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БЪЛГАРСКИЯТ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ (БХК) е независима неправителствена 
организация за защита на правата на човека: граждански, политически, икономически, 
социални и културни.  Акцент в работата ни е отстояването на правата на най-уязвимите 
групи, живеещи в България: етническите малцинства, хората в неравностойно 
положение, лишените от свобода, хората, настанени в институции, децата, жените. 
Целите на БХК са да насърчава уважение и да подпомага защитата на правата на човека, 
да лобира за законодателни промени за привеждане на българското законодателство в 
съответствие с международните стандарти, да поощрява обществен дебат по 
правозащитни проблеми и да популяризира правозащитната идея сред широката 
общественост. 
 
 
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БХК 
 
Дейността на БХК се ръководи от Общо събрание, съставено от всичките членове на 
комитета. Общото събрание на БХК през 2013 г. беше в следния състав: 
 
Антоанета Ненкова, Васил Чапразов, Вълко Станев, Георги Банков, Георги Тошев, Даниела 
Фъртунова, Десислава Симеонова, Димитрина Петрова, Илиана Савова, Калина Бозева, 
Кирил Иванов, Красимир Кънев, Маргарита Илиева, Марта Методиева, Рамадан Кехайов, 
Юлиана Методиева, Яна Бюрер Тавание. 
 
 
 
 
 
 
 

БХК е неправителствена организация, основана през 1992 г. и регистрирана в  
Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на 
общественополезна дейност -  Удостоверение на Министерство правосъдието № 
001/12.07.2001 г. 
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През 2013 г. БХК изпълняваше дейностите си в рамките на постоянните си 

програми: Програма „Мониторинг и изследвания“, Правна програма, Програма за 
правна защита на бежанците и мигрантите, Програма „Кампании и комуникации“ и 
Програма „Програмиране и администрация“.  

 
Дейностите по различните направления на дейност на БХК през 2013 г. са 

изложени по-подробно в разделите за отделните програми по-долу. 
  
 
1. ПРОГРАМА МОНИТОРИНГ И ИЗСЛЕДВАНИЯ 
 

През 2013 г. дейностите на програмата се изпълняваха с подкрепата на Институт 
„Отворено общество“ – Будапеща, Фондация „Оук“, Европейската комисия и 
Агенцията за основни права на Европейския съюз.   
 
1.1. Мониторинг и застъпничество в затворените институции 

 
1.1.1 Мониторинг на затворени институции  
 

През 2013 г. изследователите на БХК работеха фокусирано в затвори, различни 
видове места за лишаване от свобода на непълнолетни (следствени и полицейски 
арести, възпитателни училища-интернати (ВУИ) и социално-педагогически 
интернати (СПИ), кризисни центрове за деца) и социални домове за възрастни.   

 
През януари 2013 г. бяха посетени затворите в градовете Враца, Пазарджик, 

Ловеч и Стара Загора за традиционната годишна анкета на общо 138 лишени от 
свобода по въпроси на досъдебното производство. При посещенията се проведоха и 
разисквания с началниците на затворите относно неясните промени в Закона за 
изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС).  

 
БХК се обърна към министъра на правосъдието с три отделни писма по повод 

нарушения в прилагането на закона, най-съществено от които беше нарушението на 
нормата, допускаща адвокатско свиждане да се провежда в извънработно за 
администрацията време. След няколко месеца на неприемане на изменението от 
страна на затворническата администрация, практиката по допускане на адвокати в 
затворите беше уеднаквена и приведена в съответствие със закона. 

 
Изследователите посетиха общо четири домове за възрастни с умствена 

изостаналост и домове за възрастни с психични разстройства (в с. Славовица, с. 
Ровино, с. Батошево и гр. Твърдица), за да се запознаят с актуалното състояние на 
институциите за социални услуги за лица с увреждания.   

 
През януари-март изследователи посетиха две ВУИ, с което приключиха 

мониторинга на всички общо седем на брой СПИ и ВУИ в страната. По повод на 
сигнал на родител, чието дете бе настанено в СПИ, изследователите извършиха 
проверка и проследяване на случая, а на по-късен етап, когато бе установено, че 
детето е жертва на насилие, то бе преместено в кризисен център. Месец по-късно 
изследователите присъстваха на съдебно заседание по наложената мярка на детето.      
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В друг сигнал до БХК от директора на кризисен център в София се съобщаваше 
за произволни настанявания и дълги престои на деца в услугата, която ръководи. В 
края на февруари изследователи посетиха кризисния център и направиха 
проследяване на отделни случаи, което наложи проверка на документи и разговори 
със служители на ОЗД в ДСП Костинброд и ДСП Сердика. Констатирани бяха 
изключително сериозни нарушения на правата на децата, включително настаняване 
за максимално допустимия от закона срок без съдебна санкция, както и настаняване 
на дете с психични отклонения. Задълбочаването на констатираните през 2011 г. 
проблеми, когато беше извършено първото изследване на системата на кризисните 
центрове, наложи провеждането му повторно.  

 
Изследването на правата на децата в 14-те кризисни центъра се наложи, след 

като в продължение на две години и половина тази специфична социална услуга не 
претърпя необходимите промени. През месеците август – октомври изследователите 
извършиха посещения на всички кризисни центрове, а през м. ноември работиха по 
цялостното изследване на услугата. Основен акцент в доклада бяха системните 
нарушения на правата на децата, настанени в кризисни центрове, които са резултат 
от лошата координация между институциите. В началото на м. декември работния 
вариант на доклада бе разпратен на всички институции, които имат отношение към 
анализираната социална услуга – Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), 
Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Агенцията за социално 
подпомагане (АСП), Дирекциите социално подпомагане, на районните съдилища, 
които гледат дела за настаняване на деца в кризисни центрове, както и на 
директорите на посетените кризисни центрове. Докладът бе обсъден на кръгла маса 
през декември 2013 г. със съдии от районни съдилища, експерти от МТСП, АСП, ДАЗД, 
директори на дирекции „Социално подпомагане“, директори и психолози на кризисни 
центрове и изследователи и юристи от БХК и други НПО. Основните критики в 
доклада бяха насочени срещу процедурата по настаняване, ненужно дългите престои 
и размиването на профила на кризисните центрове (освен деца, жертви на трафик и 
насилие, в тях се настаняват и деца, извършители на противообществени прояви, 
деца по социални индикации и трудновъзпитаеми деца). Участниците в обсъждането 
се солидаризираха с тезата, че настаняването в кризисни центрове следва да се 
използва само като крайна мярка за деца, които имат реална неотложна нужда от 
психосоциална интервенция. Във всички други случаи децата биха могли да бъдат 
насочвани към Центрове за настаняване от семеен тип или други социални услуги. В 
началото на 2014 г. докладът за кризисните центрове бе публикуван официално.1 

 
През юни – август изследователите извършваха интензивни пътувания до 

институции за лишаване от свобода на непълнолетни. Посетени бяха следствените 
арести в градовете Пловдив, Сливница, Драгоман, Бургас и Шумен, кризисните 
центрове в градовете Видин, Монтана, Бургас и Шумен, както и поправителния дом 
в Бойчиновци. След като БХК получи специално разрешение за достъп на структури 
в МВР от министъра на вътрешните работи и изследователи преминаха инструктаж 
от началника на Главна дирекция „Охранителна полиция“, в края на м. август 2013 г. 
бяха посетени първите полицейски управления в градовете София и Бургас, където 
бе изследвана цялостната процедура по задържане на малолетни и непълнолетни в 
структурните звена на МВР, а през есента бяха посетени и РУП в градовете Пловдив и 
Стара Загора.  

                                                 
1
 Е. Гергинова, С. Петрова, К. Кънев, Кризисните центрове за деца в България през 2013 г., БХК, 2014 г., 

достъпен онлайн на адрес: http://www.bghelsinki.org/media/uploads/documents/reports/special/2014-
krizisni_centrove.2013.pdf 

http://www.bghelsinki.org/media/uploads/documents/reports/special/2014-krizisni_centrove.2013.pdf
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/documents/reports/special/2014-krizisni_centrove.2013.pdf
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1.1.2. Обучителни семинари за журналисти, НПО и наблюдателни комисии по 

пенитенциарни стандарти  
 

През април и юни БХК проведе трети и четвърти обучителни семинари за 
журналисти, представители на наблюдателни комисии и на неправителствени 
организации по пенитенциарни стандарти. Семинарите включват обучение по 
международни и национални стандарти за правата на лишените от свобода и 
осъществяване на мониторинг в затворените институции. Като партньори в 
обученията се включиха експерти от Националния превантивен механизъм и от ГД 
“Изпълнение на наказанията” с презентации – за образователния процес в затворите 
и за присъдата “доживотен затвор без замяна”. Участниците можаха да направят 
посещения затворите в Бургас, Сливен или Варна. След посещението в затвора в 
Бургас БХК за втори път изпрати сигнал до министъра на правосъдието за 
нечовешките и унизителни материални условия в него. 
 
1.1.3. Застъпнически дейности 

 
В началото на годината изследователи на програмата анализ на измененията и 

допълненията на ЗИНЗС, обнародвани в “Държавен вестник”. Измененията на закона 
бяха съпоставени с международните стандарти за третиране на лишени от свобода.  

  
През пролетта на 2013 г. изследовател от програмата бе поканен и участва в два 

филма – на телевизия TV7 за насилието в българските затвори, и на фондация 
“Иницианива за здраве” за състоянието и лечението на наркозависимите лишени от 
свобода в затворите.  

