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Частта, касаеща достъпа до информация, е изготвена на базата на
годишния доклад на Програма „Достъп до информация“. За глава 4 са
използвани материали на Съюза на съдиите в България.

Политически pазвития
в България през 2013 г.
През 2013 г. България бе управлявана последователно от три
правителства. До края на февруари на власт бе правителството
на партия Граждани за европейско развитие на България (ГЕРБ).
На 20 февруари 2013 г., след няколкодневни улични протести,
насочени основно срещу монополите в електроснабдителните и
топлофикационните дружества в няколко града на България, премиерът
Бойко Борисов подаде оставката на правителството. На 13 март
2013 г. президентът Росен Плевнелиев назначи служебен кабинет
начело с премиера Марин Райков, чиято основна цел бе да организира
предсрочни парламентарни избори.

На 14 юни 2013 г.
правителството
издигна
кандидатурата за
председател на
ДАНС на депутата
от ДПС Делян
Пеевски, бизнесмен
и медиен магнат,
за когото
съществува
широко споделяно
убеждение, че
е натрупал
богатствата си
чрез използване
на политически
протекции при
няколко предишни
правителства.

Изборите се проведоха на 12 май 2013 г. Те преминаха при
изострена конфронтация на основните политически сили,
компроматна война, съмнения за купуване на гласове и използване
на неетични пропагандни прийоми. Ситуацията бе омрачнена от
разкритията за произволни подслушвания на политически опоненти
от бившето правителство и от съмнения за фалшифициране на
изборните резултати. Медиите, особено частните, отразяваха
предизборната кампания небалансирано. Това се отнася с особена
сила за телевизия „Алфа” и телевизия СКАТ, които принадлежат на
двете най-големи националистически партии от неототалитарен
тип, „Атака“ и Националния фронт за спасение на България (НФСБ).
Основните етнически малцинства, турците и ромите, бяха
затруднени във възприемането на политическите послания, тъй като
Изборният кодекс забранява провеждането на предизборна агитация
на друг език освен българския. По време на предизборната кампания
на лидера на Движение за права и свободи (ДПС) бе наложена глоба за
публично обръщение към избиратели на турски език. Изборите бяха
наблюдавани от мисия на Службата за демократични институции и
права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество
в Европа (ОССЕ). На 25 юли 2013 г. бе публикуван докладът от
наблюдението, съдържащ многобройни препоръки. Основните от
тях засегнаха необходимостта от мерки срещу купуването на
гласове, осигуряването на своевременното прилагане на изборното
законодателство, предоставянето на по-големи възможности за
обжалване на всички решения, свързани с изборите, осигуряването
на възможност за предизборна агитация на езика на малцинствата,
гарантирането на балансирано медийно отразяване на изборите,
както и прозрачността на медийната собственост.1
Най-много гласове на изборите получиха листите на ГЕРБ. В
парламента получиха представителство още три политически
партии – Българската социалистическа партия (БСП), ДПС и партия
„Атака”. В първите седмици от работата на новото Народно
събрание партия ГЕРБ отказваше да влезе в парламента. Бе формирано
правителство на БСП и ДПС начело с Пламен Орешарски, предложен
от БСП, на което обаче не достигна един глас за парламентарно
мнозинство и за кворум. Този глас бе осигурен от партия „Атака”,
с което правителството стана зависимо от нея. „Атака” е крайно
СДИПЧ/ОССЕ, Република България: Предсрочни избори за Народно събрание,
12 май 2013 г., Варшава, 25 юли 2013 г., с. 27-31.
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националистическа партия, която
се противопоставя на основни
принципи на политическата
демокрация и правата на
човека. Тя системно подбужда
към омраза, дискриминация и
насилие спрямо етническите
и религиозните малцинства,
както и спрямо кандидатите
за убежище в България. Това, че
новото правителство трябваше
да разчита на подкрепата на тази
партия, постави управлението на
страната в опасна зависимост
от нейната неототалитарна
идеология и политика и
препятства предприемането на
каквито и да било положителни
мерки в сферата на правата
на малцинствата. Такива на
практика не бяха предприети до
края на годината, а положението
в редица сфери и особено в
политиката по отношение на
кандидатите за убежище и
бежанците в България се влоши
драстично.
Една от първите мерки на
новото правителство бе да
промени законовата уредба
за борба с организираната
престъпност. Държавната
агенция за национална сигурност
(ДАНС), служба, изпълняваща
функциите на тайна полиция,
обременена с наследството на
комунистическите тайни служби
и в значителна степен изключена
от механизмите на демократичен
контрол, бе натоварена с
допълнителни правомощия да
разследва престъпления и да
задържа хора. На 14 юни
2013 г. правителството издигна
кандидатурата за председател
на ДАНС на депутата от ДПС
Делян Пеевски, бизнесмен и
медиен магнат, за когото
съществува широко споделяно
убеждение, че е натрупал
богатствата си чрез използване
на политически протекции при
няколко предишни правителства.
Изборът му предизвика масови
спонтанни протести в София и

4

в няколко други града на България.
За много хора това бе ясен
знак, че новата власт иска да
разчиства политически сметки
с предишното управление чрез
нечисти средства. В резултат
от протестите Пеевски подаде
оставка, която бе приета от
парламента. Въпреки това,
протестите продължиха, макар
и със затихващо темпо, в
продължение на няколко месеца.
Системни и сериозни нарушения
на правата на човека в България
през годината бяха извършени
при всички правителства. Найтежките и най-масовите от тях
бяха свързани с третирането на
новопристигналите кандидати
за убежище, по-голямата част
от които – бегълци от сирийския
конфликт, в периода септември
– декември 2013 г. В повечето
сфери се наблюдаваше застой, а в
някои имаше подобрения.
Една от сферите на
влошаване бе, наред с други, и
неизпълнението на решенията
на Европейския съд по правата
на човека (ЕСПЧ, Съдът). Макар
през годината да не бяха
произнесени много решения по
жалби срещу България (общо 26,
от които пет на комитет),
броят на решенията, които се
наблюдават от Комитета на
министрите на Съвета на Европа
като неизпълнени от българското
правителство, към средата
на февруари 2014 г. достигна
рекордните 372 решения. Някои
от тях са произнесени още през
2002 г.
През ноември България бе
посетена от съвместна делегация
на Консултативния комитет по
Рамковата конвенция за защита
на националните малцинства
на Съвета на Европа и на
Европейската комисия срещу
расизма и нетолерантността.
До края на годината не бяха
публикувани наблюденията и
препоръките на нито един от
тези два органа.

Една от сферите
на влошаване бе,
наред с други, и
неизпълнението
на решенията на
Европейския съд по
правата на човека.

Право на живот, защита от изтезания,
нечовешко и унизително отнасяне
Въпреки че правната рамка за употреба на сила и огнестрелно оръжие
в Закона за МВР бе подобрена през 2012 г.,2 това нямаше видим ефект
върху честотата на свръхупотреба на сила и огнестрелно оръжие през
2013 г. През 2013 г. БХК получи многобройни заслужаващи доверие
оплаквания от граждани за малтретиране от полицейски служители и
от служители на местата за лишаване от свобода. В най-малко три
случая през 2013 г. хора загубиха живота си при обстоятелства, които
предизвикват обосновани предположения за свръхупотреба на сила и
огнестрелно оръжие от правоприлагащите органи:
• На 23 март полицай простреля и уби рома Николай Петров
край железопътна линия до разложкото село Баня. На 31 януари
2014 г. Окръжна прокуратура – Благоевград уведоми БХК, че
по случая е образувано досъдебно производство с обвинение
за умишлено убийство, а полицейският служител е привлечен
като обвиняем. Към тази дата обаче все още нямаше изготвен
обвинителен акт.
• На 20 юни ромката Виолета Господинова, на 19 години, бе
намерена мъртва в своето жилище в София след като преди това
бе задържана в едно софийско районно управление на полицията.
Според близките тя е била жестоко бита там от дознател, за
да каже кои от проституиращите момичета се занимават с
кражби. В писмо до БХК от 5 февруари 2014 г. Софийска районна
прокуратура съобщава, че образуваното по случая досъдебно
производство е прекратено в началото на септември, без да
е повдигнато обвинение. Според прокуратурата смъртта на
Господинова е настъпила от отравяне с хероин.
• На 17 септември Иво Иванов бе убит от полицаи в гр. Ловеч
след преследване за незаконна сеч на дърва. Според близки на
убития и свидетели на инцидента полицаите са стреляли по
буса, шофиран от Иванов, по който има многобройни следи от
куршуми. След като е спрял, той е бил пребит до смърт близо
до железопътната линия в кв. „Здравец”. Сестрата на убития
е видяла трупа в моргата с многобройни следи от наранявания
по главата и тялото. Следователката по делото обаче казала,
че Иванов е починал от инфаркт при задържането. На 30
януари 2014 г. Окръжна прокуратура – Ловеч уведоми БХК, че по
образуваното досъдебно производство няма привлечен обвиняем,
а разследването е на етап предявяване на материалите на
наследниците.

