id=5774.
https://bghelsinki.org/bg/news/stanovishte-na-bhkproektyt-na-stolichna-obshtina-za-ednokratnafinansova-pomosht-za-mladi-roditeli-sydyrjadiskriminacionni-uslovija.
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от българския;7 проекта за Инструкция за
дисциплината и дисциплинарната практика
в МВР.8
Юристи на БХК участваха в две работни
групи за изменения в Наказателния кодекс
във връзка с неправилно транспониране на
Рамково решение 2008/913/ПВР относно
борбата с определение форми на расизъм и
ксенофобия и за законодателни изменения
по повод констатирания голям брой
български граждани без документ за
самоличност.

През март 2021 г. правозащитната
мрежа Civil Liberties Union for Europe
публикува втория доклад за България по
консултацията на Европейската комисия за
върховенство на закона в държавите
членки, където автор на раздела за
България е Програмата за правна защита.9
Акценти в доклада са неплодотворните
усилия на правителството по изпълнение на
решението по делото Колеви срещу
България, липсата на независимост и на
ефективно прилагане на практиката на ЕСПЧ
от националния орган по равенството КЗД и
други.

Обучения, изследвания, работа по проекти
Адвокати на програмата водиха
уебинари относно правните и регулаторни
въпроси на ваксинопрофилактиката, ролята
на стратегическите дела за изпълнението на
решенията на ЕСПЧ, пропорционалността на
мерките срещу Ковид-19 и правата на
децата.
Програмата изготви изследване по
проект на международната коалиция
„Либъртис“ (www.liberties.eu) във връзка с
приложенията,
функциониращи
на
територията
на
редица
държави,
предназначени
за
проследяване
симптомите на заболелите от Ковид-19.10
През годината програмата работи по
съвместен проект с Българската общност за

7

https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/163507.

8

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx
?lang=bg-BG&Id=5775.

либерална демокрация и Фондации
„Отворено
общество“
относно
справедливостта на ваксинационната
кампания в България.
Програмата сигнализира служебния
министър
на
здравеопазването
за
необходими
изменения
във
ваксинационния план, а след неговия отказ,
подготви и внесе искова молба срещу
правителството на България и бившия
министър на здравеопазването Костадин
Ангелов заради приетия Национален план
за ваксинация и изпълнението му на
практика, с твърдения за осъществена
дискриминация по признаците възраст и
увреждане.

10

Governments continue to operate contact tracing
apps illegitimately, 11-2021, вж.
https://bghelsinki.org/bg/news/20211104-pressViruSafe.

9

https://www.bghelsinki.org/en/reports/eu-2020demanding-on-democracy.
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ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА НА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ
През 2021 г. Правната програма на БХК за защита на бежанци и мигранти продължи
дейността си, започната преди 25 години с подкрепата на Върховния комисариат за
бежанците към ООН (ВКБООН). От 2016 г. към тази дейност се включи и УНИЦЕФ с фокус върху
закрилата на непридружените деца-мигранти. 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.
Програмата работи въз основа на
няколко институционални споразумения: с
ВКБООН от 1994 г., с Държавна агенция за
бежанците от 1998 г., с Главна дирекция
„Гранична полиция” при МВР от 2005 г., с
Дирекция „Миграция” при МВР от 2007 г. и
с Националното бюро за правна помощ от

2017 г. Програмата представлява БХК в
Българския бежански съвет, създаден като
организация на БЧК, Каритас и БХК през
2005 г. с цел координация, лобиране и
застъпничество
за
укрепване
на
националната система за убежище и
закрила.

Мониторинг на границите, достъпа до процедура, предоставяне
на правна помощ
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
София, Харманли, Баня и 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.
Наблюдавани бяха и основните изходни
граници със Сърбия и република Северна
Македония. Наблюдавани на ежеседмичен
принцип бяха двата специални домове за
временно настаняване на чужденци в
София и Любимец към Дирекция
„Миграция“ на МВР.
Програмата осигури също
обжалване
на
актовете

така
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 представителство пред
регионалните административни съдилища
и Върховния административен съд в
случаите на сериозни нарушения на
материални или процесуални права.
През 2021 г. с оглед съблюдаването на
принципа за забрана на връщането (nonrefoulement) по чл. 33 от Женевската
конвенция програмата осъществи 546
гранични визити и оказа правна помощ за
подаването на молба за закрила на
сухоземна
граница
и
достъп
до
територията на 2000 търсещи закрила на
границата, от които – 1065 лица на входна
граница и 935 лица на изходна граница.
През 2021 г. програмата започна
наблюдение
и
на
провежданите
производства по реадмисия и от началото
на август 2021 г. до края на годината
осъществи проверка на 122 производства по
реадмисия на граждани на трети страни с
фокус върху предотвратяване на връщането
на турски граждани, търсещи закрила.
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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.
И през тази година програмата
продължи да наблюдава и регистрира
случаите на отблъскване на сухоземната
граница, основно по протежението на
външната ни граница с Република Турция.
Отблъскването
(pushback)
съставлява
връщане обратно на турска територия на
чужденци, които желаят да подадат молба
за закрила чрез или извън установените
официални процедури по реадмисия или
препятстване на влизането им на българска
територия
чрез
официално
или
неофициално недопускане. През годината
програмата установи 2513 случая на
отблъскване, засягащи 44 988 лица.
През 2021 г. програмата наблюдаваше
спазването на принципа за достъп до
процедура по чл. 6 от Процедурната
директива11 от местата за задържане на
нелегални мигранти, т.нар. специални
домове за временно настаняване на
чужденци (СДВНЧ), а именно: СДВНЧБусманци и СДВНЧ-Любимец към Дирекция
„Миграция“ на МВР. В течение на годината,
програмата извърши 163 посещения в
СДВНЧ, в резултат на което бе в състояние