 
В началото на м. май 2013 г. БХК получи покана от министъра на правосъдието за 

участие в работна среща на тема “Ролята на общността в процеса на ресоциализация 
на лишените от свобода”. Изследователите подготвиха презентация и на срещата 
представиха пред експерти от различни институции своите наблюдения и становища 
за подобряване на процеса на ресоциализация на лишените от свобода. 

 
По искане на Министерство на правосъдието през м. юни 2013 г. изследователите 

изготвиха становище по Проекта на Правилник за изменение и допълнение на 
Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под 
стража, като направиха множество съществени предложения за поправки и 
допълнения. БХК ще следи обсъжданията на Проекта в Комисиите на Народното 
събрание и ще настоява предложенията да бъдат приети. 

 
Три месеца след назначаване на новия министър на правосъдието, работещите по 

програмата отправиха за трети път искане за промяна на чл. 253 от ЗИНЗС за 
премахване на разрешителния режим и предоставяне на неправителствени 
организации на достъп до лица, които са задържани в рамките на все още висящи 
наказателни производства на досъдебна и съдебна фаза на наказателния процес. За 
пореден път министърът на правосъдието отказа да предприеме действия в тази 
посока с мотива, че е изискал и получил становища от Върховния касационен съд и от 
Върховната касационна прокуратура. С поредно писмо БХК изиска тези становища, но 
зам.-министърът на правосъдието отказа да ги предостави на БХК с аргумента, че те 
са част от кореспонденцията на министерство на правосъдието и имат работен 
характер. 
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Неотменна част от дейността на работещите в програмата бе застъпничество по 

конкретни случаи, в които се констатираха нарушения на правата на лишените от 
свобода. Най-драстичен случай на насилие от страна на служители от надзорно-
охранителния състав над лишени от свобода бе констатиран в Софийски централен 
затвор в групата на чужденците на 17 октомври 2013 г. Срещу 11 затворника, 
обитаващи едно и също спално помещение, бе приложена несъразмерна физическа 
сила и незаконна употреба на помощни средства. Изследователи на БХК многократно 
разговаряха с малтретираните – в деня на инцидента и контролно в идните месеци, в 
които от тяхно име изготвиха жалби срещу действията на надзирателите и срещу 
наложените им за инцидента наказания. Прокуратурата продължава проверката по 
случая след сигнала, подаден от БХК. И през 2013 г. изследователите поддържаха 
контакти и уведомяваха експерти от НПМ във всеки един случай, който бе от 
компетентността на НПМ – за жалби на лишени от свобода или по повод на 
информация от медиите или от частни лица, свързана с нарушения на правата на 
човека в затворените институции. 

 
През м. септември 2013 г. по искане на Административен съд - гр. Варна 

изследователите, работещи по програмата, изготвиха подробна справка за условията 
в килиите, които бяха констатирали при посещение на Варненския затвор. Искането 
бе във връзка с жалба на лишен от свобода, който е посочил сътрудници на БХК като 
свидетели по делото си. Очаква се изследователите да бъдат призовани в съдебна 
зала, за да дадат показания лично.    
 
 
1.2. Дейности в институции за деца, лишени от свобода  

1.2.1.     Мониторинг на институции за деца, лишени от свобода  
  

През 2013 г. БХК започна работа по нов проект на БХК „Деца, лишени от свобода в 
Централна и Източна Европа: между наследството и реформата“. Проектът се 
изпълнява съвместно с четири партньорски НПО от Унгария, Румъния и Полша, с 
водеща организация БХК. Той е двугодишен и има за цел да събере данни, които да 
помогнат на европейските институции, а така също и на властите на държавите-
членки, да разберат начина на прилагане на международните стандарти, както и на 
националното законодателство и политиките, насочени към затворените институции 
за деца. 
 

В рамките на проекта през годината се извършваше наблюдение в поправителни 
домове, следствени арести, районни полицейски управления, интернати, кризисни 
центрове, временни домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни, 
специални домове за временно настаняване на чужденци, домове за деца, лишени от 
родителски грижи и психиатрични клиники за стационарно принудително лечение. 

 
За установяване на единни стандарти в работата с деца, на изследователите беше 

проведено вътрешно обучение по стандарти за лишаване от свобода на деца и 
младежи и принципи и методи на мониторинга на местата за лишаване от свобода на 
тази специфична група. 

 
Беше изготвен анализ на правната рамка на реда и условията за настаняване на 

деца в затворени институции в България. Преди посещенията изследователите 
правеха медиен мониторинг на публикации във връзка с планираните посещения. От 
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август 2013 г. започнаха посещения в домовете за временно настаняване на 
малолетни и непълнолетни, специализираните домове за временно настаняване 
на чужденци в Бусманци и Любимец, клиниката по детска психиатрия „Свети 
Никола“,  ВУИ и СПИ. Паралелно с това се събира информация и статистика от 
институции и се извършва проучване на практиката по Закона за достъп по 
обществена информация. Изследователите подготвиха жалба и инициираха 
административно дело пред Административен съд - София град срещу отказ за 
достъп до информация, постановен от ДАЗД. 
 
1.2.2. Застъпнически дейности  
 

При началото на посещенията, БХК изпрати покана до Върховна 
административна прокуратура за съвместно участие в проверки в СПИ и ВУИ. Беше 
ни отказано. 

 
Във връзка с установени нарушения по време на мониторинговите посещения, 

БХК изготви следните жалби:  жалба до Европейския съд по правата на човека от 
името на Д.С. за нарушения по чл. 5 (право на свобода и сигурност на личността) и чл. 
8 (право на личен живот) от Европейската конвенция и жалба до Районна 
прокуратура гр. Плевен срещу незаконното настаняване на Д.С. в психиатрично 
отделение на УМБАЛ “Г. Странски“ - Плевен. Във връзка с тежкото здравословно 
състояние на две от настанените във ВУИ Подем момичета, БХК изпрати писма до 
местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни в Добрич и Габрово, ДАЗД и МОН. В резултат на реакцията от страна на 
БХК, в началото на 2014 г. РС Плевен прекрати възпитателните мерки по настаняване 
в интерната на непълнолетните. Също беше изпратен сигнал до Омбудсмана на 
Република България в качеството му на НПМ, с което го сезирахме за нечовешките и 
унизителни условия в посетените от изследователския екип на БХК ВУИ. През 
декември изследователите изпратиха становище до ДАЗД по случая на момче от СПИ 
с предложение детето да бъде преместено в подходяща алтернативна среда, след 
като беше установено, че е жертва на сексуално насилие, извършено от други 
възпитанници на училището. Все още няма отговор от ДАЗД. 
 
1.3. Мониторинг на домове за медико-социални грижи за деца  
 

През 2013 г. БХК продължи мониторинговите си посещения в домовете за най-
малките институционализирани деца – домовете за медико-социални грижи за деца 
(ДМСГД) с фокус върху процесите на деинституционализация. Бяха правени и ад хок 
посещения в два други типа детски институции – домове за деца с ментални 
проблеми (ДДУИ), домове за деца лишени от родителска грижа (ДДЛРГ), както и в 
няколко центрове за настаняване от семеен тип за запознаване с условията в новите 
алтернативи.  

 
Бяха посетени общо 20 от общо 29 ДМСГД в страна (с настанени в тях 1332 деца 

на възраст от 0 до 18 г.). Посещенията се извършваха съвместно с не по-малко от 
двама външни експерти-медицински специалисти, сред които педиатър, психиатър, 
психолог, физиотерапевт.   

 
Изводите от мониторинга на ДМСГД през 2013 г. дават основание да се счита, че в 

грижата за децата в тези заведения липса холистичен подход, липса на разнообразна 
социализационна работа с децата и липса на адекватна „човешка грижа“. Експертите 
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установиха значително изоставане в развитието на деца с увреждания най-вече 
заради лошо провеждана рехабилитация. Повечето от децата с тежки увреждания, 
настанени в дом от кърмаческа възраст, са със ставни контрактури и мускулна 
хипотрофия, и прекарват 24 часа от деня си в леглата. Индивидуалните планове за 
грижа са разработени стереотипно и се изпълняват без координация, необходима за 
работа в екип. В ДДУИ – с. Гомотарци изследователите срещнаха сериозна съпротива 
от ръководството на дома да извършат посещението си и да добият документни 
данни за настанените там деца; бяха засвидетелствани опасни методи на хранене – 
хранене в легнало положение с биберон, което води до риск от задушаване поради 
задавяне.       

 
В момента се изготвя доклад от наблюденията в ДМСГД, който предстои да бъде 

публикуван през пролетта на 2014 г.  
 
 
1.4. Сътрудничество с Агенцията за основни права на Европейския съюз 
 

БХК работи с Агенцията за основни права на човека към Европейски съюз от 2008 
г. Това сътрудничество бе особено интензивно през 2013  г. поради 15-те проекта, 
осъществени през годината. 
 

От март до юли бяха реализирани два проекта за децата с увреждания като 
жертви на насилие и враждебно отношение – ад хок информация, която изследваше 
законодателство и политически документи по темата и теренно проучване, което 
включи 10 интервюта с представители на НПО, ресурсни учители, държавни 
служители от ДАЗД, МТСП, МОН, КЗД и Омбудсман.   

 
През април БХК подготви обширно проучване за образование, здравеопазване и 

жилищно настаняване на ромското население в България. Тогава бяха изработени и 
ад хок информация за законодателство и политически документи за тежките форми 
на трудова експлоатация на мигранти и ад хок информация за правото на свободна 
стопанска инициатива.  

