
 
 

 

НОМИНИРАНИ 2016 
  

От 15 октомври до 15 ноември 2016 г. на сайта humanoftheyear.org всеки можеше да номинира 
човек, организация или общност заради конкретни правозащитни постъпки, извършени в периода 
ноември 2015 – октомври 2016 г. Бяха допуснати всички номинации, които отговарят на  
публикуваните на сайта критерии. 

През 2016 г. журито избираше измежду 29 номинирани граждани, групи и организации: 

Калин Калпакчиев – за това, че безотказно се застъпва за нуждата от дълбока реформа на 
съдебната власт. Инициатива „Правосъдие за всеки“ – за работата им, насочена към 
представянето и разясняването на конкретни предложения за задълбочаване на съдебната 
реформа и активното застъпване за независим съд и ефективно правораздаване. 

Надежда Цекулова – за неуморната ѝ борба за повече прозрачност и обществена информираност 
относно дейността на Центъра „Фонд за лечение за деца“ и съответно битката срещу стесняването 
на обхвата на заболяванията, чието лечение фондът финансира. Център за защита на правата в 
здравеопазването - за дългогодишната им работа за защита правата на граждани, пациенти, 
лекари и болници, пострадали по един или друг начин от здравната система в България. 
Елисавета Костова – за ключовата ѝ роля в диабетното движението и редица застъпнически 
кампании за правото на равен достъп до образование и качествено лечение за деца и млади хора с 
диабет.  

Даниела Димитрова – за работата ѝ за промяна на обществените нагласи към хората със 
зрителни увреждания. Ашод Дерандонян – за работата му във фондация „Заслушай се“ за 
изграждане на платформа за видеожестов превод и трансформатор на говор към текст, с помощта 
на което да се осигури равен достъп на деца и младежи с увреден слух до образование в цяла 
България. Тони Маринова от Сдружение на родителите на деца със Синдром на Даун – за 
работата ѝ за социалната интеграция и личностна реализация на тази група. Сдружение „Бъдеще 
за деца“ – за борбата за създаване на услуги, които да подпомогнат психическото и двигателно 
развитие на деца и младежи с увреждания в Казанлък. Ружди Ружди, Радослав Златанов и 
Даниела Тодорова – за борбата им за равни премии за спортистите с увреждания.  

Браян Златев – за активната му работа в поощряване на обществен дебат по правозащитни 
проблеми чрез неговото юридическо радиопредаване „Юридически свят“, клуб „Юрист“ в Русе, и 
разработения от него сайт в помощ на хората с увреждания. 

Андрей Ковачев и Боян Петров – за борбата им за опазване на околната среда в дефилето на 
Кресна и предпазване на животинските популации и екосистемата от ефекта на автомагистрала 
„Струма“. Десислава Иванчева – за активистката ѝ работа за повече зелени площи и срещу 
презастрояването в столичния квартал „Младост“. Мерал Фаик – за работата ѝ като зоозащитник 
в гр. Кърджали за създаване и адекватно провеждане на политики в областта на защитата на 



 
 

 

животните. Ферма-приют „Приятели на четири крака“ – за тяхната работа за защита на 
животни от всякакъв вид, пострадали от човешко насилие. Галя Конзова от Animal Hope Plovdiv 
– за усилията ѝ да се прилага Закона за защита на животните, да има контрол над спазването му и 
нарушителите да бъдат санкционирани.  

Български фонд за жените – за работата им в посока превенция на насилието над жените в 
България чрез застъпнически кампании за по-добри политики и обществена информираност. 
Акушерски кабинет „Зебра“ – за упоритата им работа през годината в посока реформа на 
акушерката грижа, което би довело и до по-добро майчино, репродуктивно и сексуално здраве на 
жените в България.  

Стана Илиев – заради дългогодишната ѝ доброволческа дейност и отдаденост за широк спектър 
правозащитни каузи, касаещи положението на редица маргинализирани групи в България. Лилия 
Макавеева и Димитринка Борисова – за работата им в сферата на интеграцията на ромската 
общност чрез включването ѝ в процесите на взимане на решения на местно ниво и подпомагането 
на достъпа ѝ до здравеопазване. 

Теодор Спасов – за смелите му статии, целящи информираност и разбиване на стереотипи и 
митове относно редица маргинализирани групи в България. 

Алберто Стайков от фондация “Графия” и сдружение “Изкуство днес” – за използването на 
изкуството за постигане на социално включване. Едната организация работи, за да осигури равен 
достъп на незрящите до визуалните изкуства с аудио описания, а другата организира фестивала 
Lummix в квартал „Столипиново“ за постигането на културно разнообразие и социално 
сближаване чрез културен диалог. 

Сдружение „Ре-акт“ – за работата им за повишаване на социалната интегрираност на младежите 
в интернатите след напускане на институцията и създаването на възможности за бъдещата им 
професионална реализация. 

Loveguide.bg – за работата им с млади хора с цел да осигурят достъп до сексуално образование. 

Милена Илиева-Момчилова – за упоритата ѝ битка с държавни и общински структури в помощ 
на конкретен бездомен човек, чието здраве и живот са в риск. 

Спаси София – за активната им работа за подобряване на градската среда и транспорта в София, 
както и стимулирането на включването на гражданите в местното управление. 

  

Всички номинации ще намерите на humanoftheyear.org. 

 