Въпреки че
правната рамка за
употреба на сила
и огнестрелно
оръжие в Закона за
МВР бе подобрена
през 2012 г.,
това нямаше
ефект върху
честотата на
свръхупотреба на
сила и огнестрелно
оръжие през 2013 г.

През декември 2013 г. – януари 2014 г. изследователи на БХК
интервюираха осъдени затворници от затворите във Враца,
Пазарджик, Ловеч и Стара Загора, чиито досъдебни производства
за употреба на сила по време на тяхното полицейско задържане и
впоследствие при отвеждането им вътре в полицейските управления
са започнали след 1 януари 2012 г. Тези данни не са представителни
за системата на местата за лишаване от свобода като цяло, но са
2
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Употреба на сила от полицейски служители по години
% от респондентите, отговорили, че спрямо тях е употребена сила

2010

2011

2012

2013

По време на
задържане

26,2

27,1

24,6

22,0

Вътре в полицейското
управление

17,4

25,5

18,0

23,3

сравними с данните от подобни
изследвания, които БХК направи по
същите въпроси през 2010, 2011
и 2012 г. чрез интервюиране на
подобни групи лишени от свобода.
Данните от четирите
изследвания са представени в
таблицата. Данните показват
спад на оплакванията от
употреба на сила от полицейски
служители по време на задържане,
но значително покачване на
употребата на сила вътре в
полицейските управления, където
това е абсолютно недопустимо.
Използването на сила вътре
в полицейските управления
обикновено цели изтръгване
на самопризнания или друга
информация. Покачването през
2013 г. е близко до аналогичните
стойности от 2011 г., когато
изследването на БХК регистрира
пик на полицейското насилие по
време на правителството на
ГЕРБ.
На няколко пъти през
годината надзиратели в закрити
институции за възрастни
употребиха масово ненужна
сила и помощни средства
за усмиряване на задържани.
Подобни инциденти имаше в
Софийския централен затвор
през януари и през октомври,
когато надзиратели употребиха
ненужна и непропорционална сила
в отрядите на затворниците чужди граждани, за да ги накажат
за неизпълнение на разпореждане.
Няколко от затворниците бяха
сериозно наранени. През декември
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надзиратели и полицаи употребиха
непропорционална сила срещу
чужди граждани в специалния
дом за настаняване на чужденци
в гр. Любимец, за да укротят
техен протест. Най-малко шест
души пострадаха сериозно –
получиха счупвания на крайници и
наранявания по тялото. В нито
един от случаите разследването
не бе адекватно и не доведе до
привличане на сътрудници към
наказателна отговорност.
На няколко пъти през годината
полицията прибягна до незаконна
употреба на сила срещу
протестиращи. През февруари
по време на протестите срещу
правителството на ГЕРБ
полицията и жандармерията
на няколко пъти употребиха
непропорционална сила в
отговор на нарушения на
обществения ред. Кулминацията
на свръхупотребата на
сила бе 19 февруари, когато
десетки граждани получиха
сериозни наранявания. Наред с
непропорционалната употреба
на сила имаше и случаи на с
нищо непровокирано насилие
срещу мирни протестиращи.
В нощта на 23 срещу 24 юли
полицията също извърши
недопустима свръхупотреба
на сила в рамките на една зле
планирана операция спрямо
мирно протестиращи, които се
бяха събрали около сградата на
парламента, за да протестират
против правителството на
БСП и ДПС по повод на редица

Данните
показват спад на
оплакванията от
употреба на сила
от полицейски
служители
по време на
задържане, но
значително
покачване на
употребата на
сила вътре в
полицейските
управления, където
това е абсолютно
недопустимо.

Окачествявайки
случилото се
като „национална
трагедия“,
ЕСПЧ намира,
че трагичните
случаи не са се
случили внезапно,
еднократно
или поради
непредвидими
обстоятелства.

негови спорни назначения на
висши държавни длъжности. И в
този случай имаше използване
както на с нищо непровокирана,
така и на несъразмерна сила.
Сред пострадалите имаше и
журналисти, които изпълняваха
своите служебни задължения.
Въпреки обещанията за бързо,
независимо и безпристрастно
разследване, до края на годината
разследването установи като
извършител само един полицай,
срещу когото в началото на
2014 г. бе повдигнато обвинение
за нанасяне на лека телесна
повреда.3 На 12 ноември
полицията и жандармерията
за пореден път употребиха
свръхсила за разпръскване на
протестиращи, събрани на
протест срещу правителството.
И в този случай имаше няколко
пострадали журналисти.
Този инцидент също остана
неразследван.
През 2013 г. ЕСПЧ установи
нарушение на правото на живот
по делото Ненчева и други с/у
България от 18 юни 2013 г.
(жалба № 48609/06). ЕСПЧ намери
процесуални нарушения по
чл. 2 от Европейската конвенция
за правата на човека (ЕКПЧ)
за това, че властите не са
изпълнили задължението си да
защитят живота на 15 деца и
младежи, настанени в държавна
институция, от сериозна
и непосредствена заплаха.
Също така, властите не са
провели ефективно официално
разследване на смъртните
случаи, случили се при много
извънредни обстоятелства.
Делото касае смъртта на 15
деца и младежи от Дома за
деца и младежи с умствена
изостаналост – с. Джурково,
починали през зимата на 1996 –
1997 г. от студ, липса на храна,
лекарства, медицинска грижа и
други основни нужди. Битовите
условия в институцията са

били изключително тежки.
Липсва медицински персонал,
а педагогическият не достига.
Няма достъп до болнична грижа.
Въпреки че първото дете
умира на 15 декември 1996 г., в
дома са преместени още осем
деца от друга институция.
След многократни опити на
директорката на дома да осигури
средства, такива са осигурени
едва през март 1997 г., когато
вече са починали 15 деца. На
30 юли 1999 г. прокуратурата
започва досъдебно производство
срещу неизвестен извършител за
десет от петнадесетте смъртни
случая. Близо пет години по-късно
са повдигнати обвинения срещу
директорката на институцията,
фелдшера и главната медицинска
сестра. Прокурорите изискват
документация по случая от
Министерството на труда и
социалната политика (МТСП),
Министерството на финансите
(МФ) и Община Лъки, но такава
не е запазена в никоя от
институциите. През 2005 г.
делото влиза в съд, като всички
подсъдими в крайна сметка
са оправдани. Жалбоподатели
са родителите на 7 от 15-те
деца и младежи, починали в
Джурково и Асоциацията за
европейска интеграция и права
на човека. Окачествявайки
случилото се като „национална
трагедия“, ЕСПЧ намира, че
трагичните случаи не са се
случили внезапно, еднократно
или поради непредвидими
обстоятелства и въпреки че
властите са знаели съвсем точно
за реалния и непосредствен риск
за домуващите, не са взели бързи,
практични и достатъчни мерки,
за да предотвратят смъртните
случаи. По отношение на
разследването Съдът отбелязва,
че досъдебното производство
е образувано повече от две
години след случилото се, делото
продължава близо осем години,