 
През май бе изготвено изследване на правата на жертвите на престъпления и 

домашно насилие и практиката по предоставяните им социални услуги. 
 
През юли и август бяха изработени проучване за законодателството и практиката 

относно настойничество над деца, жертви на трафик, както и проучване за 
законодателството и практиката относно насилието над жени. Освен това бе 
подготвено и проучване на законодателство и практика относно политическото 
участие на хората с увреждания.  

 
От март до септември БХК проведе теренно изследване с цел картографиране на 

източниците за информация за роми. Онлайн въпросник бе изпратен на 140 
държавни, областни и общински органи със запитване за източниците на 
информация за роми, които те поддържат. Мнозинството от тях отговориха и 
резултатите бяха обобщени в доклад.   

 
През март – август БХК проведе теренно изследване по въпросите на ЛГБТ права. 

Бяха проведени 53 дълбочинни интервюта с представители на публичните власти в 
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България, за политики и практики, насочени към опазване правата на ЛГБТ хората. 
Събраните свидетелства бяха обобщени в доклад. 

 
От април до септември бе проведено и подготвително теренно проучване за 

правата на децата, които участват като свидетели или жертви в съдебни 
производства по разводи, определяне на родителски права или насилие. Десет деца и 
4 възрастни бяха интервюирани. Теренно проучване с 40 деца предстои да се проведе 
през 2014 г.   

 
През септември започна теренно проучване за тежките форми на трудова 

експлоатация на мигранти, което включва 40 интервюта с държавни служители и 
представители на НПО. Също бе изготвено и изследване на законодателство за 
криминализация на нередовните имигранти.   

 
През октомври и ноември бе изготвено и проучване за престъпленията от омраза, 

което се фокусира върху анализ на законодателството и резултати от 10 интервюта 
със съдии, полицаи и представители на НПО.   

 
В края на годината бе предаден и принос за годишния доклад на ФРА. Темите, 

които се засягат в него са: дискриминация, расизъм, права на бежанци и имигранти, 
граничен и визов контрол, права на деца, право на достъп до информация и защита 
на личните данни, ромска интеграция, достъп до правосъдие, права на жертвите на 
престъпления и домашно насилие. 

 
  
1.5. Ад ход дейности в центровете за настаняване на чужденци 
  

През годината програмата за мониторинг и изследвания, съвместно с правната 
програма на БХК извършваха редовни посещения в новосформираните бежански 
лагери в София. Лагерите бяха установени през септември във връзка с увеличения 
поток кандидати за убежище, бягащи от гражданската война в Сирия. В началото на 
октомври за пръв път бяха посетени центровете за настаняване на чужденци в кв. 
„Военна рампа“ и кв. „Надежда“. В интервюта с настанени в центровете 
представители на БХК констатираха, че служители на ДАБ заплашват протестиращи 
бежанци с неограничено протакане на процедурата им за статут ако търсещите 
закрила не спрат да протестират срещу нечовешките условия на живот. БХК 
документира крайно мизерни битови условия в двата центъра.2  

 
Поради липсата на здравна грижа за настанените в центъра в кв. „Враждебна“, 

сред които новородени, деца, бременни жени, възрастни, хора с хронични 
заболявания, през същия месец БХК организира лекари-доброволци да извършват 
прегледи на деца, спешно нуждаещи се от медицински прегледи. Двамата педиатри-
доброволци прегледаха 20 деца и изготвиха оценка на здравния риск на настанените 
в центъра в кв. „Враждебна“. БХК сигнализира министъра на здравеопазването, 
санитарните и епидемиологичните служби, ДАЗД за крайно неподходящите условия 
на живот в двата центъра. В идните седмици БХК продължи да следи ситуацията. 
Властите предприеха мерки за подобряване на условията на живот в тези центрове.  

                                                 
2
 Виж прессъобщение по темата, БХК: Министерският съвет трябва да поеме отговорност за 

безчинствата на Държавната агенция за бежанците, като подаде оставка, 11 октомври 2013 г.  
достъпно онлайн на: http://www.bghelsinki.org/bg/novini/press/single/bhk-ministerskiyat-svet-tryabva-da-
poeme-otgovornost-za-bezchinstvata-na-drzhavnata-agenciya-za-bezhancite-kato-podade-ostavka/  

http://www.bghelsinki.org/bg/novini/press/single/bhk-ministerskiyat-svet-tryabva-da-poeme-otgovornost-za-bezchinstvata-na-drzhavnata-agenciya-za-bezhancite-kato-podade-ostavka/
http://www.bghelsinki.org/bg/novini/press/single/bhk-ministerskiyat-svet-tryabva-da-poeme-otgovornost-za-bezchinstvata-na-drzhavnata-agenciya-za-bezhancite-kato-podade-ostavka/
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Изследователи дадоха интервюта по БНР, bTV и редица други медии, в това число 
и чужди, по темата. Едно от посещенията в центровете във „Враждебна“, „Военна 
рампа“ и „Овча купел“ изследователите извършиха съвместно с кореспондента на 
френския всекидневник Le Figaro и седмичника L’Express. 

 

 
БХК документира условията на живот в центъра за настаняване на чужденци в кв. „Враждебна“. 
Снимка: Светла Баева, БХК.  

 
Снимковият, който БХК засне в центъра във Враждебна, беше препечатан в 

десетки български печатни медии, а видео-кадрите намериха място в новините на 
трите национални медии.   
 
 
 
 
 
 
Дейностите в програмата се изпълняват под общото ръководство на Красимир 
Кънев, директор на програмата. За дейностите по мониторинг на затворените  
институции отговарят Станимир Петров, координатор, и Елица Гергинова, 
изследовател. Дейностите по проекта за деца, лишени от свобода, се изпълняват от 
Светла Баева, координатор, и изследователите Любомира Маринова (до август 2013 
г.), Габриела Гълъбова (до май 2013 г.), Диляна Ангелова, Женя Иванова, Калоян Станев 
и Даниела Фъртунова, правен съветник (всичките от септември 2013 г.). Дейностите 
в ДМСГД се изпълняват от Антоанета Ненкова, изследовател детски институции, и 
Десислава Симеонова. Дейностите по проекта с Агенцията за основни права се 
изпълняват от Славка Кукова, координатор; други изследователи на БХК и външни 
експерти взимаха участие в изготвянето на изследванията. 
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2. ПРАВНА ПРОГРАМА 
 

През 2013 г. Правната програма (ПП) на БХК продължи успешно да осъществява 
своята дейност по правно застъпничество, завеждане на дела пред национални и 
наднационални правораздавателни органи, лобиране за промяна на 
законодателството и практиката по значими правозащитни въпроси и мониторинг 
над детски институции. Работата на програмата се подкрепя от Институт „Отворено 
общество“, Фондация „Оук“ и Фондация „Лион Ливай“.  
 

2.1.   Развития по съвместните проверки на БХК и прокуратурата в институциите 
за деца с увреждания 

 
През 2013 г. ПП продължи усилено да наблюдава действията на прокуратурата по 

организираните разследвания за престъпления срещу деца с увреждания от домовете 
за деца с умствена изостаналост (ДДУИ), установени в резултат на съвместните 
проверки на ПП и държавното обвинение през 2010 г. В един от случаите на смърт на 
институционализирано дете Върховна касационна прокуратура (ВКП) признава, че 
липсата на правилно хранене, рехабилитация и изобщо адекватна грижа, довели до 
смъртта му, се дължи на липса на средства, която е в причинна връзка с действия/ 
бездействия на длъжностни лица от Министерството на труда и социалната 
политика. За установяване на тези лица ВКП връща делото на долустоящата 
компетентна прокуратура. 
 

До октомври 2013 г. прокуратурата безпрепятствено предоставяше достъп на 
БХК до материалите по приключилите производства, които ПП анализираше с оглед 
завеждане на дела пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). В края на 
октомври 2013 г. достъпът под тази форма беше отказан от няколко прокуратури без 
основателна причина. Сезиран бе Главният прокурор с искане достъпът да бъде 
възобновен. Предстои неговото произнасяне. 
 

2.2. Дела пред правозащитните органи в страната 
 

Както в предходни години, така и през 2013 г., ПП продължи да води 
стратегически дела пред българските съдилища като се ангажира фокусирано в 
сферата на дискриминацията по основни признаци като пол, етнос, религия и др. 
 
2.2.1.   Дела по признак етнос и религия 
 

През месец май 2013 г. ПП се ангажира със защита на пострадали от 
разпространяването на антиромска статия със заглавие „Боклуци“, както и на други 
публикации срещу роми, автор на които е журналистът и телевизионен водещ 
Кеворк Кеворкян. Статията „Боклуци“ съдържа множество обидни квалификации и 
внушения, основаващи се на етническата принадлежност на младежи от ромски 
произход и внушава, че ромската общност като цяло, представители на която са 
младежите, дефинитивно е носител на престъпност. Преписката, образувана по повод 
изявленията на Кеворкян, е прекратена не от прокурор, а от директора на Главна 
дирекция „Национална полиция“ (ГД „НП“) в изпълнение на вътрешноведомствена 
инструкция. Тази част от инструкцията, на която се основава прекратяването, е 
обявена от съда за нищожна. Предстои произнасяне на Софийска районна 
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прокуратура (СРП) по повод подадения от ПП сигнал срещу незаконосъобразния 
прекратителен акт на полицията.  