да предостави правна помощ за достъп до
процедура на общо 7959 търсещи закрила
в СДВНЧ, на които бе оказано съдействие за
подаване на молба за закрила пред
администрацията
на
имиграционната
полиция.
През
тази
година
основното
затруднение при осъществяването на тази
дейност
произтече
от
наложената
задължителна
10-дневна
медицинска
карантина спрямо всички задържани лица.
Въпреки това програмата успя да осигури
сравнително кратък период на задържане
от средно 7 календарни дни при 0 дни
средно
закъснение
спрямо
законоустановения срок от 5 работни дни,
както и да осигури в този срок
освобождаването и достъпа до процедура в
откритите бежански центрове на 86% от
всички чужденци, търсещи закрила,
задържани в депортационните центрове на
МВР.
Въпреки мерките против Ковид-19
приемните и двата офиса на програмата в
София и Свиленград продължиха да
функционират и да приемат ежедневно
лица, нуждаещи се от правна помощ. Така
през 2021 г. бяха предоставени 1940 правни
консултации по отношение на 1643 души,
във връзка с регистрация и достъп до
процедура,
производството
по
предоставяне на международна закрила,
събиране на семейства, придобиване на
българско гражданство и доброволно
връщане.

Наблюдаване на производствата, осъществявани от ДАБ
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
регистрационно-приемателните центрова в
11

София, Баня, Харманли и Пъстрогор.
Програмата извърши наблюдение на 500
процедурни действия в производства по
международна закрила по отношение на
343 мъже, 53 жени, 21 придружени деца и
83 непридружени деца. От тях 250 са
наблюдаваните производства по оценка на
молбата за закрила пред административния
орган и 50 съдебни дела по жалби против

Директива 2013/32/ЕС.
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откази на закрила. Направена бе оценка и
анализ на 50 отрицателни решения на
административния орган. ДАБ продължи
предварително да известява програмата за
повечето от графиците си за провеждането
на различните видове действия в
производството по предоставяне на
международна
закрила
(регистрации,
интервюта, връчване на решения), което
значително подобри представителността на
мониторинга. В резултат бе съставен
Годишен доклад за наблюдение на
производството по предоставяне на
закрила през 2021 г., който съдържа

През 2021 г. БХК предостави правна помощ,
представителство и консултации на общо
10 471 кандидати за убежище, лица с
хуманитарен статут или признати
бежанци във връзка с достъп до процедура
и до територия, предоставяне на
международна закрила и реализация на
признати от закона техни права.
препоръки за подобрение на стандартите на
бежанските производства.

Водене на дела
Заведени бяха 168 дела пред
административните съдилища против
отрицателни решения на Държавната
агенция за бежанците производства по
оценка на молба за закрила. Основните
проблеми по тази дейност произтекоха от
общия упадък на независимостта и
обективността на националната правосъдна
система и влошаващото се качество на
съдебните актове, като по бежанските дела
фактор е и дискриминационно третиране на
определени националности, чиито молби за
закрила се възприемат като явно
неоснователни, но не по правни, а по
политически
съображения.
Такива
националности през 2021 г. останаха
Турция, Афганистан и Украйна.
През 2021 г. програмата заведе и още
92 дела, в това число и стратегически, във
връзка със следните проблеми – 1 дело на
жертви на изтезание/насилие, свързано с
пола, 2 дела против изключване на

основание национална сигурност, 20 дела
против дискриминационен отказ на детски
помощи на лица с предоставен бежански
или хуманитарен статут, 18 дела против
настаняване в бежански център от затворен
тип и 49 дела против други различни
нарушения
на
материалния
или
процесуалния закон и 2 дела пред
Европейския съд по правата на човека.
Така, през 2021 г. програмата
предостави
правна
помощ,
представителство и консултации на общо
10 471 бенефициенти, в преобладаващата
си част относно достъп до територия и
процедура
(82%),
производства
за
предоставяне на международна закрила
(9%), в т.ч. на 326 непридружени деца,
реализация на признати от закона
социални, здравни или други субективни
права на признати бежанци или лица с
предоставен хуманитарен статут (4%).

Консултации на непридружени деца-мигранти
С подкрепата на УНИЦЕФ програмата
разработи
и
приложи
стандартни
оперативни процедури за информиране и
консултиране на непридружени деца по
процедура за събиране на семейството.
През 2021 г. 851 непридружени деца бяха
консултирани и/или представлявани пред

администрацията и съдилищата за тяхното
освобождаване от полицейските центрове
за задържане за осигуряване на достъп до
законните способи за събиране с техните
родители или други членове на семейството
в различни европейски държави като
способ за превенция на бягството на децата
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и излагането им на рисковете, свързани с
незаконното придвижване и трафика на
хора. Общо 47 непридружени деца
получиха директно съдействие за започване
на процедури по събиране със семейството,

а за други 114 деца програмата съдейства на
назначените им като представители
служебните адвокати. През 2021 г. 72 деца
осъществиха събиране със семейството си.