Полицай отива на съд за бой над протестиращи пред парламента, Правен свят, 27 февруари
2014 г., достъпно на http://www.legalworld.bg/34733.policaj-otiva-na-syd-za-boj-nad-protestirashti-pred-parlamenta.html.
3
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от които около шест минават
на досъдебната фаза. Органите
на досъдебното производство са
бездействали в периода 2001 – април
2005 г., за което правителството
също не дава обяснение. Делото
не води до установяване на
системните фактори за смъртта
на децата. Липсата на аутопсия
не позволява да се установи
дали и в каква степен смъртта
във всеки отделен случай се
дължи на естествени причини.
Забавянията в производството
са препятствали възможността
да се провери дали други лица
са били отговорни за случилото
се. Властите не са действали
с дължимата грижа, което е
попречило да се установят
конкретните причини за
смъртните случаи и, съответно,
отговорността за тях. Според
ЕСПЧ властите са изменили на
задължението си да защитят
уязвимите деца в дома, като
с това не са защитили и
обществения интерес в
особено трагичните процесни
обстоятелства, и затова намира
нарушение на чл. 2. Присъденото
обезщетени е по 10 000 евро за
неимуществени вреди на двама
от жалбоподателите, а за другите
ЕСПЧ счита, че намирането
на нарушение е достатъчно
обезщетение.
ЕСПЧ намери по няколко дела
и нарушение на чл. 3 от ЕКПЧ
(защита от изтезания, нечовешко
или унизително отнасяне). По
делото Велев с/у България от
16 април 2013 г. (жалба
№ 43531/08) ЕСПЧ намери
процесуално нарушение на чл. 3 за
това, че българските власти не са
провели ефективно разследване по
случай на побой над жалбоподателя
от страна на полицаи, докато
е бил задържан и разпитван в
периода 21 - 24 март 2005 г.
Разследването по наказателното
производство по отношение
на твърденията на г-н Велев е

8

прекратено през 2008 г. заради
изтекла давност, а в последвалия
граждански иск по ЗОДОВ му
е присъдено обезщетение от
съда, който също така приема,
че жалбоподателят е бил
малтретиран от полицейски
служители. Анализирайки
разследването, извършено
от българските власти, ЕСПЧ
установява редица нередности,
които са попречили на
адекватното протичане на
процеса. Така например, въпреки
че насилието е станало пред
по-висши полицейски служители,
разследване по случая не е
започнало. Веднъж започнало, то е
водено само относно телесните
повреди на жалбоподателя,
въпреки твърденията му, че
е бил малтретиран, за да
признае вината си. Българските
разследващи органи също
така не са провели редица
стъпки по идентифицирането
на полицейските служители,
малтретирали жалбоподателя.
Поради тези причини ЕСПЧ
намира, че разследването не
може да се счита за ефективно
по смисъла на чл. 3. Присъденото
обезщетение е 4 500 евро за
неимуществени вреди и 3 100
евро за разноски по делото.
По делото Димитър Шопов
с/у България от 16 април 2013 г.
(жалба № 17253/07) ЕСПЧ намери
процесуално нарушение на чл. 3 за
това, че българските власти не
са провели ефективно разследване
в случай на нараняване на
жалбоподателя, получено по време
на сбиване, и че поради лошо
водене на делото наказателното
преследване е прекратено поради
изтекла погасителна давност.
През май 1991 г. жалбоподателят
участва в бой в селото, в
което живее, и получава рана
от нож, както и множество
други наранявания. Въпреки че в
началото на разследването срещу
извършителите българските

власти полагат разумни усилия
по събиране на доказателства
и установяване на фактите,
след това са налице големи
периоди на бездействие, които
в крайна сметка довеждат до
прекратяване на наказателното
преследване заради изтичането
на погасителната давност
през 2006 г. Присъденото
обезщетение е 3 000 евро за
неимуществени вреди и 2 000
евро за разноски по делото.
По делото Събев с/у България
от 28 май 2013 г. (жалба
№ 27887/06) ЕСПЧ намери
нарушение на чл. 3 и чл. 13 за
нечовешки и унизителни условия в
затвора, където жалбоподателят
излежава доживотна присъда, и
заради липса на ефективни правни
средства за защита. Г-н Събев
е осъден на доживотен затвор
без право на замяна. Жалбата
му касае задържането му в
ловешкия затвор в продължение
на почти девет години при
специален режим, според който
е държан постоянно в заключена
килия и под засилен надзор, като
поне пет години е бил държан
в много строга изолация и без
достъп до мероприятия. Вземайки
предвид, че ЕСПЧ вече е намирал
нарушение на чл. 3 за условията
на задържане в отделението за
излежаване на доживотни присъди
в ловешкия затвор по делото
Радков (№ 2) с/у България, Съдът
намери, че строгата изолация на
жалбоподателя, както и фактът,
че той е трябвало да ползва
кофа за санитарните си нужди,
представляват нарушение на
чл. 3. Въпреки че г-н Събев спечелва
три иска срещу държавата за
обезщетения за условията, в
които е държан, ЕСПЧ намери,
че присъдените суми са били
необосновано ниски и също така,
че иск по силата на чл. 1,
ал. 1 от Закон за отговорността
на държавата и общините за
вреди (ЗОДОВ) не може да се

счита за ефективно правно
средство за защита, когато
процесните условия на задържане
произтичат директно от
специалния режим, при който са
държани доживотно осъдените
лица. Затова и ЕСПЧ намери и
нарушение на чл.13. Присъденото
обезщетение е 6 000 евро за
неимуществени вреди и 1 677,55
евро за разноски по делото.
По делото Гуцанови с/у
България от 15 октомври 2013 г.
(жалба № 34529/10) ЕСПЧ намери
материално нарушение на чл. 3
заради унизителното третиране
на г-н Гуцанов по време на ареста
му, както и заради стреса и
тревожността, причинени на
семейството му; нарушения на
чл. 5.3 заради необоснованата
продължителност на задържането
и правото на г-н Гуцанов
своевременно да се яви пред
съдия; на чл. 5.5 заради липса на
възможност жалбоподателят
да получи компенсация за
нарушенията на чл. 5.3; нарушение
на чл. 6.2 заради нарушаване на
презумпцията за невиновност
от страна на министъра на
вътрешните работи и съда,
гледал мярката за неотклонение
на г-н Гуцанов; на чл. 8.2 заради
липсата на адекватен съдебен
контрол върху претърсването на
дома на жалбоподателите и на
чл. 13, във връзка с чл. 3
и 8, заради липсата на
вътрешноправни средства
за защита, чрез които
жалбоподателите да отстоят
правото си да не бъдат подлагани
на нечовешко или унизително
третиране и правото им на
неприкосновеност на дома им.
Жалбоподатели по делото са
Борислав Гуцанов, влиятелен
политик от БСП, съпругата му и
малолетните им дъщери. На
31 март 2010 г., в 6.30 ч., полиция
нахлува в дома на семейство
Гуцанови, арестува г-н Гуцанов
и претърсва помещенията.
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На следващия ден в пресата
са публикувани коментари на
министъра на вътрешните
работи във връзка с делото,
според който г-н Гуцанов е един
от „мозъците“, които стоят зад
престъпна група, присвоила големи
суми от публични средства.
Още в деня на задържането си
г-н Гуцанов е обвинен в няколко
престъпления. Като гледа
мярката му за неотклонение,
съдът оставя жалбоподателя в
ареста поради риск да извърши
друго престъпление. На 18 май
2010 г., почти два месеца след
задържането му, Окръжният съд
във Варна отхвърля молбата на
г-н Гуцанов за освобождаване,
като част от мотивите са, че
„остава на мнението, че е било
извършено престъпление, както
и че обвиняемият е участвал в
него“. Въпреки че Апелативният
съд намира, че г-н Гуцанов вече е
подал оставка като председател
на общинския съвет и съответно
няма риск да извърши повече
престъпления, оставя г-н Гуцанов
под домашен арест. В крайна
сметка, след близо четири
месеца задържане г-н Гуцанов е
освободен под гаранция. Към 26
април 2013 г. наказателното
производство срещу г-н Гуцанов
все още е на етап предварително
разследване. Според ЕСПЧ по
време на задържането на първия
жалбоподател на семейство
Гуцанови е било причинено
психологическо страдание,
предизвикало страх, тревожност
и чувство на безпомощност и
представляващо унизително
отношение по смисъла на
чл. 3. Г-н Гуцанов също така
не е бил изправен пред съда
своевременно, а едва повече от
три дни след като е задържан,
като правителството не дава
обяснение за забавянето. Затова
и ЕСПЧ намира нарушение на
чл. 5.3. ЕСПЧ също така намери,
че задържането на г-н Гуцанов
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в продължение на два месеца
под домашен арест, въпреки
че не е имало причини за това,
представлява друго нарушение на
чл. 5.3. Съдът също така намери,
че в националната законова
рамка не е съществувал метод
за осигуряване на компенсация за
щетите, понесени вследствие
от прекомерно продължително
задържане или от забавяне на
явяването пред съдия, което е в
нарушение на чл. 5.5. ЕСПЧ също
така намери, че изявленията
на вътрешния министър в
деня след задържането на г-н
Гуцанов, както и мотивите
на Окръжния съд във Варна от
18 май 2010 г., нарушават
презумпцията за невиновност
на г-н Гуцанов в нарушение на
чл. 6.2. Съдът счита, че поради
липсата на предварително
издадена заповед за претърсване
и на ретроспективен преглед
на въпросната мярка в
процедурата не са били заложени
достатъчно предпазни мерки
за предотвратяване риска от
злоупотреба с власт от страна
на органите на наказателното
разследване, което е нарушение
на чл. 8.2. В заключение, Съдът
взе предвид факта, че тъй
като според българския закон
причиняването на психологическо
страдание не представлява
престъпление, всякакви жалби
от страна на жалбоподателите
са били обречени на провал.
Семейство Гуцанови не са били в
състояние да отстоят правото
си да не бъдат подлагани на
нечовешко или унизително
отношение, както и правото
на неприкосновеност на дома
им, като затова ЕСПЧ намира
нарушение и на чл. 13 във връзка
с чл. 3 и 8. Съдът присъжда на
жалбоподателите общо 40 000
евро за нанесени неимуществени
вреди и 4 000 евро за разноски по
делото.