 
През октомври 2013 г. ПП пое процесуалното представителство на група 

сирийски бежанци и други представители на сирийската общност в България пред 
Комисията за защита от дискриминация (КЗД). Основание за подаване на жалбата са 
многобройните ксенофобски изявления на депутатката Магдалена Ташева от 
парламентарно представената партия „Атака“. В няколко телевизионни предавания, 
излъчени по телевизия „Алфа“, собственост на партията, Ташева квалифицира 
бежанците, в частност сирийските, като „сган“, „канибали“, „главорези“, „примати“, с 
което създава враждебна, унизителна, обидна и застрашителна среда за тях. Както 
изявленията й, така и спомагателните аудио-визуални материали, използвани в 
предаванията, са подбрани по начин, внушаващ у зрителя страх, презрение и омраза 
към сирийските бежанци и бежанците като цяло.  

 
В началото на 2014 г. по сигнал на ПП, СРП образува досъдебно производство по 

повод ксенофобски транспаранти по време на футболен мач с надписи “смърт за 
бежанците", "бежаци или бежанци - все едно. Ще се лее кръв за нашите земи“. 

 
През ноември 2013 г. ПП пое представителството на мъж от ромски произход, 

пребит поради етническата си принадлежност. Нападението е извършено в центъра 
на столицата от група лица, принадлежащи към движението „Скинхедс“ и е част от 
зачестилите расистки прояви на насилие срещу чужденци и представители на 
българските малцинства. Очаква се образуване на досъдебно производство от СРП.  

 
През 2013 г. ПП продължи представителство на мюсюлманин, когото 

прокуратурата отказва процесуално да конституира като пострадал в образуваното 
наказателно производство за проповядване и публично насаждане на ксенофобска и 
религиозна нетърпимост към мюсюлмани в резултат на нападението върху тях до 
джамията „Баня Башъ“ през 2011 г. След сигнал на ПП заместникът на Главния 
прокурор при ВКП отмени актовете на долустоящите прокуратури в частите им, в 
които е постановен пълен отказ за конституиране на жалбоподателя като пострадал. 
През юни 2013 г. случаят е отнесен пред ЕСПЧ.3 
 
2.2.2.   Дела по признак сексуална ориентация и пол  
 

В края на месец октомври 2013 г. ПП сезира КЗД по повод публикация на 
електронен новинарски портал, представяща нехетеросексуалните мъже по 
стереотипен и унижаващ начин. Публикацията, озаглавена „Гей връзка провалила 
„Ботев“ в „А“ група“, е едновременно хомофобска и мизогинна.  

 
Статия със заглавие „Краят“ съставляваше друго фактическо основание за 

сезиране на КЗД в края на октомври 2013 г. В текста си авторът, Мартин Карбовски, 
чрез крайно обидна лексика представя жената като средство за сексуална употреба. 
ПП иска от КЗД да установи три състава на нарушения от Закона за защитата от 
дискриминация - „тормоз“, „сексуален тормоз“ и „подбуждане към дискриминация“ 
по признак „пол“. 

 
В края на октомври 2013 г. ПП се ангажира с процесуалната защита по дело срещу 

свещеник, призовал за увреждане на физическия интегритет на участници в 
                                                 
3
 Вж. 2.3. Дела пред ЕСПЧ по-долу. 



Годишен отчет за дейността на БХК през 2013 г. 

15 

 

шествието „София прайд“, посредством „замерване с камъни“ и за умъртвяването им 
чрез „надяване на воденичен камък и хвърляне в морето“. Изявленията му, 
разпространени в медийното пространство, освен че пряко подбуждат към насилие, 
омраза и дискриминация към нехетеросексуалните хора, съставляват тежко вербално 
насилие срещу цялата гей общност и срещу всеки един неин член поотделно. СРП 
прекратява образуваното по повод тези призиви досъдебно производство. Случаят 
ще бъде отнесен пред ЕСПЧ през май 2014 г.  

 
През декември 2013 г. ПП сезира КЗД по повод ислямофобски и ксенофобски 

изявления на телевизионната водеща Албена Вулева, направени в няколко 
последователни броя на телевизионното предаване „Психодиспансер“, излъчено по 
телевизия „Евроком“. Водещата ползва крайно обидни квалификации като „неука, 
черна, неблагодарна маса организми“, „паразитиращи върху българското общество“, 
за всички мюсюлмани и чужденци с африкански, арабски или ромски произход в 
България. ПП иска от КЗД да установи, че процесните изявления съставляват 
„тормоз“ и „подбуждане към дискриминация“. 
 
2.2.3.   Дела на хора с психични/интелектуални проблеми 
 

През юни 2013 г. Софийски районен съд (СРС) установи, че Министерство на 
правосъдието е извършило пряка дискриминация спрямо лишен от свобода мъж с 
психични проблеми. Според съда ищецът, страдащ от личностно разстройство и лека 
умствена изостаналост, е бил подложен на унизително отнасяне от страна на 
служителите на Бургаския затвор по време на изтърпяване на наказание лишаване от 
свобода. Съдът установи неравноправно третиране, защото на мъжа не е 
предоставяна адекватна специализирана грижа при случаи на самонараняване и при 
опити за самоубийство, в нарушение на Член 3 от Европейската конвенция за правата 
на човека (ЕКПЧ). СРС осъди Министерството на правосъдието да преустанови 
унизителното и неравноправно третиране, да не го допуска в бъдеще и да му заплати 
обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди. Към момента делото е 
висящо пред Върховния касационен съд (ВКС).  
 
2.2.4.   Други вътрешни дела 
 

През май 2013 г. ПП пое процесуално представителство на политик, комуто е  
наложено административно наказание заради ползване на майчин език по време на 
предизборна агитация, противно на законово изискване да ползва единствено 
български език. ПП сезира съда с искане актът да бъде отменен, твърдейки, че 
употребата на майчин език, включително и по време на политическа агитация, е 
основно право, защитено от редица международни актове, на които националното 
законодателство не следва да противоречи, като в случай на противоречие 
предимство има международното право.  
 

В началото на 2014 г. приключи разглеждане на делото пред първа инстанция на 
жена, на която държавата приписва невярна принадлежност към бившата Държавна 
сигурност. С това държавата уврежда личността й, посредством насилствено ѝ 
стигматизиране към тези структури. Очаква се решение по делото на СРС. 
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2.3. Дела пред ЕСПЧ 
 

През 2013 г. ПП продължи да води стратегически дела пред ЕСПЧ за нарушения 
на Европейската конвенция за правата на човека.  

 
През февруари 2013 г. ПП подаде жалба срещу България от името на дете с 

ментално увреждане, починало на 14-годишна възраст, живяло до смъртта си в Дом 
за деца с умствена изостаналост в с. Петрово, Благоевград. Детето умира през 
септември 2006 г. в болница от дизентерия, обусловена от лошата хигиена в дома, 
където преди това са избухнали няколко такива епидемии. Преди да бъде 
хоспитализирано, детето е държано 8 дни в дома, без диагноза и съответно лечение. 
То е било системното лишавано от адекватни, своевременни грижи и медицинска 
помощ от персонала на дома, което е довело до кахексия (измършавяване) и фатално 
снижаване на имунитета. Момчето е било лишено и от своевременно болнично 
лечение на дизентерията, което води до неговата смърт. БХК защитава това дете от 
свое име. ПП разчита на пробив в практиката на ЕСПЧ, който да признае правото на 
правозащитни организации да водят подобни дела, в името на мъртви хора, лишени 
от всякаква институционална, социална и човешка закрила.  
 

Пред ЕСПЧ програмата продължи да води редица други стратегически 
антидискриминационни дела, в т.ч. делата срещу политика Волен Сидеров, лидер на 
краи но националистическата политическа партия „Атака“, за враждебната му реч 
спрямо малцинствени групи в България. В началото на февруари 2013 г. ПП сезира 
ЕСПЧ за актове на дискриминация спрямо лица, принадлежащи към ромското 
етническо малцинство, а в края май 2013 г. - за дискриминационни актове спрямо 
еврейското малцинство. Системната политическа пропаганда на Сидеров срещу роми, 
евреи и други малцинства в България експлоатира и развива обществената 
нетърпимост спрямо различните от мнозинството общности. Като трибуна за 
разпространение и подбуждане към дискриминация, политикът използва 
политическите митинги на „Атака“, медиите, а впоследствие и българския парламент.  

 
В края на месец юли 2013 г. ПП сезира ЕСПЧ от името на мюсюлманин, кои то е 

жертва на ислямофобска агресия посредством език на омразата и заплахи за 
физическо насилие над личността му от страна на членове и симпатизанти на партия 
„Атака“ и неи ния лидер Волен Сидеров. По време на традиционната за мюсюлманите 
петъчна молитва, в непосредствена близост до джамията „Баня Башъ“ в София, 150–
200 членове и активисти на ПП „Атака“, сред които и председателят на партията, 
Волен Сидеров, и други неи ни депутати, се събират на протест срещу молитвения 
призив на мюезина. Това става, докато в и извън джамията се молят мюсюлмани, сред 
които е и жалбоподателят. Протестът прераства в нападение над молещите се и 
сградата на джамията, а жалбоподателят става обект на антимюсюлманска агресия. 
През декември 2013 г. ЕСПЧ постанови приоритетно разглеждане на жалбата и 
предостави на правителството в срок до края на март 2014 г. да даде становище по 
нея.  
 

Пред завършек е и друго дело на ПП, по което жалбоподател е судански 
гражданин, станал жертва на расистко нападение в София. Побоят над него е 
неефективно разследван от българската прокуратура. 
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2.4. Застъпнически дейности 
 

През февруари воденото от ПП дело „Йорданова и други срещу България“ бе 
обявено за най-добро решение на ЕСПЧ за 2012 г. Класацията беше организирана от  
Strasbourg Observers, блогът на Центъра за права на човека към университета в Гент, 
Белгия. Решението е прецедент с европейско значение за правата на ромите.  
 