Специализирани доклади, обучения
През 2021 г. програмата изготви
специализираните доклади Годишния
доклад за наблюдение на границите и
Годишния доклад за наблюдение на
производствата по предоставяне на
статут. Те съдържат препоръки към
правителството и държавните органи за
предприемане на конкретни мерки и
предложения за необходими изменения 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.

През годината програмата проведе
съвместно с ВКБООН три обучения на
служители на Главна дирекция „Гранична
полиция“ и на Дирекция „Миграция“ и две
обучения за Националното бюро за правна
помощ. В края на 2021 г. съгласно
тристранното
споразумение
между
ВКБООН, НБПП и БХК, програмата
организира провеждането на входните
тестове по бежанско право за служебните
адвокати, въз основа на които същите биват
сертифицирани от НБПП за осъществяване
на представителство през следващата
календарна година.

ПРОГРАМА „КАМПАНИИ И КОМУНИКАЦИИ“
През 2021 г. продължаващата работа в условията на ескалиращи епидемични кризи
наложи промени “в крачка” в плановете ни за комуникационна работа през годината и част
от заложените цели бяха отложени, за сметка на приоритизиране на дейности със
застъпнически профил. Програмата успя да поддържа високия интензитет на публична
комуникация, с който се свързва организацията, и да продължи работата за подобряване на
имиджа и публичното възприемане на БХК. През годината публикувахме повече от 56
прессъобщения, становища и новини, свързани с дейността на организацията или с правата
на човека на български и на английски език. През изминалата година официалният уебсайт
на БХК, www.bghelsinki.org, имаше над 100 000 уникални посещения.
Онлайн присъствие
През 2021 г. изцяло бе обновен сайтът
Ubita.org – сайт, посветен на борбата с
домашното и полово-базираното насилие.
Присъединен като част от проекта с фокус
върху полово-базираното насилие срещу
жени и деца в България, съфинансиран от
Европейската комисия, той беше разширен
и вече включва полезна информация както
за жертви на домашно и полово-базирано
насилие въобще, така и за свидетели на
такова насилие. Сайтът вече е преименуван

на Spasena.org. Програмата продължи да
поддържа и сайтовете www.bghelsinki.org,
www.humanoftheyear.org, посветен на
годишните награди Човек на годината,
www.readi.bghelsinki.org,
посветен
на
добри практики на социално включване на
роми, и www.prisonreform.bg, посветен на
реформата в затворите.
Екипът е
ангажиран и с поддръжката на сайта на
София Прайд, www.sofiapride.org, в чието
организиране БХК е партньор.
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Програмата разпространява месечен
бюлетин с новини и информация за
последните дейности на организацията и
новини за важни, случили се или
предстоящи събития в правозащитния
сектор. Към февруари 2022 г. броят на
абонатите е 797 и допълнително се
изпраща до адресите на още 720
представители
на
медиите,
на
неправителствения сектор, държавната
администрация и на посолствата в
България.
През
2021
г.
започна
разпространението и на специализирания
бюлетин “Реформа в затворите”, за който
бяха подбрани имейлите на над 1600
адвокати, съдии и съдилища, прокуратури и
други
институции
в сегмента на
наказателното право и пенитенциарната
система.
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“, която беше
напълно обновена през 2021 г. 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. В
рамките на застъпническите дейности за
правата на децата в пандемията беше
създадена и се поддържа Facebook група с
над 5500 членове. 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.
Към февруари 2022 г. основният
Facebook профил на БХК на български има
14 772 последователи - с близо 1000 повече
отколкото през предходната година. С
разнообразното си съдържание страницата
достига до над 2000 души всеки ден и до

над 11 хиляди на месечна база. Броят на
последователите
на страницата на
английски език във Facebook към началото
на 2022 г. наброява 2659 потребители.
Страницата на наградите „Човек на
годината“ увеличава последователите си

Видеото „Приятелство“, създадено за
привличане на внимание към проблема с
полово-базираното насилие срещу жени,
бе гледано над 146 000 пъти в
социалните канали на БХК.
до близо 2500 потребители. Пиков период
за нея, разбира се, е периодът на
номиниране и провеждане на церемонията
на наградите - октомври - декември, като
през 2021 г. кампанията достига до над
4000 души дневно, а излъчваната на живо
церемония е видяна от над 2000 души.
Създадената през 2020 г. страница на
проекта “Реформа в затворите” във
Facebook вече е с над 630 последователи от
предимно професионално ангажирани и
заинтересовани хора в сферата на
наказателното право и пенитенциарната
система.
През 2021 г. екипът на програмата
публикува близо 250 поста в трите основни
канала във Facebook. Без конкуренция найуспешните и гледани постове са тези с
видео съдържание, начело с двата клипа,
създадени в рамките на проекта “Стоп на
полово-базирано насилие срещу жени и
деца в България“ – “Приятелство” дълга и
кратка версия със съответно 62.2 хиляди и
84 хиляди достигнати потребители във
Facebook. Излъчваните на живо онлайн
дискусии и други представяния също се
радват на голямо внимание, като например
представянето на годишния доклад на БХК
за 2020 г. с над 8500 достигнати
потребители,
панелната
дискусия
"Справедлив ли е ваксинационният процес
срещу Ковид-19”, (6800 потребители) и
уебинарът "Правни и регулаторни въпроси
относно ваксинопрофилактиката на Ковид19” (2100 потребители).
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Профилът на БХК в Twitter е все така
активен и отбелязва лек ръст на
последователите, като общият им брой към
края на 2021 г. достигна 2019 души.