Право на лична свобода и сигурност

Така проблемите,
установени от
ЕСПЧ по делото
Станев срещу
България от януари
2012 г., останаха
да стоят така
остро, както и в
предходни години.

През 2013 г. БХК
посети няколко
ВУИ и СПИ и
установи сериозни
проблеми с
произволността
на настаняването
и в двата типа
институции.

Проблемите с гарантирането на правото на лична свобода и
сигурност в България, установени с редица решения на ЕСПЧ,
останаха изцяло неадресирани от властите през 2013 г. В
Министерството на правосъдието бе създадена работна група
за изготвяне на предложения за промени в нормативната уредба
в съответствие със стандартите на чл. 12 от Конвенцията
за хората с увреждания на ООН. Тя си постави амбициозни цели,
които включваха реформа на законодателството, свързано с
дееспособността, но проблемите с настаняването на лица с
психични разстройства в социални институции останаха извън
нейния мандат. За кратко време в Министерството на труда и
социалната политика функционираше работна група, която имаше
за цел да направи предложения за изменения на законодателството,
свързано с институционализацията. До края на 2013 г. обаче не
бяха направени никакви изменения нито на законодателството,
свързано с дееспособността, нито на това за настаняването на
лица с психични разстройства в институции. Така проблемите,
установени от ЕСПЧ по делото Станев срещу България от януари
2012 г.4, останаха да стоят така остро, както и в предходни
години. Лица с хронични психични разстройства продължиха да се
настаняват в социални институции на произволни основания и без
съдебен контрол. Не бяха предприети и никакви действия за реформа
на грижата за тези хора с цел тя да стане по-малко зависима от
институционализация.
Никакви законодателни реформи не бяха предприети и за
съобразяване на законодателството, свързано с настаняване на
деца в конфликт със закона във възпитателни училища-интернати
(ВУИ) и социално-педагогически интернати (СПИ), както и в
кризисни центрове за деца, с препоръките на Комитета по правата
на детето и с решението на ЕСПЧ по делото А. и други срещу
България от ноември 2011 г.5 През 2013 г. БХК посети няколко
ВУИ и СПИ6 и установи сериозни проблеми с произволността на
настаняването и в двата типа институции. С влизането в сила на
делегираните бюджети в системата на образованието в България
педагогическите съвети на ВУИ и СПИ изгубиха мотивация да
освобождават предсрочно деца, тъй като с това губят държавната
субсидия за тях. Мониторингът на БХК в тези институции установи
все по-редки случаи на предсрочно освобождаване поради тази
причина. Относимото законодателство, от друга страна, не допуска
последващ съдебен контрол над настаняването с цел преценка на
неговата продължаваща целесъобразност. Наред с това, в няколко
случая БХК установи груби нарушения на закона от съдилища,
извършили първоначалното настаняване, които бяха постановили
срокове за настаняване, надхвърлящи законово установения
тригодишен срок. Настаняването в домове за временно настаняване
на малолетни и непълнолетни продължи да бъде в драстично

БХК, Правата на човека в България през 2012 г., София, март 2013 г.
БХК, Правата на човека в България през 2011 г., София, март 2012 г.
6
По-долу Условия в местата за лишаване от свобода
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противоречие със стандартите
по чл. 5.4 от ЕКПЧ и с решението
на ЕСПЧ по делото А. и други
срещу България, тъй като то
не позволява никакъв съдебен
контрол.
През 2013 г. БХК извърши
мониторинг на кризисните
центрове за деца и публикува
специален доклад.7 В хода на
мониторинга изследователи
на БХК посетиха всички
кризисни центрове в България.
С решението си по делото А. и
други срещу България ЕСПЧ прие,
че тези институции са места за
лишаване от свобода. Докладът
на БХК анализира актуалната
правна рамка на настаняването
в кризисни центрове,
профилирането, образователния
процес, както и гарантирането
на основните права на децата,
настанени в тях. Наблюдението
констатира значителен произвол
при настаняването, включително
настанявания и продължаване на
престоя само въз основа на това,
че детето няма къде другаде
да бъде настанено. Системата
на настаняване предвижда
първоначално административно и
последващо съдебно настаняване.
И в двата случая тя допуска
произвол и несъответствие с
международните стандарти,
гарантиращи правото на лична
свобода и сигурност.
При административното
настаняване дирекциите
„Социално подпомагане”,
извършващи настаняването,
често се позовават на
„недостатъчен родителски
капацитет”, без да се посочват
конкретни причини. Но дори
когато такива се посочват, те
не винаги могат да се отнесат
към някоя от изброените в
закона цели. Има и флагрантно
дискриминационни основания,
като например „интимни
отношения с момче в ромската
махала”.
7

Съдебното настаняване във
всички случаи не отговаря на
изискването за произнасяне „в
кратък срок” по чл. 5.4 от ЕКПЧ.
По Закона за закрила на детето
(ЗЗД) дирекциите „Социално
подпомагане” следва да направят
искане за съдебно настаняване в
едномесечен срок от издаване на
заповедта за административно
настаняване, а в съответствие
с чл. 28, ал. 3 от ЗЗД съдът
следва да разгледа искането
незабавно и да се произнесе в
едномесечен срок. Но дори тази
несъответна на чл. 5.4 от ЕКПЧ
уредба не се спазва на практика.
БХК не установи нито един
случай, в който изискването
за незабавно разглеждане да е
спазено. Сроковете, в които
се гледат делата, варират от
едномесечен до три-четири
месеца от реалното настаняване
на детето, като най-често
делата се насрочват между месец
и половина и два след приема му.
Има случаи, в които по време
на целия престой на детето в
кризисния център няма изобщо
произнасяне на съда. Това показва,
че ситуацията с гарантирането
на правото на лична свобода и
сигурност за децата, настанени в
кризисни центрове, продължава да
бъде същата като описаната по
делото А. и други срещу България,
по което ЕСПЧ намери нарушение
на чл. 5.1 от ЕКПЧ.
Сериозен проблем през
годината бе и настаняването
на чужди граждани в домове
за временно настаняване на
чужденци с цел експулсиране.
Въпреки че през юни бяха
направени изменения в Закона за
чужденците, съгласно
чл. 44 заповедите за експулсиране
и заповедите за отнемане
правото на пребиваване в
Република България по причини,
свързани с националната
сигурност, продължават
да подлежат на незабавно

БХК, Кризисните центрове за деца в България през 2013 г., София, 2013 г.
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Наблюдението
констатира
значителен
произвол при
настаняването,
включително
настанявания и
продължаване на
престоя само въз
основа на това, че
детето няма къде
другаде да бъде
настанено.

Ситуацията с
гарантирането
на правото на
лична свобода
и сигурност за
децата, настанени
в кризисни
центрове,
продължава да
бъде същата като
описаната по
делото А. и други
срещу България.