Отново през февруари ПП постави началото на конкурс за правозащитно есе сред 
студенти по право в България. Победителите бяха обявени на 16 април.  
 

През юни 2013 г. американската „Нюмедиа“ с помощта на ПП засне филм за 
водените от организацията дела пред ЕСПЧ относно детските смърти в ДДУИ. 

 
След като на 14 юни 2013 г., при крайно оспорвана процедура, парламентът избра 

за председател на Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) депутатът 
Делян Пеевски, БХК излезе с прессъобщение, с което поиска оставката на премиера 
Пламен Орешарски, като предложил Пеевски за поста. Впоследствие искането за 
оставката на премиера стана централно за масовите граждански протести. ПП 
изготви две становища до Конституционния съд (КС) по делата относно 
несъвместимостта на положението на лицата Делян Пеевски и Иван Иванов с 
качеството на народни представители. През юни ПП взе участие в срещи на 
неправителствени организации на тема създаването на нов изборен кодекс. През 
септември ПП внесе в МВР и становище по законопроекта за нов Закон за 
Министерството на вътрешните работи. От същия месец представители на ПП 
участват в една от работните групи по Харта 2013, която ще предложи реформи в 
МВР и ДАНС.  

 
ПП е логистичен координатор на сигнал от 112 български граждани, изготвен от 

директорката на ПП и изпратен до Главния прокурор срещу учредяването на нова 
популистка и ултранационалистическа партия. Регистрацията на партията в съда 
престои през 2014 г., като ПП внимателно ще следи процедурата.  
 

През ноември ПП изготви и внесе в прокуратурата открит сигнал срещу 
представители на ПП „ВМРО-БНД“, както и граждански организации, които на 3 
ноември проведоха шествия с ксенофобски характер, призоваващи към саморазправа 
с имигранти в България. След сигнала прокуратурата образува досъдебно 
производство срещу Ангел Джамбазки – член на ПП „ВМРО-БНД“ и общински 
съветник в София и срещу други неизвестни лица за подбуждане към 
дискриминация, насилие и омраза, основани на раса, народност или етническа 
принадлежност и подбуждане към извършване на престъпления пред множество 
хора. 

 
През 2013 г., при активно участие и тясно сътрудничество с ПП на БХК, „Дарик 

радио“ започна ежеседмично правозащитно предаване „Дай ми правото“. През цялата 
година представители на ПП участваха в предавания на множество електронни 
медии по различни правозащитни теми и написаха множество статии за онлайн 
медии. Основно място в участията им заемаше темата за нечовешките условия, в 
които са поставени търсещите убежище в България, интензивно след август 2013 г., 
когато броят на бягащите от Сирия се увеличи осезаемо.  
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2.5.   Семинари, работни срещи и обучения 
 

През 2013 г. ПП участваше активно в обучения, работни срещи и семинари както 
в България, така и в чужбина. Чрез тази своя дейност програмата повишаваше 
капацитета на своите сътрудници и подпомагаше сродни организации и 
правозащитници в страната и чужбина. През май директорката на правната програма 
по покана на Външното министерство на Норвегия представи БХК на конференция за 
десния екстремизъм и престъпленията от омраза в Осло. През март директорката на 
ПП изнесе лекция на тема „Правата на децата в институциите“ пред студенти от 
Европейската асоциация на студентите по право (ЕЛСА), а през май води лекция пред 
студенти в Нов български университет на тема „Слово на омраза“. През есента 
директорката на ПП участва и в дебат относно проекта на ЗМВР, организиран от 
„Ранобудните студенти“, в аулата на СУ, срещна се и със студенти от НАТФИЗ, които 
консултира по актуални правозащитни проблеми, сред които полицейско насилие и 
крайния национализъм. 
 

През февруари ПП участва в конференция на Съюза на съдиите в България за 
съдебната реформа. През септември 2013 г. представители на ПП взеха участие в 
семинар, организиран от ОССЕ за български НПО-та, работещи в сферата на 
човешките права, както и в две срещи на мрежата „Джустисия“ в Будапеща и в 
Брюксел. 
 
 
Дейностите на ПП през годината се изпълняваха от екип в състав: адв. Маргарита 
Илиева - директорка на програмата, юристите Адела Качаунова, Благовеста 
Ламбрева, Деян Драганов, Елена Кръстева, Живка Георгиева (до края на месец май 
2013 г.), Мирела Заричинова, комуникационният експерт Радослав Стоянов, както и 
доброволците – Биляна Ивановска, Елена Кънева, Мая Вачкова, Николай Терзиев, Павел 
Павлов, Симонета Божинова, Татяна Миткова. 
 
 
3. ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА НА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ 
 

През 2013 г. правната програма на БХК за защита на бежанци и мигранти 
продължи своята дейност, започната преди 20 години с подкрепата на Върховния 
комисариат за бежанците към ООН. В дейностите на програмата се включват 
наблюдение и оценка на практиката при провеждането на производствата по 
предоставяне на международна закрила и статут  на територията на България, 
мониторинг на границите и административните центрове за задържане на чужденци 
относно осигуряването на достъп до територия и процедура, в това число 
стратегически дела пред националните съдилища. Дейностите на програмата са 
насочени към създаването на правни стандарти за закрила на бежанците и спазване 
основните права на мигрантите, както и за застъпничество и лобиране за създаване в 
законодателството на правни и практически гаранции за защита на основните 
човешки права на чужденците от всички категории на територията на България.  
 

При изпълнението на своите дейности и задачи програмата се основава на 
няколко постоянни институционални споразумения с Върховния комисариат за 
бежанците към ООН от 1994 г., с Държавна агенция за бежанците от 1998 г., с Главна 
Дирекция „Гранична полиция” при МВР от 2005 г. и с Дирекция „Миграция” при МВР 
от 2007 г. Програмата извършваше своята дейност чрез постоянно действаща 
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приемна в офиса на програмата и чрез приемни в регистрационно-приемателните 
центрове на Държавната агенция за бежанците в кв."Овча купел", гр.София, с.Баня и с. 
Пъстрогор. От септември 2013 г. програмата разшири своята дейност и в 
новооткритите центрове на Държавната агенция за бежанците в гр.Харманли, с. 
Ковачевци и двата нови центъра в гр. София в кв. "Враждебна" и "Военна рампа". 
Регулярен мониторинг бе осъществяван в местата за полицейско задържане в ГКПП 
„Капитан Андреево”, ГКПП „Ново село” и ГКПП ”Аерогара-София” и в специалните 
домове за временно настаняване на чужденци в СДВНЧ-София и СДВНЧ-Любимец към 
МВР, както и откритият през октомври 2013 г. разпределителен център в гр. Елхово, 
които функционират като центрове за административно задържане на незаконно 
пребиваващи имигранти. Програмата осигури също така обжалване на актовете на 
администрацията и достъп до съдилищата на търсещи закрила и незаконни 
мигранти като правна помощ за реализация на правото им на ефективно средство за 
защита, както и про боно представителство пред административните съдилища и 
Върховен административен съд в случаите на сериозни нарушения на материални 
или процесуални права. 
 

През 2013 г., програмата осъществи 269 гранични визити и мониторира достъпа 
до територия на 3,519 търсещи закрила, които подадоха молба на сухоземна 
граници4, от които - 2943 пълнолетни лица (2098 мъже, 845 жени), 473 деца (268 
момчета и 205 момичета) и 103 непридружени деца,търсещи закрила, всичките 
непълнолетни момчета на възраст между 14 до 18 години. По отношение на тях от 
страна на Главна дирекция "Гранична полиция" бяха регистрирани 3,046 молби за 
закрила, доколкото придружените деца не се регистрират самостоятелно от своите 
родители. Програмата осъществяваше и наблюдение на връщанията по Регламента 
Дъблин, основно на международното летище в София с оглед правото на връщаните 
кандидати за закрила да получат достъп до производство за оценка на молбата им по 
същество, ако са напуснали страната за друга държава-членка на ЕС преди да е 
приключила бежанската им процедура в България. През 2013 г. БХК осъществи 
наблюдение на 101 Дъблински трансфера, от които: 55 търсещи закрила с висящо 
производство, които получиха достъп до приемателните центрове на ДАБ; 12 
окончателно отказани търсещи закрила, които бяха задържани в СДВНЧ за 
депортиране; 11 лица с предоставен хуманитарен статут, които бяха допуснати 
свободно обратно на територията на страната и 23 търсещи закрила, които бяха 
трансферирани от България към други държави-членки в изпълнение на 
материалноправните критерии на Регламента Дъблин.   
 