Страницата на БХК в LinkedIn има 304
последователи, а абонатите ни в YouTube са
вече 371.

Комуникационна работа по проекти
Реформа в затворите
Стартиралият през 2020 г. проект и
специализиран сайт “Оценка на реформата
в местата за лишаване от свобода ”, или
наричан накратко “Реформа в затворите”,
продължи да се развива и да достига до
желаната аудитория през 2021 г. Сайтът и
Facebook страницата на проекта публикуват
актуално съдържание и снимков материал
от наблюденията на изследователите и
същевременно
разработването
на
допълнителни визуални материали и
статии на релевантни теми, например
кратко видео за правата на лишените от
свобода за участие в избори, графики и
представяне
на
резултатите
от
мониторинга в местата за лишаване от
свобода през 2020 г., видео интервю с
лишен от свобода в Софийския затвор и др.
През септември 2021 г. се проведе
официално онлайн представяне на проекта,
на което бяха представени целите и
постигнатите резултати до този момент
пред аудитория от адвокати и специалисти.
За двугодишното си съществуване
сайтът prisonreform.bg вече е наситен с
библиотека от над 160 документа, съдебни
решения, стратегически дела за правата на
затворниците, релевантни международни
стандарти и препоръки, актуални новини и
друга полезна информация за специалисти
и заинтересовани от пенитенциарната
система в България. За допълнително
достигане
до
желаната
аудитория
специалисти,
започнахме
и
разпространяването на специализирания
бюлетин “Реформа в затворите”, като за
2021 г. бяха разпратени общо 4 броя от
бюлетина до списък от над 1600 специално
подбрани публични имейли на адвокати,
съдии, прокурори и институции, работещи
в областта.

Facebook страницата на проекта
“Реформа
в
затворите”
постигна
поставените за цел брой последователи
(400) рекордно бързо след създаването си
през 2020 г. и аудиторията продължава да
нараства, достигайки над 630 в началото на
2022 г. Съдържанието ѝ се популяризира и
от няколко други професионални групи,
насочени
към
специалистите
в
пенитенциарната сфера като групата
“Затворът и психичното здраве” и
страницата на Българско затворническо
сдружение.
Humanrightsguide.bg
По проекта за създаване на
ръководството за правата на човека
humanrightsguide.bg
през
2021
г.
проведохме кампания за популяризиране
на сайта онлайн и чрез флаери в столичното
метро. Флаерите за популяризиране на
платформата се раздават и промотират на
всички присъствени публични събития на
БХК.
Сайтът
беше
промотиран
допълнително чрез разпространението на
40 000 броя брошури и разполагане на 20
рекламни пана в системата на столичното
метро в периода през юни-юли 2021 г. По
данни от администрацията на метрото
средният дневен поток и обхват на
рекламните материали е около 200 000
души.
Стоп на полово-базираното насилие
срещу жени и деца
През 2021 г. програма “Кампании и
комуникации” реализира първата от общо
трите заложени комуникационни дейности
като част от двугодишния проект “Да
излезем от кръга на полово-базираното
насилие срещу жени и деца в България”.
Основна цел е да се ангажират гражданите
да не остават безучастни наблюдатели чрез
21
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използването
на
съвременни
комуникационни средства: видео, VR
технологии и документален театър.
През пролетта беше заснето видеото
“Приятелство”, качено в ютюб канала на
БХК в навечерието на Международния ден
за елиминиране на насилието срещу жени 25 ноември 2021 г. Цялата комуникация на
тази дейност беше проведена като част от
международната кампания “16 дни
активизъм ” срещу полово-базираното
насилие над жени. Музиката на видеото е
специално направена за клипа адаптация
на песента на група ПИФ “Приятел”.
Музикантите от група ПИФ застанаха зад
каузата, отдадоха безвъзмездно правата за
ползване на парчето и популяризираха
видеото по своите канали. За пръв път
видеото беше показано на специално
събитие на БХК в Британския съвет откриване
на
изложбата
“Вещи
безценност”. Клипът беше промотиран на
сайта на БХК, на страницата на
организацията във фейсбук, споделен през
социалните канали на участниците в екипа
по заснемането му, както и тези на някои
популярни личности, ангажирани с каузата
(dnevnik.bg, КУЛТУРА!БГ, БНР, ДАРИК
радио).
БХК
реализира
успешно
партньорство с Дома на киното и

благодарение на това клипът беше
излъчван в началото на всеки филм,
прожектиран в киното в продължение на
два месеца - ноември и декември 2021 г.
През 2022 г. предстои партньорство с
Асоциацията
на
малките
кина.
Реализирахме и авторска изложба “Вещи
безценност”, която беше изложена в
Британския съвет, а през 2022 г. гостува на
град Пловдив през м. март 2022 г.
Годишни награди „Човек на годината“ 2021
През
2021
г.
БХК
раздаде
традиционните си награди "Човек на
годината" за 14-ти път (снимки от събитието
може да разгледате тук). Събитието беше
хибридно – с присъствие на живо и през
онлайн платформата Zoom, и беше
излъчвано на живо на страницата на БХК
във Facebook. Изискване за лично
присъствие на церемонията беше да се
показва зелен сертификат и на поканата на
БХК се отзоваха присъствено 90 гости.
Събитието е стигнало до 4 900 души, от тях
2 100 са го гледали, 673 са реагирали със
споделяне, коментари и реакции. В
кампанията партнираха повече от 20 медии
и организации. Получени бяха над 90
номинации на общо 65 личности и
организации.