изпълнение. Фактическите
основания за налагането на
конкретната принудителна
административна мярка в случай,
че съдържат класифицирана
информация, се посочват в
отделен документ, изготвен
от съответните длъжностни
лица по реда на Закона за
защита на класифицираната
информация. Съгласно чл. 46
при съдебното обжалване на
заповедите за налагане на
принудителни административни
мерки, свързани с националната
сигурност, продължават да не
се посочват фактическите
основания за налагане на мярката,
а жалбите продължават да
не спират изпълнението на
заповедта. В законодателството
и в практиката по обжалването
на налагането на принудителни
административни мерки,
свързани с националната
сигурност, продължава да
липсва процедура и възможност
за преглед на фактическите
основания, рисковете от връщане,
належащата обществена
нужда и пропорционалността
на налаганите мерки с оглед
защитата на правата на лицата,
на които такива се налагат, от
възможни посегателства срещу
техния живот, от изтезания,
нечовешко или унизително
отнасяне, както и на правото
на неприкосновеност на личния и
семейния им живот.8 Тази уредба,
която се прилага рутинно в
България, обезсмисля в значителна
степен съдебното обжалване на
задържането на чужденци с цел
експулсиране.
През 2013 г. ЕСПЧ установи
няколко нарушения на чл. 5 от
ЕКПЧ по дела срещу България. По
делото Бърборски с/у България
от 26 март 2013 г. (жалба
№ 12811/07) ЕСПЧ намери
нарушение на чл. 5.1, за това,
че г-н Бърборски е бил лишен от
свобода повече от два месеца

след изтичане на присъдата му.
Жалбоподателят е осъден на
два пъти за общо три години
и шест месеца лишаване от
свобода. След като двете
присъди са присъединени със
съдебно решение, прокурор издава
заповед за освобождаването на
г-н Бърборски. Администрацията
на затвора, където е настанен
жалбоподателят, обаче не се
съобразява с нареждането с
мотива, че има грешки при
изчисляването на присъдата на
лишения от свобода и сигнализира
прокуратурата. Повече от
два месеца след това и след
искане от прокуратурата за
преразглеждането на решенето
на съда г-н Бърборски е освободен.
Въпреки че периодът от
повече от два месеца, в който
жалбоподателят е бил лишен
от свобода, впоследствие е
бил приспаднат в последвала
присъда, ЕСПЧ намира, че такова
пост фактум поправяне на
грешката не променя факта,
че задържането следва да бъде
обосновано през целия му срок
на действие. Предвид факта, че
неправомерното задържане става
след като администрацията на
затвора не се съобразява със
съдебното решение, ЕСПЧ намира,
че прекомерното задържане за
период от повече от два месеца
не е било „постановено от
компетентен съд“ по смисъла на
чл. 5.1(а). ЕСПЧ намира, че в случая
установяването на нарушение
е достатъчно справедливо
обезщетение.
По делото Асен Костов с/у
България от 26 март 2013 г.
(жалба № 48445/06) ЕСПЧ намери
нарушение на чл. 5.1 за това,
че г-н Костов е бил лишен от
свобода неправомерно повече
от два месеца по-дълго от
определеното му от съда, и на чл.
5.5 за това, че не е имал право на
обезщетение за неправомерното
си задържане. Г-н Костов е осъден

Последните решения на ЕСПЧ в тази насока в решенията по делата: Baltaji c. Bulgarie, no.
12919/04, arrêt du 12 juillet 2011, §§ 34-49; Madah and Others v. Bulgaria, no. 45237/08, judgment
of 10 May 2012, §§ 38-39; Amie and Others v. Bulgaria, no. 58149/08, § 101.
8
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за множество престъпления,
извършени между 1991 и 1998 г. На
10 май 2004 г. му е наложено общо
наказание лишаване от свобода от
една година по две от присъдите,
като според властите този период
е изтекъл още на 28 април
2004 г. Въпреки съдебното
решение обаче органите на
прокуратурата отказват да
освободят жалбоподателя,
позовавайки се на
необходимостта да бъде наложено
ново общо наказание по няколко
от другите му присъди.
Г-н Костов в крайна сметка
е освободен на 1 юни 2004 г.,
когато влиза в сила решението
от 10 май. Вземайки предвид, че
налагането на общо наказание
се прави от съд, а не от
прокуратурата, и неприемайки
аргумента на правителството,
че процесният период на
задържане във всеки случай
щял да бъде взет предвид при
постановяването на ново общо
наказание, ЕСПЧ намира, че
задържането на жалбоподателя,
след постановяването на
решението от 10 май не е
оправдано по смисъла на чл. 5.1(б)
от Конвенцията. Позовавайки
се на ЗОДОВ, г-н Костов подава
иск за обезщетение за вреди от
неправомерното му задържане.
Той обаче е отхвърлен с оглед на
увеличената присъда на Костов,
наложена му с решение от
2006 г. и в което надвишеният
период на задържане е взет
предвид. Така жалбоподателят
не е имал възможност да докаже
иска си, че е претърпял вреди
в резултат на нарушаване на
правото му по чл. 5.1, затова и
ЕСПЧ намира нарушение и на
чл. 5.5 от Конвенцията.
Присъденото обезщетение е 2
000 евро за неимуществени вреди
и 1 500 евро за разноски.
По делото Джалти с/у България
от 12 март 2013 г. (жалба
№ 31206/05) ЕСПЧ намери
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нарушения на чл. 5.1 за това, че
жалбоподателят е задържан в
център за временно настаняване
на пълнолетни за повече от една
година и три месеца, чакайки да
бъде експулсиран от страната, и на
чл. 5.4 за това, че жалбоподателят
не е имал възможност да
обжалва законосъобразността
на задържането си в кратък
срок, а съдът, пред който я е
обжалвал, не е бил компетентен
да разпореди незабавното му
освобождаване. Жалбоподателят
е алжирски гражданин, влязъл
нелегално в страната. През
юли 2004 г. е издадена заповед
за депортирането му. Поради
факта, че г-н Джалти не е
разполагал с документи за
пътуване или пари, за да се върне
в родината си, той е задържан
за повече от една година и три
месеца в центъра за временно
настаняване на пълнолетни в
Дружба-2, София. ЕСПЧ намира
нарушение на чл. 5.1 поради
факта, че българските власти
не са действали с необходимата
добросъвестност по заповедта
за експулсиране на жалбоподателя.
Също така Съдът намира, че
съдебната процедура, чрез която
жалбоподателят е оспорвал
законността на задържането
си, не покрива изискванията на
чл. 5.4 поради факта, че общо
11 месеца и половина са били
нужни на българските съдилища
да разгледат делото и заради
това, че съдът, отговарящ за
контрола на задържането му, не
е бил компетентен да разпореди
незабавното му освобождаване,
а това става едва 17 дни след
съдебното решение, по искане
на адвоката на жалбоподателя.
Присъденото обезщетение е
3 500 евро за неимуществени
вреди и 2 000 евро за
направените разходи и разноски
по делото.
По делото Амие и други с/у
България от 12 февруари 2013

Поради факта,
че г-н Джалти
не е разполагал
с документи за
пътуване или пари,
за да се върне в
родината си, той
е задържан за
повече от една
година и три
месеца в центъра
за временно
настаняване на
пълнолетни в
Дружба-2, София.

г. (жалба № 58149/08) ЕСПЧ
намери нарушения на чл. 5.1 и
чл. 5.4 по отношение на първия
жалбоподател във връзка със
задържането му в център за
временно настаняване заради
издадена заповед за експулсиране
и невъзможността му да оспори
законността на задържането
си. Съдът също така намира, че
ако заповедта за експулсиране
бъде изпълнена, това ще
представлява и нарушение на
чл. 8. Жалбоподатели по делото
са г-н Амие, съпругата му и
трите им деца. Всички те са
без гражданство и през 2001 г.
им е даден статут на бежанци,
с изключение на най-малкото им
дете, което придобива българско
гражданство, защото е родено
в страната. През 2005 г. г-н
Амие е задържан след заповед за
експулсирането му на основание,
че е участвал в терористични
дейности и затова представлява
опасност за националната
сигурност. ЕСПЧ намира
нарушение на чл. 5.1 поради факта,
че причините за задържането му
в продължение на повече от една
година и осем месеца, а именно
процедурата по експулсирането
му, не са били валидни за целия
период на задържане, тъй като
не е имало реална перспектива
за експулсирането предвид
липсата на гражданство и поради
факта, че българските власти
не са действали с необходимата