През 2013 г. програмата осъществяваше също така дейност по наблюдение на 
местата за задържане на нелегални мигранти - СДВНЧ, а именно СДВНЧ-Бусманци, 
СДВНЧ-Любимец и откритият през м. 10.2013 г. СДВНЧ-Елхово. В течение на 
годината, програмата извърши 195 визити в СДВНЧ (52 в СДВНЧ-Бусманци, 119 в 
СДВНЧ-Любимец и 24 в СДВНЧ-Елхово), в резултат на което бе в състояние да 
осъществи наблюдение, консултации и правна помощ на 5,464 лица, търсещи закрила 
(5,291 възрастни и придружени деца и 173 непридружени деца), които подадоха 
молба пред администрациите на съответните центрове за задържане към Дирекция 
"миграция" на МВР.  От всички 5,464 молби за закрила, регистрирани от ДМ-МВР в 
центровете за задържане, 5,353 молби, или 98% бяха подадени от търсещи закрила, 
преведени в СДВНЧ от националните граници. Програмата осигури наблюдението на 
тези случаи и към 31 декември 2013 г. бе в състояние да установи, че общо 5,022 

                                                 
4
 Наблюдавани места: ГКПП Капитан Андреево, ГКПП Капитан Петко Войвода, ГКПП Елхово, ГКПП Болярово и ГКПП 

Аерогара София. 
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търсещи закрила, или, 92% от всички задържани в СДВНЧ търсещи закрила бяха 
освободени от центровете за задържане на ДМ-МВР; и само 442 (8%) души останаха 
задържани, макар и те да бяха освободени в началото на 2014 г.   
 

През септември 2013, програмата развърна кампания против позицията на 
Прокуратурата на РБ5 за наказателно преследване за незаконно влизане на 
бежанците, търсещи закрила. В тази връзка програмата подкрепи инициативата на 
Съюза на съдиите в България и Националната асоциация на прокурорите за общи 
стандарти за прилагане на разпоредбата на чл. 279, ал.5 от Наказателния кодекс във 
връзка с чл.31 от Конвенцията за статута на бежанците на ООН, т.нар- правило за 
депенализация на търсещите закрила за тяхното незаконно влизане на територията 
на страната. В резултат на проведените застъпнически дейности към края на 2013г. 
програмата отчете рязък спад на осъдителните присъди за незаконно влизане 
спрямо търсещите закрила.  
 

През 2013, програмата мониторира производствата, осъществявани от 
Държавната агенция за бежанците в РПЦ-София, РПЦ-Баня и ТЦ-Пъстрогор, а от 
ноември-декември 2013г. и на действията по регистрация в новооткрития център в 
гр.Харманли. През 2013г. програмата осъществи наблюдение на 563 процедурни 
действия на Държавната агенция за бежанците по отношение на 353 мъже, 172 жени, 
28 деца и 10 непридружени деца. От всички наблюдавани 
административнопроизводствени действия, 137 бяха действия по регистрация (28 в 
РПЦ-София, 6 в РПЦ-Баня и 103 в ТЦ-Пъстрогор), 246 дъблински производства (81 в 
РПЦ-София и 165 в ТЦ-Пъстрогор),  118 ускорени производства (27 в РПЦ-София, 3 в 
РПЦ-Баня и 88 в ТЦ-Пъстрогор) както и 62 производства по общия ред (20 в РПЦ-
София, 6 в РПЦ-Баня и 36 производствени действия по общия ред, проведени в ТЦ-
Пъстрогор в нарушение на чл.47, ал.2, т.1 от Закона за убежището и бежанците). 
 

Заведени бяха общо 309 дела пред административните съдилища, 16 дела против 
откази в ускорено производство и 353 дела по жалби срещу решения в 
производството по общия ред, от които 5 в Дъблинско производство, 101 дела в 
ускорено производство и 203 дела против откази в производство по общия ред (11 на 
въззивна инстанция и 86 на касационна инстанция пред Върховния 
административен съд). Програмата осигури представителство на търсещи закрила по 
78 дела пред съдилищата и постигна 36 отменителни решения, което съставлява 17% 
успеваемост. През 2013г. програмата предприе завеждането на стратегически дела 
против Държавната агенция за бежанците заради продължителното отлагане на 
регистрацията на търсещите закрила, задържани в СДВНЧ. Бяха заведени общо 104 
дела от този вид като към 31 декември 2013 г. бяха решени 66 дела, от които бяха 
съответно спечелени и изгубени по равен брой дела - 30, останалите 36 дела са 
висящи и очакват решение през 2014 г.  
 

През 2013 г. програмата предостави правна помощ и консултации на общо 
10,061 бенефициенти, от които – 3,416 лица на границата, 5,291 лица в центровете 
за задържане (СДВНЧ), 322 непридружени деца,  (от които 103 на границата,  173 в 
центровете за задържане, съответно - 43 в СДВНЧ-Бусманци и 130 в СДВНЧ-Любимец; 
както и 5 в РПЦ-Баня и 41 деца в офиса на програмата), 229 лица по време на 
бежанската процедура,  594 лица с отказ на закрила и 209 лица с окончателен отказ 
на закрила. 
 
                                                 
5
 http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/09/09/2137176_prokuraturata_reshi_da_otchita_aktivnost_s_dela/ 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/09/09/2137176_prokuraturata_reshi_da_otchita_aktivnost_s_dela/
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През изтеклата година програмата изготви и своите традиционни 
специализирани доклади - Годишния доклад за наблюдение на границите и 
Годишния доклад за наблюдение на производствата по предоставяне на статут, в 
които се съдържаха препоръки към правителството и съответните държавни органи 
за предприемане на конкретни мерки, както и предложения за изменение и 
допълнение на законодателството. Като част от пан-европейския проект AIDA 
(Asylum Information Database), координиран от Европейския съвет за бежанци и 
изгнаници, програмата изготви национален доклад на нормите, процедурите и 
стандартите на бежанската система в България, който бе публикуван през юни 2013г. 
и осъвременен през ноември 2013г. 

 
Програмата проведе две обучения по бежанско право за служебните адвокати със 

съдействието на Центъра за обучение на адвокати към Висшия адвокатски съвет -  за 
адвокати от Софийска адвокатска колегия, както и две обучения на служители на 
Главна дирекция "Гранична полиция" заедно с Върховния комисариат за бежанците 
към ООН. 
 

Програмата оперира чрез 13 души персонал, 9 от които правоспособни адвокати.  
 
 

Дейностите на програмата през годината се изпълняваха от: Антоанета 
Дедикова-правен консултант, адв. Валентина Нилсен, адв. Георги Тошев, адв. Димитър 
Славов, Елица Секулова - счетоводител, адв. Илиана Савова - директор на програмата, 
Йордан Божинов - правен консултант, Катя Димитрова - правен консултант, адв. 
Мариана Андреева, адв. Мариана Николова, адв. Пламен Желев, адв. Пламен Божилов и  
адв. Радостина Стефанова.  

 
Към програмата функционира и Национална адвокатска мрежа за бежанци, в 

която понастоящем членуват общо 17 адвокати от цялата страна. Членовете на 
адвокатската мрежа към програмата, които работиха активно през 2013 г., бяха: 
адв. Александрина Танева, адв. Емилия Тончева, адв. Мария Въльовска и  адв. Мартин 
Христов. 
 
 
4. ПРОГРАМА КАМПАНИИ И КОМУНИКАЦИИ  

4.1.  Дейности, свързани с видимостта и въздействието на кампаниите на БХК 
 

Програмата отговаря за комуникациите на БХК, както и за дизайна, 
въздействието и видимостта на всички кампании на БХК. Работата на програмата се 
подкрепя от Институт „Отворено общество“ и Фондация „Оук“. 

 
В рамките на програмата се произвежда месечното списание "Обектив" и 

месечният обзорен бюлетин на БХК. Екипът на програмата поддържа основния сайт 
(на български и на английски) и специалните сайтове на БХК, както и профилите на 
организацията в социални мрежи (фейсбук и туитър). Към февруари 2014 г. 
профилът на БХК във фейсбук има над 4400 приятеля, последователите ни в туитър 
са над 600.  

 
Екипът организира всички пресконференции и специални събития на БХК, и 

отговаря за работата с медиите. Директорът на програмата продуцира официалните 
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позиции, декларации, отворени писма, прессъобщения, които излизат от името на 
комитета.  

 
За отчетния период БХК е публикувал над 100 свои прессъобщения, декларации, 

позиции и отворени писма.  
 
За периода са организирани две пресконференции (за представянето на 

годишния доклад на организацията, както и за 17 май - международният ден срещу 
хомофобията и трансфобията). Отделно, през отчетния период имаше няколко 
специални събития, съорганизирани от програмата. Шестото издание на София 
Прайд беше подкрепено от БХК; в допълнение организацията подготви и проведе 
уъркшоп за журналисти за отразяване на ЛГБТ темата. БХК и Българския червен 
кръст съ-организираха първото българско издание на международната инициатива 
“Извърви километър в нейните обувки”. На тази демонстрация мъже, обути в женски 
обувки, привлякоха медийното и общественото внимание върху насилието над жени, 
изнасилванията и сексуалния тормоз. 

 
От август 2013 г. програмата започна работа по организацията на годишните 

награди на БХК "Човек на годината", връчването на които беше на 10 декември на 
тържествена церемония в София.  

 
За периода сме популяризирали три петиции: за правата на хората с булозна 

епидермолиза, за правата на бежанците, срещу враждебната реч в медиите, събрали 
общо близо 17 000 подписа.  

 
През 2013 г. продължи кампанията за правото на родители на мъртвородени 

бебета да могат да ги погребват, „Децата ни не на биологичен отпадък“. След 
специалния сайт, протест, пресконференция и петиция, през лятото обявихме 13 юни 
за ден на перинаталната загуба, а есента на 2013 г. продуцирахме и организирахме 
фотоизложба по темата, която беше изложена в продължение на един месец в едно от 
най-актуалните културни места в София. През годината проведохме поредица срещи 
с представители на Министерството на правосъдието за промяна на съответната 
нормативна уредба. В момента предстои вкарване на текста от страна на МП за 
гласуване в Министерски съвет.  