Други кампании през 2021 г.
София Прайд
И през 2021 г. БХК продължи да бъде
партньор в организирането на София Прайд
на фондация „Ресурсен център Билитис“,
сдружение „Младежка ЛГБТ организация
Действие“ и фондация „ГЛАС – България“. В
14-ото издание на прайда се включиха
близо 10 000 души. Програмата участваше в
организацията
с
комуникация
с
институциите, подготовката на доброволците, отговарящи за пропускателния режим
и поддръжката на уебсайта на събитието.
Изложба “Вещи Безценност”
Авторската
изложбата
"Вещи
безценност" е част от кампанията на БХК

срещу домашно насилие. В нея БХК и tanuki
films представят фрагменти от живота на
четири жертви на домашно насилие с автор
и фотограф Анна Стоева. Изложбата беше
открита с официално събитие на 12
октомври в двора на първата локация оградата на Британски съвет на “Кракра” 7
и ул. “Оборище”, където минувачи можеха
да я разглеждат цял месец през есента (12
октомври - 10 ноември, с удължаване на
договорените дати). Британски съвет и
Нидерландското посолство подкрепиха
събитието като партньори. На откриването
присъстваха около 50 гости, сред които
представители на институции, кандидати в
текущата
кандидат-президентска
и
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Годишен отчет 2021 г. I БХК

парламентарна кампания и близки на убити
в ситуация на домашно насилие жени.

Паралелно изложбата беше показана в
парк “Гео Милев”, на витрината на районна
администрация “Лозенец”, в пространството
на фондация Сингъл степ - The steps.
Предстои “Вещи безценност” да гостува в
Пловдив през целия месец март 2022 г.,
както на форум „Права“, организиран от
Младежка ЛГБТИ организаиця ДЕЙСТВИЕ.
Екипът на програма
Кампании и
комуникации промотира изложбата чрез
събития за нея в страницата си във фейсбук,
и с прессъобщение. Добрата колаборация с
авторката и големият медиен интерес
доведе до над 30 публикации и предавания
не само в обичайните партньорски медии
(като БНР, Дневник, Нова телевизия, Евроком
, Свободна Европа, Дарик радио ), но и в
тематични предавания като КУЛТУРА!БГ по
БНТ, Вечерта на Иван Кулеков по телевизия ⅞
и списание “ЕВА”.
Подкрепи правата си/Правата ми в
пандемия
“Подкрепи ПРАВАта си” е дългосрочен
проект за развитие на индивидуалното
дарителство в подкрепа на дейността на
БХК, стартирал в края на 2020 г. като
кампания в платформата DMS. През 2021 г.
кампанията беше популяризирана рутинно
чрез бюлетина, собствените канали на БХК
чрез постоянно присъствие в социалните
канали, обособена секция в уебсайта и чрез
личните канали на част от екипа. В рамките
на два месеца същият канал (страницата на
кампанията в платформата и думата DMS
PRAVA на кратък номер 17 777) послужиха
като
инструмент
за
фокусирано

фондонабиране в съвместен проект с
БОЛД. „Правата ми в пандемия“ е
кампания, която беше разработена от
екипа на БОЛД и популяризирана
съвместно от БОЛД и БХК. Тя включваше
визуални постове във фейсбук и медийна
кампания с повече от 20 публикации в
онлайн издания и 4 участия в програми на
БНР и Дарик радио. Този инструмент набра
общо 945 лв. от индивидуални дарители за
цялата година, като около ¼ от средствата
попадат в рамките на фокусираната
комуникация по съвместния проект с БОЛД.
В рамките на „Правата ми в пандемия“
беше
получено
и
единственото
корпоративно дарение от софтуерната
компания Melon в размер на 900 лв. Тъй
като са значително под нужните за
реализирането на целите на кампанията,
средствата ще бъдат използвани за сходни
на анонсираните в кампанията цели в
рамките на 2022 г.
30 години БХК

През лятото на 2021 г. започнахме
разговори с представители на три агенции
относно кампанията за предстоящата 30годишнина на БХК. На база проведените
разговори за партньор беше избрана “Brand
new ideas”, която демонстрира най-сериозно
отношение по проекта и готовност да се
съобрази със зададените от нас ограничени
финансови параметри. Към момента
агенцията е предоставила на БХК разработен
графичен пакет и работи по концепцията на
кампанията, която ще бъде реализирана
през лятото на 2022 г.
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Застъпнически дейности
През 2021 г. програма „Кампании и
комуникации“ разви участието си в
застъпнически дейности в три основни
направления.
„ЗА Истинска детска болница“
От края на 2019 г. БХК подкрепя
инициативата за подобряване качеството и
достъпа до детско здравеопазване чрез
участие в инициативата „ЗА Истинска детска
болница“. През 2021 г. сме участвали в
повече от 10 вътрешни и междуинституционални срещи, в подготовката на
повече от 20 становища и писма до
институции, заявления за достъп до
обществена информация и текстове на
публични позиции. Част сме от екипа,
поддържащ
текущата
публична
комуникация
на
инициативата.
Съорганизатори сме на два протеста.
Неформална група „Децата на училище“

От есента на 2020 г. БХК се включи в
дебата за ролята на децата в управлението
на пандемията у нас, и по-конкретно за
непропорционалното, необосновано и
противоречащо на най-добрия интерес на
децата ограничаване на техните права в
сравнение с тези на други обществени
групи. През 2021 г. бяхме припознати като
важен партньор от други организации,
които работят по-консистентно в сферата на
детските права и образованието, и се
включихме в неформална застъпническа
коалиция,
целяща
намаляване
на
негативното
влияние
на
противоепидемичните политики върху
децата.
Програма
„Кампании
и
комуникации“ на БХК е основен двигател в