добросъвестност. Въпреки че
първият жалбоподател успява
в крайна сметка да оспори
законността на заповедта
за задържане, ЕСПЧ намира
нарушение на чл. 5.4 поради това,
че процедурата е траела почти
една година и четири месеца.
Позовавайки се на практиката
си по други дела срещу България,
ЕСПЧ намира, че въпреки че г-н
Амие е имал възможност по всяко
време да поиска освобождаването
си на основание на Закона за
чужденците, подобно действие,
съобразно други дела срещу
България, също не е отговаряло
на изискванията на Конвенцията.
ЕСПЧ също намира, че първият
жалбоподател, въпреки, че е
имал формална възможност да
потърси съдебен контрол на
заповедта си за експулсиране, не
е имал минимум защита срещу
произвол от страна на властите
предвид липсата на задълбочено
съдебно разглеждане на мотивите
за експулсирането му и че част
от обвиненията срещу него са
били твърде общо изложени и
поради пълното засекретяване
на окончателното съдебно
решение относно експулсирането.
Затова и ЕСПЧ намира, че ако
бъде изпълнена заповедта за
експулсиране, това би било
нарушение на чл. 8. Присъденото
обезщетение е 3 500 евро за
неимуществени вреди и
1 000 евро за разноски по делото.
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Независимост на съдебната власт и
справедлив процес
През 2013 г. наблюдението на България от Европейската комисия
по Механизма за сътрудничество и проверка, което е фокусирано
върху реформата на съдебната система, продължи. На 22 януари
2014 г. комисията публикува своя пореден доклад относно напредъка
на страната.9 В доклада се констатира, че през последната година
и половина в България са предприети някои стъпки в правилната
посока, свързани с процедурите по назначения и преодоляването на
натовареността на съдилищата. Въпреки това, като цяло според доклада
напредъкът е недостатъчен и несигурен.
В сферата на независимостта, отчетността и етиката на
съдебната власт докладът препоръча създаване на набор от обективни
стандарти за атестиране и повишаване на магистрати и въвеждане
на система за наблюдение и оценка за прилагането на тези стандарти;
повече прозрачност при назначенията; предоставяне на гаранции
за справедливост и прозрачност на системата за разпределение
на делата в съдебната система, включващи въвеждане и системно
използване на случайното разпределение; преориентиране на работата
на Инспектората на Висшия съдебен съвет (ВСС) към насърчаване на
интегритета и ефикасността на съдебната власт; установяване на
ясни процедури за това как ВСС следва да реагира на политическото
вмешателство в работата на съдебната система.
В сферата на реформата на съдебната система докладът
препоръча актуализиране на стратегията за съдебна реформа, която
да включва по-нататъшна работа върху проблема с неравномерната
натовареност между съдилищата и магистратите; изготвяне на
годишни доклади на ВСС за напредъка на реформата; довършване на
работата по новия Наказателен кодекс (НК); гарантиране участието на
неправителствените и професионалните организации в наблюдението на
стратегиите за реформа.
В сферата на ефикасността на съдебната система докладът
препоръча въвеждане на ясни процедури и санкции за гарантиране на
справедливостта в дисциплинарните производства; прозрачност
на вътрешноведомствените проверки; предприемане на мерки за
ефективно изпълнение на съдебните решения и постигане на реален
напредък в електронното правосъдие.
Докладът бе особено критичен по отношение на широката
разпространеност на корупцията, засягаща всички сфери на
управлението, включително съдебната власт, както и по отношение на
срастването на организираната престъпност с държавното управление.
Въпреки че през септември 2012 г. бе избран нов ВСС,10 той
не постигна сериозен напредък в решаването на основните за
администрирането на съдебната власт проблеми. Съюзът на съдиите
в България (ССБ) продължи да бъде конструктивен критик на работата
на съвета. ССБ подложи нееднократно на критика неспособността на
ВСС да защити по категоричен начин независимостта на съдебната
власт и на отделния съдия. В началото на 2013 г. ССБ и БХК изразиха
тревога от практиката на МВР да кръщава специализирани полицейски
операции по залавяне на освободени с акт на съда обвиняеми с имената
9

Докладът е достъпен на: http://ec.europa.eu/cvm/docs/com_2014_36_en.pdf.
БХК, Правата на човека в България през 2012 г., София, март 2013 г.
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В доклада се
констатира, че
през последната
година и половина
в България са
предприети
някои стъпки
в правилната
посока, свързани
с процедурите
по назначения и
преодоляването на
натовареността
на съдилищата.

Докладът бе
особено критичен
по отношение
на широката
разпространеност
на корупцията,
засягаща
всички сфери на
управлението,
включително
съдебната власт.

ССБ подложи
нееднократно
на критика
неспособността
на ВСС да
защити по
категоричен начин
независимостта
на съдебната
власт и на
отделния съдия.

на съответните съдии.11 В
началото на януари 2013 г. ССБ
остро разкритикува начина, по
който бе проведена процедурата
по гласуване за главен прокурор.
Невъзможността на приетите
от ВСС правила да гарантират
тайната на вота, да се гласува
едновременно за тримата
кандидати и вмешателството
на министъра на правосъдието
в избора (подложи на гласуване
само един от тях) представляваха
грубо нарушение на чл. 131 от
Конституцията. ССБ обърна
внимание на грубото подкопаване
на авторитета на съда и
независимостта на отделни
съдии чрез медийни нападки,
насочени към Районен съд –
Златоград и Окръжен съд – Смолян,
в разгара на предизборните
кампании (април 2013 г.), когато
журналистическата етика беше
заменена с откровен популизъм.
В предаване по телевизия СКАТ,
озаглавено „Съдии се изгавриха с
живота и съдбата на българско
дете”, бяха допуснати атаки към
личния живот, компетентността
и интегритета на съдиите, докато
делото е все още висящо.
През годината командироването
на съдии продължи да се използва
като способ за кариерно
израстване, чрез който се
заобикаля конкурсното начало.
Заедно с това то поставя
магистратите в зависимост
и несигурно положение. На
няколко пъти през годината
неправителствени организации
критикуваха безпринципното
командироване в по-горни съдебни
инстанции, а през юли ССБ
излезе с критично становище
по отношение на съставения
от ВСС проект за правила за
командироване, посочвайки, че
те не отговарят на очакванията
на магистратите и не решават
основния проблем.
През годината продължи и
практиката на спорни кадрови
назначения на магистрати.

Те повдигнаха въпроси за
способността на ВСС да
извърши задълбочена проверка
и контрол на етичните
качества на магистратите при
назначаването и повишаването
им. Липсата на сериозна дискусия
за твърдени зависимости
подейства деморализиращо на
магистратската общност, в която
не бяха установени ясни критерии
за дължимото етично поведение.
В края на април няколко медии
огласиха записи от тайно
подслушване на срещи на бившия
премиер Борисов, градския прокурор
Кокинов и бившия министър на
земеделието Найденов, в които се
обсъждат задкулисни назначения
на магистрати. В записите се
отправят обидни квалификации по
адрес на главния прокурор Цацаров
и други прокурори. Обсъжда се
и досъдебното производство
срещу Найденов. Участващите
в разговора изразяват учудване
защо се разследва той и кои
са свидетелите срещу него.
След огласяването на записа,
направено очевидно с предизборна
цел в подбрани медии, Кокинов
подаде оставка. Макар че прие
оставката му, ВСС не предприе
действия, съответстващи на
сериозността на ситуацията. Не
последва установяване и проверка
на изнесените в аудиозаписа данни
за брутално погазване на законовия
ред в страната.
В края на 2013 г. няколко
неправителствени организации
се обявиха против решението
на ВСС да запази използването
на компрометирания продукт
LawChoice в повечето съдилища
вместо доказалата надеждността
си програма АСУД. За никого не
станаха ясни мотивите защо
този продукт е предпочетен пред
другия.
Както и в предходни години, през
2013 г. ЕСПЧ произнесе голям брой
решения срещу България, свързани
с правото на справедлив съдебен
процес. По делото Пашов и други