 
През 2013 г. програмата доразви кампанията си за равен достъп до 

здравеопазване на хората, страдащи от рядкото заболяване булозна епидермолиза. 
След като през 2012 съдействахме на пациентите за написването и 
популяризирането на отвореното им писмо до институциите, пуснахме 10 000 fame 
картички в трите най-големи града в страната, направихме пресконференция, 
стартирахме петиция (която събра близо 11 000 подписа), в началото на 2013 г. 
продължихме кампанията с фотоистория, която стана вайръл онлайн, с видео и с 
организирането на много медийни участия. Кампанията беше успешна, като през 
февруари 2013 г. стана ясно, че касата ще покрива специалните превръзки и кремове 
за децата и възрастните с булозна епидермолиза. 

 
През отчетния период БХК следеше внимателно и отблизо масовите 

антиправителствени протести, които на няколко пъти бяха белязани от полицейско 
насилие и произвол. Програмата беше основният източник на Хюман райтс уоч, 
Амнести интернешънъл и “Репортери без граници” за техните становища по темата.  
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През юли програмата организира представянето на двутомника „Депортирането 
на евреите от Вардарска Македония, Беломорска Тракия и Пирот, март 1943 
г.” Книгата, издаденa с подкрепата на Български хелзинкски комитет и лични 
дарения на наши колеги, представлява сборник от документи за депортирането на 
евреите от окупираните от българската държава земи, които се съхраняват в 
български архивни фондове.  

 

През август програмата подготви представянето за България на доклада на 
Европейския съвет за бежанци и изгнаници (ECRE) „Все още не сме достигнали целта: 
Възгледите на НПО относно препятствията пред справедлива и ефективна обща 
европейска система за убежище“; както и на Информационна база за убежище (AIDA).  

 

През ноември и декември програмата координира за България международната 
ежегодна кампания „Писма за права” на правозащитната организация Амнести 
интернешънъл. Освен ученици, в нея се включиха и младежки центрове, студенти, 
активисти и заведения. Между 3 и 16 декември 2013 г. над 600 ученици от цялата 
страна писаха писма на подкрепа до хора, чиито човешки права са тежко засегнати. 
Така повече от петнадесет училища отбелязаха 10 декември - Международният ден 
на правата на човека.  

 

 
Ученици от над петнадесет училища от цяла България написаха 2612 "Писма за права" в подкрепа 
на хора, чиито права са били потъпкани. Писмата на солидарност достигнаха до пострадалите и 
семействата им, както и до институциите, които могат да осигурят справедлив процес по случаите. 
В България кампанията на Амнести интернешънъл бе организирана от БХК по повод 
Международния ден на правата на човека, 10-ти декември. Снимка: Личен архив на ученици от 105 
СОУ "Атанас Далчев", София. 
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През периода специален фокус на работата на програмата бяха ЛГБТ правата. 
Освен споменатата съорганизация на София прайд, БХК заедно с Амнести 
интернешънъл продължи да движи международната кампания, искаща 
справедливост за Михаил Стоянов, убит от хомофоби в Борисовата градина през 2008 
г. Кампанията е събрала десетки хиляди подписи.  

 
Директорът на програмата участва в работната група към Министерството на 

здравеопазването по изготвяне на предложения за промяна на политиката по 
отношение на психотропните активни вещества. 

 
През годината програмата работи по международната популяризация на 

значимостта на делото “Кампеану срещу Румъния”, както и на делата, които БХК води 
пред ЕСПЧ от името на починали в институции деца с увреждания. Директорът на 
програмата изнесе лекция за правата на децата и възрастните с увреждания в 
институции на конференцията TEDGlobal 2013 (TEDUniversity), както и на 
TEDxBucharest.  

 
За отчетния период програмата е произвела 9 видеа, сред които “Под нулата“ - за 

това как след шест години членство в ЕС България не просто не е направила крачка 
напред, но дори се е върнала назад в процеса на ромската интеграция; 
“Протестиращият “Таксим“ - за протестите в Турция; “Бягство към свободата” - за 
правата на бежанците; “Виновен” - за психичната болест в България.6  
 

4.2. Публикуване на месечното списание „Обектив“ 
 

През изминалата година бяха публикувани 10 електронни броя на 
сп. „Обектив“.  Списанието продължи и разви с нови автори 
ключовите си рубрики – „Права на малцинствата“, „Интеграция на 
ромите“, „Дела на ЕСПЧ“, „Публичност за ЛГТБ“, „Мнението на 
експерта“. Международната конюнктура и особено сирийската 
криза, довела до огромна вълна бежанци, доведе до появата на 
новата рубрика „Права на бежанци“. Репортажи, интервюта и 
коментари са основните жанрове за  получателите на органа на 
БХК, идентифицирани по експертен принцип, да получават 

информация както за правозащитните аспекти на обществено-политическия живот в 
България, така и за тенденциите на работата на други правозащитни организации 
като Амнести интернешънъл, Хюман райтс уоч. За системно отразяване на горещите 
точки, етнически прочиствания, ситуацията в затворите, потъпкване свободата на 
изразяване в САЩ, Иран, Израел и Русия, вече 12 години се поддържа рубриката „По 
света“. За експертен коментар по въпроси на Близкия изток бяха привлечени и 
утвърдени като автори млади учени. 
 

Най-амбициозната рубрика „Клуб Обектив“ има също изключителна устойчивост 
и популярност. Замислен преди повече от 10 години като формат, в който да 
дебатират правозащитници и представители на законодателната, съдебна и 
изпълнителна власт, лидери на религиозни деноминации, интелектуалци, 
журналисти, „Клуб Обектив“ дава несравнима възможност за жива полемика, за 
експресно и изпреварващо изразяване на БХК по стратегически за организацията 
проблеми.   

                                                 
6
 Всички видеа са достъпни в мултимедийния раздел на сайта на БХК, http://www.bghelsinki.org.  

http://www.bghelsinki.org/
http://www.bghelsinki.org/bg/publikacii/obektiv/issn-1310-3911/2013-10/broj-214/
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4.3. Други дейности 
 

Със специална молба историците Румен Аврамов и проф. Надя Данова се 
обърнаха към  БХК, предоставил единствен условия за международен дебат 
(конференцията „Да опознаем миналото си“ през 2012 г.) по въпросите за 
отговорността на българската държава за депортацията на евреите през 1943 година. 
Събраният от тях архив по неосветлените обстоятелства, участници и политически 
решения, довели до трагичната смърт на 11 354 евреи от Беломорска Тракия и 
Вардарска Македония в газовите камери, трябваше да бъде публикуван. Всички 
държавни институции, към които авторите бяха се обърнали за финансиране на 
огромния им труд бяха отказали поради „патриотични“ причини. Водещата 
философия на отказа бе предстоящото държавно честване на „спасяването на 
българските евреи“. Тази политическа конюнктура предпостави решението на 
членове на БХК да подпомогнат с лични средства (Юлиана Методиева, Красимир 
Кънев) издаването на двутомния труд „Депортацията на евреите от Вардарска 
Македония, Беломорска Тракия и Щит – 1943 г.“. Заедно с доверителните творчески 
връзки с „Обединени издателства“ (Ясен  Атанасов) през юли книгата има своята 
премиера в зала „Академика“ на Националната художествена академия.  
Подготовката на публичното й представяне бе крайно затруднено поради системен 
отказ и неглижиращо медийно отношение към това извънредно научно постижение. 
Половин година по-късно вече e реализираk и втори тираж на книгата, която е 
разпространена в университетските библиотеки на Скопие, Атина, Яд Вашем, 
Лайпцигски свободен университет, музей на Холокост във Вашингтон. 

 
През 2014 година бе финализирано и медийното изследване „Плурализъм и 

несвобода в българските медии“ на фондация Медийна демокрация по съвместен  
проект с Орлин Спасов  и експертни консултации, авторство на статиите по темата в 
централния печат на Юлиана Методиева. В изследването бяха поканени и взеха 
участие Яна Тавание и Светла Баева, осъществили важни за изследването на 
несвободата в медиите интервюта. Книгата „Медии и демокрация. Свобода, 
плурализъм, право“ е разпространена във всички редакции на столични издания, в 
департаментите по журналистика  в София и страната. 

 
В рамките на работата по разкриване на спецификите на българския комунизъм, 

осветляване архивите на ДС, както и системно организиране на университетски 
конференции по темата, излезе от печат книгата „Българският комунизъм – дебати и 
интерпретации“ (изд. Център за академични изследвания). В предговора е изразена 
благодарност към Юлиана Методиева, инициатор на безпрецедентна конференция 
„Българският комунизъм – живот след смъртта“, събрала шест от най-авторитетните 
неправителствени организации през 2011 г. и последвана от публикации и 
множество научни изследвания. Премиерата на книгата в American Corner събра 
внушителна аудитория както на историци, социолози, така и на докторанти, 
журналисти. Бе отбелязан и специалния принос на сп. „Обектив“, предоставил по 
темата страниците си на авторитетни изследователски имена. 

 
В резултат от упоритата работа с архивите на Държавна сигурност, както и на 

последователното отразяване на страниците на „Обектив“ на работата на Комисията 
по досиетата, на БХК бе връчен плакет. Това отличие постави организацията измежду 
малкото на брой неправителствени организации, работещи за Европейската 
платформа за съвест и изследване на близкото минало. 
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През 2013 г. продължи наблюдаването на 5 поредни заседания от съдебния 

процес срещу 13-те имами в Пазарджишкия окръжен съд. Главният редактор на сп. 
„Обектив“ участва в редица интервюта по проблемите на държавното обвинение, 
като едно от тях е в радио Дойчланд. Интервюто бе публикувано в интернет, а броят 
на посетителите очертава сериозния му принос в областта на правата на 
мюсюлманското вероизповедание. 