разписването
на
повече
от
10
застъпнически писма и становища до двете
ресорни министерства, Министерския
съвет, Президента и Омбудсмана.
През юли инициирахме и изготвихме
предложение
за
осигуряване
на
присъствена учебна година. През август
предадохме лично на министъра на
образованието внесените предложения,
както и пълен набор от международните
документи и препоръки, на които то се
основава.
Заедно с Програмата за правна защита
участвахме в няколко срещи с екипите на
МОН и МЗ, както и с депутати от 46-ото и 47ото Народно събрание. Съорганизатори
сме на четири протеста. Имаме повече от 10
медийни участия по темата в основните
електронни медии, а на база на
застъпническите
ни
активности
са
реализирани десетки публикации в онлайн
издания.
Майчина смъртност и права на
раждащата жена
През 2021 г. със съдействието на
Програмата за правна защита подадохме
поредица от сигнали до Министерството на
здравеопазването, НСИ и НЗОК, свързани с
разминаване в данните за майчина
смъртност,
отчитани
от
различни
институции. Това доведе до четири
независими проверки (една на НСИ, една
на НЗОК и две на МЗ). Работата на МЗ и НСИ
анализира коректността на документите
без да навлизат по същество в темата на
какво дължат тези разминавания и дали
означават, че в България има по-висок брой
загинали бременни и раждащи жени от
официално отчитаното. В началото на 2022
НЗОК
публикува
„Проучване
на
смъртността на родилките за периода 2010
– 2020 г.“ След като изпратихме за трети път
сигнала си до трети пореден екип в МЗ,
беше назначен и анализ на причините за
смъртността и възможните мерки за
намаляването ѝ, който следва да бъде
изготвен от НЦОЗА в тримесечен срок. В
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партньорство
с
други
организации
разработихме
застъпническо
писмо
относно допуснатите дефицити при
актуализацията на Националната програма
за подобряване на майчиното и детското
здраве за периода 2021 - 2030 година.
Фондонабиране

През 2021 г. от продажба на стоки бяха
събрани 1713 лв. Получените дарения са в
размер на 9180 лв., като около 5% от тях са в
полза на БОЛД, а други близо 700 лв. са
целеви дарения
за подпомагане на
бедстващо
семейство
от

Пловдив. Продуктите с кауза на БХК могат
да бъдат закупени от тук.
Доклади и печатни издания
През 2021 г. програмата отново имаше
водеща роля при подготовката на редица
доклади и издания на организацията.
Годишният доклад за правата на човека в
България
беше
разпространен
до
институции на изпълнителната и съдебната
власт, до представители на медиите,
академичната общност и адвокатурата.
Достъпен е и онлайн в сайта на БХК.
Организирахме издаването на две книги
– „Международното и европейско право и
препоръки
към
България
относно
насилието срещу жени и домашното
насилие“ с автор Красимир Кънев и
„Празнотите в българското законодателство в областта на борбата с насилието
срещу жени и домашното насилие“ с
автори Красимир Кънев и Елена Кръстева.

ПРОГРАМИРАНЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ
Прeз 2021 г. програма „Програмиране и администрация“ отговаряше за фондонабирането
за дейностите на БХК. Основната цел на програмата беше да осигури устойчиво и
разнообразно финансиране за изпълнение на стратегическите дейности, очертани в
дългосрочната стратегия на БХК. Програмата отговаряше за финансовата отчетност пред
българските власти и пред донорите на организацията.
През годината програмата осигуряваше
освен това и подкрепа на всички проекти на
БХК, изразяваща се в обща координация,
бюджетиране, административно обслужване, техническа и логистична помощ,
подпомагане на издаването на публикации,
вкл. на английски.
Сътрудници на програмата осигуряват
първоначалната връзка със жалбоподатели;
контакти с журналисти във връзка с
прессъобщения или други публикации.
Сътрудниците й имат активна роля при
организирането и техническото обслужване
на публичните събития на БХК, семинари и
конференции.

През годината сътрудници на програмата
участваха и в изпълнението два европейски
проекта на БХК, изразяваща се в събиране и
обобщаване информация от изследвания в
затворени институции, в координацията на
международното партньорство. Програмата
отговаряше за коордирането на няколко
партньорски проекта, които се изпълняват
от БХК и международни организации от
Италия, Белгия, Гърция, Румъния.
През годината програмата работи по
обслужването на общо 14 проекта: 5
проекта пред ЕС (финансирани по програми
„Правосъдие“, „Права, равенство и
гражданство“ и „Еразъм“), както и 9 други
25
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проекта, финансирани от публични,
институционални или няколко по-малки
донори.
Програмата обслужва и работата на „БХК
Консултинг“ ЕООД, приходите от чиято

дейност отиват 100% за подкрепа на
правозащитната работа на организацията.
По този начин през последните години,
собствените приходи на БХК покриват
средно между 1,5 и 2,5% от разходите на
организацията.