Съюзът на съдиите и БХК възразиха срещу „рецидива” Цветанов да кръщава акции на
магистрати, достъпно на: http://btvnews.bg/article/bulgaria/sayuzat-na-sadiite-vazrazi-sreshtu-retsidiva-tsvetanov-da-krashtava-aktsii-na-magistrati.html.
11
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с/у България от 5 февруари 2013 г.
(жалба № 20875/07) Съдът намери
нарушение на чл. 6.1 и
чл. 1, Протокол 1 на Конвенцията
във връзка с прекомерната
продължителност на дело за
непозволено увреждане от
страна на полицията, гледано
от Софийския районен съд и
Софийския градски съд повече от
седем години, както и забавянето
на изпълнението на решение за
изплащане на обезщетение на
жалбоподателите в продължение
на поне шест години. Делото касае
полицейско насилие, упражнено в
нощта след протестите пред
Народното събрание на 10 януари
1997 г., когато въоръжени полицаи
преследват жалбоподателите в
жилищна сграда, където се намира
апартаментът на двама от тях,
и им нанасят травми по главите
и кръвонасядания по гърбовете и
ръцете. Присъденото обезщетение
е по 2 000 евро за неимуществени
вреди на всеки жалбоподател и
общо 800 евро за разноски.
По делото Димитър Кръстев с/у
България от 12 февруари 2013 г.
(жалба № 26524/04) Съдът намери
нарушение на чл. 6.1 за това, че
г-н Кръстев не е имал възможност
да разчита на производство, при
което да има надлежен съдебен
контрол с открито съдебно
заседание по отношение на
постановление на прокурор за
отнемане в полза на държавата
на иззети от сейфа му предмети.
Делото касае случая на бивш
полицейски началник от Пловдив,
който е намерен за виновен в
злоупотреби с поста си и е осъден
условно, като впоследствие
присъдата му е заменена с
административна глоба. Г-н
Кръстев се жалва пред Съда, че по
време на вътрешното разследване
срещу него през 1999 г., по време
на което офисът му е претърсен,
почти всички вещи от сейфа му
са иззети и впоследствие отнети
в полза на държавата по силата
на прокурорско постановление.
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Кръстев обжалва прокурорския
акт пред Военния съд, като
съдът го разглежда в рамките на
проверка на законосъобразността
на постановлението на
прокурора за прекратяване на
наказателното производство
срещу лицето. ЕСПЧ намира, че
съдебното производство, в което
Кръстев обжалва прокурорското
постановление за изземване на
намерените в сейфа му ценности
в полза на държавата, не отговаря
на изискванията на чл. 6.1 от
Конвенцията, тъй като Военният
съд, който гледа жалбата, не
е провел открито заседание,
въпреки че според ЕСПЧ е имал
задължението да го направи.
Съдът също така намира, че
поради факта, че производството
пред българския съд не е било с
цел да се определи гражданското
право на жалбоподателя, то
жалбоподателят не е имал достъп
до надлежен съдебен контрол.
Присъденото обезщетение е 2 400
евро за неимуществени вреди и
1 000 евро за разноски.
По делото Фазилийски с/у
България от 16 април 2013 г.
(жалба № 40908/05) ЕСПЧ намери
нарушение на чл. 6.1 заради
невъзможността на жалбоподателя
да получи достъп до надлежен
съдебен контрол на оценката
си за психологическа годност
за работата му със секретна
информация в структурата на
МВР и затова, че решенията на
българските съдилища по делото
не са постановени публично. Г-н
Фазилийски е дисциплинарно уволнен
от МВР след като е намерен за
психически непригоден да изпълнява
задълженията си, които включвали
събиране и разпространение
на секретна информация.
Жалбата на г-н Фазилийски
срещу освобождаването му
е отхвърлена с мотивите, че
властите са приложили правилната
процедура и че по силата на
действащите тогава разпоредби
съдът не е компетентен да

разглежда резултатите от
психологическата оценка на
жалбоподателя. Решението е
потвърдено, а жалбоподателят
не успява да вземе копия от
двете решения, тъй като делата
са класифицирани. ЕСПЧ намира
нарушение на чл. 6.1 за това, че
българските съдилища отказват
да разгледат психологическата
оценка на жалбоподателя,
направена от Института на
МВР, директно подчинен на
министъра на вътрешните
работи, и резултатите от която
не са съобщени на г-н Фазилийски.
ЕСПЧ също така намира, че заради
първоначалното класифициране
на делото решенията по него
не са били публично обявени,
а жалбоподателят не е могъл
да получи достъп до тях в
продължение на 15 месеца, което
според Съда също представлява
нарушение на чл. 6.1. Присъденото
обезщетение е 1 500 евро за
неимуществени вреди.
По делото Николова и Вандова
с/у България от 17 декември 2013 г.
(жалба № 20688/04) ЕСПЧ намира
нарушение на чл. 6.1 заради липсата
на каквато и да е публичност
на съдебното производство
по дело за уволнението на
полицейски служител, при което
упълномощеният адвокат не
е получил достъп до делото,
а жалбоподателката не е
имала достъп до мотивите на
решението в продължение на пет
години. Жалбоподатели по делото
са бившата полицейска служителка
г-жа Николова и адвокатът
г-жа Вандова. През 2001 г. г-жа
Николова е обвинена в подкуп и
възпрепятстване на правосъдието.
През март 2003 г. тя е осъдена на
пет години лишаване от свобода,
глоба от 3 000 лева и лишаване от
право да работи в МВР. През юни
2003 г. втората инстанция отменя
присъдата заради процесуални
нарушения, а делото е върнато за
допълнително разследване, като
през 2005 г. производството е

прекратено. Междувременно, през
2002 г. първата жалбоподателка
е уволнена дисциплинарно и тя
обжалва уволнението си пред ВАС,
като неин адвокат е втората
жалбоподателка. Заради наличието
на класифицирани документи,
делото е засекретено от ВАС, а
на адв. Вандова ѝ е отказан достъп
до него с мотивите, че трябва
да получи разрешение за достъп
от ДАНС, което тя отказва. В
крайна сметка, през 2003 г. съдът
потвърждава уволнението на г-жа
Николова, която получава достъп
до съдебните решения едва след
изтичането на петгодишния
законов срок. Според ЕСПЧ
тоталната липса на публичност на
съдебните процедури и решенията
на ВАС не е пропорционална на
преследваната цел. Според Съда
наличието на класифицирани
документи по делото не е
основание то да бъде изцяло
засекретено, без да се прецени
необходимостта от това или да
се вземат предвид алтернативни
методи, така че да се засекретят
само част от документите по
делото. Що се отнася до липсата
на публичност на решенията
по делото, ЕСПЧ намира, че
съществуват технически методи,
с които да се ограничи достъпът
до конкретната част, съдържаща
класифицирана информация.
Присъденото обезщетение е 2 400
евро за неимуществени вреди и
1 000 евро за разноски.
По делото Петко Петков с/у
България от 19 февруари 2013 г.
(жалба № 2834/06) ЕСПЧ намира
нарушение на чл. 6.1 заради
процедурно изискване г-н Петков
да представи опис на наследство,
което изискване е приложено с
обратна сила към висящо дело,
чрез което жалбоподателят
претендира запазена част
от наследството на баща си.
Делото касае иск, заведен от
жалбоподателя за запазена част от
наследството на баща си, което
изцяло е наследено от брата на
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починалия и чичо на жалбоподателя.
Според разпоредбите на Закона
за наследството всеки, който
претендира за запазена част от
наследство и не е „наследник по
закон“, трябва да предостави
опис на наследството. Терминът
„наследник по закон” не е дефиниран
в закона и е бил обект на
тълкувателно решение на ВКС от
1964 г. Позовавайки се на това
тълкуване, жалбоподателят не е
предоставил съответния опис на
наследството. В крайна сметка
обаче искът му е отхвърлен на
базата на ново тълкувателно
решение на ВКС от 2005 г.,
според което той е трябвало
да предостави подобен опис.
Това обаче е било невъзможно
за г-н Петков поради изтекъл
срок. ЕСПЧ намира, че ВКС не е
обърнал никакво внимание на това,
че тълкувателното решение
е приложено автоматично,
независимо от неговите последици
за правото на жалбоподателя
висящото му дело да бъде
разгледано по същество. Така
според ЕСПЧ непредвидимостта
на процедурното изискване,
приложено с обратна сила към
висящото дело на жалбоподателя,
ограничава достъпа му до съд до
такава степен, че самата същност
на това право е била нарушена.
Присъденото обезщетение е 1 000
евро за неимуществени вреди и
1 056 евро за разноски.
По делото Иван Стоянов
Василев с/у България от 4 юни
2013 г. (жалба № 7963/05) ЕСПЧ
намери нарушение на чл. 6.1 за
това, че жалбоподателят – бивш
полицейски служител, не е имал
достъп до справедлив съдебен
процес относно твърденията му,
че е бил принуден да подаде молба
за ранно пенсиониране. По делото
той твърди, че е подал молба за
ранно пенсиониране, вследствие на
която е и освободен от длъжност
принудително. Според него е
имало вероятност той да бъде
уволнен дисциплинирано заради
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наложена му глоба във връзка със
служебните му задължения. Г-н
Василев обжалва заповедта си за
пенсиониране, твърдейки че е подал
молбата по принуда и искайки от
съда да разпита свидетели, които
да потвърдят това. Тричленният
състав на ВАС обаче не допуска
разпитването на свидетели и не
разглежда изобщо твърденията
на жалбоподателя, че е действал
по принуда и въпреки, че решава
в полза на жалбоподателя, прави
това на основания, впоследствие
отхвърлени от петчленния състав
на същия съд. Така същността
на жалбата на г-н Василев не е
разгледана от съд, което според
ЕСПЧ е лишило жалбоподателя
от достъп до справедлив съдебен
процес по смисъла на чл. 6.1.
Присъденото обезщетение е 1 500
евро за неимуществени вреди и
1 084 евро за разходи и разноски.
По делото Галина Костова
с/у България от 12 ноември
2013 г. (жалба № 36181/05)
ЕСПЧ не намери нарушение на
чл. 6.1 за това, че националните
съдилища отказват да разгледат
пропорционалността на мярката,
наложена на жалбоподателката
– заличаване от списъка на
синдиците. Жалбоподателката
г-жа Костова е адвокат и е била
включена в списъка на синдиците.
Делото касае премахването
й от списъка със заповед на
министъра на правосъдието през
2004 г. след като е назначена за
синдик на държавно дружество в
процедура на несъстоятелност.
Ръководството на дружеството
не одобрява назначаването
й и няколко пъти безуспешно
прави опити да я замени. Сред
посочените причини е това, че
тя не е предоставила списък с
кредиторите на дружеството в
определения по закон срок. След
като обжалва заповедта си за
заличаване от списъка със синдици,
тричленен състав на ВАС разглежда
в детайли дали жалбоподателката
е допуснала нарушението, заради