 
Главният редактор на „Обектив“ взе участие в много телевизионни и 

радиопредавания по политически, културни и правозащитни въпроси. За 
отбелязване е реакцията по повод филма „В търсене на Списаревски“ на реж. Адела 
Пеева. Оформената обществена подкрепа срещу неадекватните и националистически 
послания на този документален филм допринесоха да не бъде отличен с никаква 
награда на ежегодния авторитетен фестивал „Златен Ритон“. Под печат в сп. 
Economist е и статията за новите националистически движения в България в 
контекста на общия подем на крайно десните партии в Европа. 
 
 
Дейностите от програмата се изпълняваха от: Яна Бюрер Тавание – директор на 
програмата, Светла Баева – комуникационен експерт, Андрей Гетов – мултимедия 
продуцент, Радослав Стоянов – медиен анализатор, и Ния Кирякова – стажант.  
 
По списването на сп. „Обектив“ през годината работиха Юлиана Методиева, главен 
редактор, Жана Николова – редактор. Наблюдението на съдебните дела, както и 
допълнителните застъпнически и обществени дейности, изброени в точка 4.3, се 
изпълняваха от Юлиана Методиева. 
 
 
5. ГОДИШНА НАГРАДА НА БХК „ЧОВЕК НА ГОДИНАТА“   
 

За шеста поредна година на 10 декември БХК връчи годишната си награда „Човек 
на годината“ 2013. Тази година имахме рекорд на постъпилите номинации за 
наградата (42), както и на гласовете, дадени онлайн за наградата на публиката (над 
20 000 гласа, при 7 500 миналата година). Бежанците и „Приятели на бежанците“ бяха 
отличени с голямата награда „Човек на годината“ 2013. БХК организира и кампания, с 
която реално “връчва” наградата на бежанците. Това бе картичка, която всеки може 
да прати на някой от бежанските центрове, така изпращайки надежда и кураж 
(изписани на арабски и фарси на лицето на картичките) на бежанците. Картичките 
влязоха в мрежата на Fame cards в най-големите градове в страната от 13 декември. 
 

"Бежанците получават наградата за своята сила, вяра и безстрашие да 
тръгнат, с риск от смърт, но водени от голямата идея да живеят достойно. Те са 
номинирани заради проявената непримиримост с несправедливостта, заради отказа 
им да бъдат потъпквани, за решителността да бъдат не жертви, а Човеци. Заради 
това, че са готови да изгубят всичко, включително живота си, в името на това да 
получат всичко, което им се дължи – права, уважение, достойнство”, каза Красимир 
Кънев, председател на журито, на церемонията по връчването на наградата. 

Калин Калпакчиев, Иво Божков, Зорница Стоилова, Диана Борлакова, Алберта 
Алкалай, Ранобудните студенти и Протестиращият пред МС са другите, отличени в 
наградите на БХК за принос към правата на човека и правозащитността. 
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Тазгодишното жури беше в състав: Иван Бедров, Красимир Кънев, Марин 
Бодаков, Мими Фурнаджиева, Петко Петков, Татяна Ваксберг, Христо Комарницки, 
Яна Бюрер Тавание. Всички номинации, с пълните им профили, ще намерите на 
http://humanoftheyear.org. 

Наградите "Човек на годината" са морални и нямат финансово изражение. 

 

Всички отличени на годишната награда „Човек на годината“ 2013. Снимка: Боян Христов. 

 
 
6. ПРОГРАМА „ПРОГРАМИРАНЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ“ 
 

Програмата оказва подкрепа в дейностите на БХК, свързани с администрация и 
обща координация, организация на човешките ресурси, техническа и логистична 
подкрепа, счетоводно обслужване. Програмата отговаря за ресурсното осигуряване 
на работата на всички програми в централния офис на БХК, както и за доброто и 
ефикасно стопанисване на имуществото на БХК. 

 
Програмата също така има основен ангажимент за дейностите по фондонабиране 

на БХК, изпълнявани от централен офис. Следи за отчетността пред българските 
финансови институции, донорите на организацията, както и пред Министерството на 
правосъдието във връзка с дейностите в обществена полза.   

 
Сътрудниците на програмата осигуряват първоначалното посрещане на 

жалбоподателите, подпомагат комуникацията с журналисти във връзка с 
прессъобщения и други публикации и изявления на комитета. Те имат и основна 
роля в организирането и провеждането на всички публични събития, семинари и 
конференции на БХК. 
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Въпреки нарасналия обем работа на БХК в последните години, програмата 

работи при оптимизиран административен щат от 5 души, 3 от които – на половин 
щат, а един – на непълен. Счетоводното обслужване е поверено на външна фирма.  

 
Програмата има основен ангажимент по подготовката на нови проекти за 

финансиране. Изготвянето на нови проекти се извършва в консултация със 
съответните директори на програми. През годината бяха подадени 8 проекта, от 
които три успешни (на обща стойност 375,000 евро), един – в процес на сключване на 
договор с донора през март 2014 г. (на стойност 125,000 евро), три – неуспешни, и 
един – в процес на оценяване (срок за решение: май 2014 г.).   

БХК е въвела двойно-степенна система на финансова отчетност и контрол. 
Ежедневните финансови операции и отчетност са поверени на външна счетоводна 
кантора – „Желкова, Станева и Георгиев“ -  която отговаря за счетоводното 
обслужване на всички програми на комитета. На второ ниво, финансовата отчетност 
се гарантира от ежегодните одити на приходите и разходите на БХК, които се 
извършват от независима одиторска фирма - RSM BX ООД (ISO 9001:2008 
сертифицирана от DEKRA Certification GmbH, Щутгарт, Германия). БХК извършва 
независимо одитиране на финансите си вече 18 години доброволно без да са налице 
задължителните за това изисквания по българското законодателство.  

 
В програмата работят: Десислава Симеонова – директор, Сибила Борисова – 
мениджър администрация, Ася Колева, Ива Райнова и Красимир Гегов – технически 
сътрудници. Счетоводното обслужване е поверено на счетоводна кантора „Желкова, 
Станева и Георгиев”. Директно ангажирани в тази работа са Петя Петранова, главен 
счетоводител, и Евгени Колев, касиер-счетоводител. 
 

6.1. Финансирания през 2013 г. 
 

Сред най-големите донори на БХК през 2013 г. бяха: Институт „Отворено 
общество“ - Будапеща, Фондация „Оук“, Върховният комисариат на бежанците на 
ООН, Европейската комисия, Агенцията за основни права на ЕС. Други традиционни 
донори на организацията през годината останаха американската Фондация „Лиън 
Ливай“, която започна подкрепата си за организацията през 2006 г. след като научава 
за застъпнически дейности на БХК във връзка със защита на уязвими групи от 
изселване от единствените им домове. Тази подкрепа продължава и до днес и е 
насочена към подкрепа на дейностите на Правната програма на БХК.   
  

Делът на финансирането на отделните донори през 2013 г. е отразен в таблицата по-
долу:  

 
Донор Проект Период на 

проекта 
Изразходвана 
сума по проект 
през 2013 г. 

Институт 
„Отворено 
общество“, 
Будапеща 

Проект за институционална 
подкрепа, стратегическо правно 
застъпничество и медийно 
застъпничество  

03/2011 – 
02/2014 

273 525,87 лв. 
 

Върховен 
комисариат за 

Мониторинг на границите, 
правна помощ и 

01/2013 –  
12/2013 

260 326,97 лв. 
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бежанците на  ООН представителство на бежанците 
в България и Правна помощ на 
лица без гражданство 

 
 

Европейска 
Агенция за 
основни права 
(ФРА) 

Изследвания и доклади по 
фундаментални права 

07/2011 – 
06/2015 

205 178,61 лв. 
 

Фондация „Оук“, 
Швейцария 

Институционална подкрепа на 
БХК   

05/2013 – 
04/2016 

143 294,54 лв. 
 

Институт 
„Отворено 
общество“, 
Будапеща 

Проект за мониторинг на 
местата за лишаване от свобода  

03/2012 – 
02/2014 

88 936,66 лв. 
 

Европейска 
комисия 

Деца лишени от свобода: между 
наследството и реформата 

01/2013 – 
12/2014 

59 990,02 лв. 

Институт 
„Отворено 
общество“, 
Будапеща 

Кампания за равни права в 
здравеопазването за 
„пеперудените хора“ и 
мониторинг на детски 
институции 

10/2012 – 
10/2013 

44 328,11 лв. 
 

Университет 
Констанца 

Деца с увреждания  02/2012 – 
04/2015 

34 856,87 лв. 

Фондация „Лион 
Ливай“, САЩ 
 

Подкрепа за работата на 
Правната програма на БХК  

05/2013-  
07/2014 

22 599,51 лв. 
 

Хюмън Юропиън 
Кънсълтанси 

Организиране на обучителни 
семинари по защита от 
дискриминация 

01/2013 – 
10/2014 

6 844,19 лв. 
 

Институт 
„Отворено 
общество“, 
Будапеща 

Стажантска програма на 
Отворено общество 

09/2013 – 
09/2014 

4 533,00 лв. 

Разни  Други малки дарения  01/2013 – 
12/2013 

20 460,69 лв. 

Общо разходи: 1 164 875,04 лв. 
*Забележка: Всяка изразходвана сума по проектите подлежи на одобрение от съответния донор. 
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7. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ, ОДИТОРСКИ ДОКЛАД 
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