Източници на финансиране и разходи за дейността на БХК през 2021 г.
През 2021 г. БХК осъществяваше
дейностите си с подкрепата на 13 донори –
публични и частни, които ни осигуряваха
институционална и проектна подкрепа.
Допълващото се финансиране между
публични и частни фондове ни дава
възможност да осъществяваме дейностите,
залегнали в Стратегията на БХК и годишните
ни планове. БХК се стреми да
диверсифицира своето финансиране, при
което делът на никой донор да не
надвишава 1/3 от общото финансиране.
Пълен списък на донорите и подкрепяни
дейности през изтеклата година е поместен
в края на този раздел.

публикуват и са достъпни на сайта на БХК
www.bghelsinki.org.
През 2021 г. разходите за дейността на
БХК възлизат на 1 359 021 лв., което бележи
несъществено
повишение
спрямо
предходната 2020 г. (1 354 454 лв.).
Въведените
през
2020
г.
противоепидемични мерки се отразиха на
работата ни, спряха голяма част от
планираните
дейности
по
редовни
мониторингови посещения и наложиха
реорганизация на цялата изследователска
работа на терен. Това продължи и през
немалка част от 2021 г.

Разходи за дейността, БХК, в лева
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БХК обявява донорите си публично на
сайта на организацията. Ежегодно от 1997 г.
организацията извършва заверка на
годишния си финансов отчет от независим
одитор. От 2001 г. насам, когато БХК получи
статут на сдружение за осъществяване на
общественополезна
дейност,
всички
годишни финансови отчети, заедно с
докладите на независимия одитор, се

Основният източник на финансиране на
БХК и през 2021 г. бяха публичните
международни фондове – ООН през
ВКБООН и УНИЦЕФ, които подкрепяха
работата на Програмата за правна защита на
бежанци и мигранти, както и Европейският
съюз и Фонд „Активни граждани България“
по Финансовия механизъм на ЕИП, с чиято
помощ осъществявахме работа по няколко
проекта на Европейската комисия и
тригодишен проект за проследяване на
реформата в местата за лишаване от
свобода. Подкрепата на публичните донори
отговаря за близо 60% от разходите ни през
2021 г.
Международни
частни
фондации
допринесоха 38% от финансирането за
изминалата година. Малък дял (2,2%) идва
от генерирани собствени приходи.
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Донори през 2021 г.
Върховният комисарият за бежанците
беше най-големият ни публичен донор пред
2021 г. (29%). Фондация „Оук“ ни
предостави най-голяма подкрепа като
частна фондация (27,9%).
През изтеклата година нивата на
финансиране от ВКБООН, УНИЦЕФ и от
институционалните ни донори Фондация
„Оук“ и Фондации „Отворено общество“ се
запазиха
относително
постоянни.
Институционалната подкрепа традиционно
ни позволява да се ангажираме със
стратегическо водене на дела и да
кандидатстваме по публични фондове,
които изискват съфинансиране, каквито са
фондовете на Европейския съюз и на
Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство (10%). През
2022 г. размерът на задължителното
съфинансиране по европейски проекти
падна от 20% на 10%, което се очаква
значително да облекчи кандитатстването по
нови проекти от тези фондове.
Финансирането от ЕС бележи леко
увеличение през изтеклата година – от 8,8%
от общия разход на БХК през 2020 г. на
10,9% през 2021 г. Това се дължи най-вече
на рестарта на дейностите по два големи
проекта (EQUALITYDATA и ROMA OFF-IN),
които през 2020 г. бяха замразени в
условията на Ковид-19. Анкетите сред
лишени от свобода по първия бяха
извършени в средата на 2021 г., а
дейностите по втория ще се разгръщат през
2022 г.
Друг голям публичен донор през 2021 г.
беше Фонд „Активни граждани България“
по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство (2014-2020),
финансиран от Исландия, Лихтенщайн и
Норвегия (8,2%). С негова подкрепа БХК
работи по голям проект за реформа в
местата за лишаване от свобода, който ще
се изпълнява до края на 2022 г.

През 2021 г. БХК продължи да изпълнява
и три съвместни проекти с Фондация
„Българска
общност
за
либерална
демокрация“ (Фондация „БОЛД“). В
рамките на това сътрудничество за пръв път
получихме
подкрепа
от
Българоамериканската комисия за образователен
обмен „Фулбрайт“ по проект за мониторинг
на независимостта и качеството на медиите.
Отново в сътрудничество с Фондация
„БОЛД“ беше изпълняван и проект за
независимост на медиите и достъп до
информация във връзка с пандемията
Ковид-19 в България, финансиран от
Черноморския тръст за регионално
сътрудничество (BST) и изпълняван
съвместно с правозащитната онлайн медия
Маргиналия. Проектът приключи в края на
2021 г.
През годината БХК изпълняваше
различните си проекти като партнираше с
други НПО от България и Европа, както и с
новоучредената Фондация „Българска
общност за либерална демокрация“.
Няколко
по-малки
краткосрочни
проекти, подкрепени от различни частни
донори – като Фонда за дигитална
сигурност, Мрежата на европейските
фондации (и двата изпълнявани като малки
проекти на базирания в Берлин Civil Liberties
Union for Europe), Eвропейския съвет за
бежанци и изгнаници – предвиждаха
изготвяне на различни тематични доклади,
свързани с дигиталната сигурност и
актуализиране
на
бежанската
информационна
база
данни
AIDA,
съставляваха общо 1,4% от разходите на БХК
през изтеклата година.
В края на 2021 г. получихме за пръв път
финансиране и по малък проект от Столична
община, програма „Европа“. Проектът
„Младежки фотоработилници за портрети и
приятели“ ще се изпълнява през 2022 г.

Източници на финансиране на БХК като дял от общия разход, 2021 г.
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Списък на донори и подкрепяни дейности през 2021 г.
През годината БХК осъществяваше
дейностите си със средства от публични
донори, частни фондации и генерирани

собствени средства. Участието на донорите
като дял от общия разход на БХК за 2021 г.
поместено по-долу:

Изразходвана
сума през 2021 г.

Донор

Проект/финансирана дейност

Върховен комисариат за
бежанците на ООН

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

394 556 лв.

Фондация "Оук"

Институционална подкрепа на БХК, 2019-2022

379 024 лв.

Европейски съюз

Програми "Правосъдие", "Гражданство,
равенство, права и ценности" (5 проекта)

139 783 лв.

Програма "Еразъм+", Онлайн ръководство за
правата на човека
Укрепване на закрилата на непридружените
деца-мигранти

УНИЦЕФ
Фондации "Отворено
общество"

Институционална подкрепа на БХК, 2021-2022

8 132 лв.
132 071 лв.
115 413 лв.

Ваксинационна справедливост в контекста на
пандемията от Ковид-19 (съвместен с БОЛД)
Оценка на реформата в МЛС: Законодателство и
практики след Нешков и други
Изграждане на капацитета на БХК

103 625 лв.

Черноморски тръст за
регионално сътрудничество
Българо-американска комисия
за образователен обмен
Фулбрайт

Независимост на медиите и достъп до
информация във връзка с пандемията Ковид-19

14 124 лв.

Мониторинг на независимостта и качеството на
медиите

9 080 лв.

Европейския съвет за бежанци
и изгнаници (ECRE)
Център за консултации за
индивидуални права в Европа
(AIRE)
Фонд за дигитална сигурност
(през Civil Liberties Union for
Europe)
Мрежа на европейските
фондации (през Civil Liberties
Union for Europe)
Национална фондация за
демокрация

Актуализиране на информационната база AIDA

5 850 лв.

По проект на Националния фонд за подкрепа на
Обединеното кралство

4 993 лв.

Поуки от използването на технологиите за
борба с обществени проблеми"

3 912 лв.

Мобилните приложения за проследяване на
Ковид-19

3 905 лв.

Приходи от изготвяне на
доклади, възстановяване на
разноски

Разходи, непредвидени другаде

Фонд „Активни граждани
България“

Проект „Медийна независимост и право на
информация по време на Ковид-19“

ОБЩО:

6 702 лв.

8 079 лв.

149 лв.
29 625 лв.

1 359 021 лв.

Забележка: Сумите са изходящи парични потоци.
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ЕКИП
Програма „Мониторинг и изследвания“:
Антоанета Ненкова (изследовател)
Диляна Ангелова (изследовател)
Красимир Кънев (директор на програмата)
Мария Янакиева (изследовател, от ноември)
Славка Кукова (изследовател)
Станимир Петров (изследовател, до ноември)
Програма за правна защита:
адв. Адела Качаунова (правна директорка)
адв. Диана Драгиева (адвокат)
адв. Ивета Савова (адвокат)
Радослав Стоянов (комуникационен експерт)
адв. Рилка Гергичанова (адвокат)
Програма „Кампании и комуникации“:
Ангелина Генова (комуникационен експерт)
Босилена Мелтева (комуникационен експерт)
Надежда Цекулова (директорка на програмата)
Радослав Стоянов (комуникационен експерт)
Програма „Програмиране и администрация“:
Вера Найденова (счетоводител)
Десислава Симеонова (директорка на програма)
Елиза Цветанова (технически сътрудник, от октомври)
Зия Рихауи (технически сътрудник, до септември)
Северина Петкова (касиер-счетоводител)
Теодора Веселинова (технически сътрудник)
Счетоводна кантора „Желкова, Станева и Георгиев“
осъществява общ надзор върху счетоводството на БХК
Програма за правна защита на бежанците и мигрантите:
Александра Дичевска, правен консултант
Антоанета Дедикова, правен консултант
адв. Валентина Нилсен
адв. Георги Войнов
Десислава Тянева, правен консултант
адв. Димитър Славов
Елица Секулова, счетоводител
адв. Зорница Чакърова
адв. Илиана Савова, директор на програмата
Катя Димитрова, правен консултант
адв. Мариана Иванова-Николова
адв. Мартин Христов
Милен Христов, правен консултант
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адв. Пламен Божилов
адв. Пламен Желев
През 2020 г. към програмата работиха също така и преводачите Али Джарадат, Бадран Джарус,
Владимир Панов, Емилия Михайлова, Ибрахим Джарадат, Мохамад Орфани и Салахудин
Пактиавал.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, ОБЩО СЪБРАНИЕ
ОБЩО СЪБРАНИЕ
Дейностите на БХК се ръководят от Общо събрание. Общото събрание е върховният орган на
сдружението. Негови членове през 2021 г. бяха:
Антоанета Ненкова, Васил Чапразов, Виктор Лилов, Вълко Станев, Георги Банков, Десислава
Симеонова, Димитрина Петрова, Донка Панайотова, Илиана Савова, Калина Бозева, Кирил Иванов,
Красимир Кънев, Рамадан Кехайов, Росица Атанасова, 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 с мандат юни 2020 г. – март 2022 г.) са: Красимир Кънев
(председател), Виктор Лилов (заместник-председател), Вълко Станев, Димитрина Петрова и Стана
Илиев.
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ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР
(приложени на следващите страници)
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