По делото Желев
с/у България
от 15 януари
2013 г. (жалба №
39143/06) ЕСПЧ
намери нарушение
на чл. 6.1 заради
прекомерната
продължителност
на наказателното
производство
срещу
жалбоподателя,
десет години и
осем месеца.

което е издадена заповедта на
министъра на правосъдието,
но отказва да се произнесе по
повод пропорционалността
на наложената санкция, като
решението е потвърдено и
от петчленен състав. Според
ЕСПЧ заповедта на министъра
се отнася до регулирането на
професията “синдик на дружество
в несъстоятелност”, поради
което властите са били особено
чувствителни към изискванията за
висок професионализъм и точност
при упражняването й от страна
на тези лица, като правомощия за
контрол над синидиците е имал
министърът на правосъдието.
Отчитайки, че министърът е дал
възможност на жалбоподателката
да представи своите обяснения
по случая, както и съответните
документи, за да прецени
обективно какво решение да вземе,
ЕСПЧ намира, че действащото
законодателство е предвиждало
възможността дори и един пропуск
от страна на синдика да доведе
до решение за заличаването
му от списъка, независимо от
тежестта му, и не е предвиждало
по-леки мерки. Така според ЕСПЧ в
конкретния случай обхватът на
съдебния контрол, осъществен от
ВАС, е отговарял на изискванията
на чл. 6.1.
Една част от решенията на
ЕСПЧ по чл. 6 от Конвенцията
бяха свързани с тривиални
нарушения, вече адресирани в
миналото в други подобни дела.
Поради това те бяха решени
от комитет от трима съдии,
а не от отделение. По делото
Желев с/у България от 15 януари
2013 г. (жалба № 39143/06) ЕСПЧ
намери нарушение на чл. 6.1 заради
прекомерната продължителност
на наказателното производство

срещу жалбоподателя, десет
години и осем месеца, по обвинение
за нанасяне на телесни повреди по
време на пътен инцидент, като
е разгледано на три инстанции.
По делото Александрови с/у
България от 22 януари 2013 г.
(жалба № 42983/04) ЕСПЧ намери
нарушение на чл. 6.1 заради
прекомерната продължителност
на наказателното производство
срещу първата жалбоподателка по
обвинение за кражба в продължение
на десет години и четири месеца на
една инстанция. По делото Николай
Димитров с/у България (№ 2) от 8
януари 2013 г. (жалба
№ 30544/06) ЕСПЧ намери
нарушение на чл. 6.1 за това,
че след като печели дело
за обезщетение по ЗОДОВ,
жалбоподателят е трябвало
да заплати прекомерно високи
съдебни такси, възлизащи на почти
1/3 от сумата на присъденото
обезщетение за съдебни такси. По
делото Башикарова и други с/у
България от 5 февруари 2013 г.
(жалба № 53988/07) ЕСПЧ намери
нарушение на чл.13 по отношение
на първите двама жалбоподатели
заради липса на ефективно правно
средство за защита срещу
забавянето на заведен срещу
жалбоподателите виндикационен
иск от трето лице, наследник
на собственика на жилището на
жалбоподателите, преди то да бъде
национализирано през 1946 г. ЕСПЧ
също така намери нарушение на
чл. 6.1 по отношение на първите
двама жалбоподатели заради
прекомерната продължителност
на процесните действия срещу
жалбоподателите в продължение
на повече от 14 години на три
инстанции.
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Право на зачитане на личния и семейния
живот, жилището и кореспонденцията
През 2013 г. не бяха предприети никакви мерки за изпълнение на
решението на ЕСПЧ по делото Йорданова и други срещу България от
април 2012 г.12, по което Съдът установи нарушение на чл. 8 от ЕКПЧ
в случай на опит за принудителна евикция на роми от един квартал на
София. По това дело Съдът приложи чл. 46 от Конвенцията и препоръча
изменения на Закона за общинската собственост, с които да се
препятстват евикциите с цел възстановяване на владението върху
общинска и държавна земя и сгради, без оценка на съразмерността на
мярката. Въпреки че през годината бяха направени редица изменения
на този закон, проблемът не бе решен. Нещо повече, в началото на
август бе осъществена принудителна евикция в един ромски квартал в
Пловдив, при което хора загубиха единствените си жилища.
През 2013 г. проблемът с използването на специални
разузнавателни средства (СРС) за тайно подслушване на граждани
придоби особена публичност. През май няколко медии направиха
разкрития за произволно използване на СРС за следене на политически
опоненти от бившия вътрешен министър. Във връзка с това
впоследствие срещу него бе образувано досъдебно производство,
което обаче не приключи до края на годината. Обвиненията в
произволно подслушване станаха съществена част от предизборната
кампания на противниците на правителството, включително на
двете основни политически партии, които впоследствие формираха
новия кабинет, БСП и ДПС.
В редица решения срещу България от последните години ЕСПЧ
прие, че системата за тайно подслушване на комуникациите,
както е установена по закон и на практика, в редица пунктове не
отговаря на изискванията за законност по чл. 8 от Конвенцията.
Това се отнася особено са случаите, когато подслушването се
извършва спрямо лица, които представляват заплаха за националната
сигурност, където липсват адекватни предпазни механизми.13 Сред
другите недостатъци, които Съдът идентифицира, са липсата на
адекватни процедури за проверка на съдържанието и за защита
на конфиденциалността на материалите и тяхното унищожаване;
липсата на независим контрол върху материалите, които са извън
обхвата на разрешението за подслушване и липсата на уведомяване
на лицата, спрямо които е било предприето използване на специални
разузнавателни средства.14
През юли и август 2013 г. бяха направени изменения в Закона
за специалните разузнавателни средства. С тях бяха ограничени
случаите, в които могат да се прилагат СРС. С измененията бе
създадена и нова структура за прилагане на СРС, Държавна агенция
„Технически операции” към Министерския съвет. Но възможността
за прилагане на СРС извън тази структура от ДАНС, служба, която
е в слаба степен подконтролна на демократичните институции
и на върховенството на правото и която през годината придоби
допълнителни правомощия да разследва и да задържа хора, остана.
БХК, Правата на човека в България през 2012 г., София, март 2013 г.
Association for European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev v. Bulgaria, § 79; Hadzhiev v.
Bulgaria, § 45.
14
Hadzhiev v. Bulgaria, § 45.
12
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През юли и
август 2013 г.
бяха направени
изменения в Закона
за специалните
разузнавателни
средства. С тях
бяха ограничени
случаите, в които
могат да се
прилагат СРС.

През 2013 г. не
бяха предприети
никакви мерки
за изпълнение на
решението на
ЕСПЧ по делото
Йорданова и други
срещу България от
април 2012 г.

Има сериозни
основания да се
предполага, че
използването на
СРС през 2013 г.
не само че не се е
намалило, но
напротив, се е
увеличило.

С измененията бе създадена
независима структура за
контрол над използването на
СРС, Национално бюро за контрол
на специалните разузнавателни
средства. Правомощията му
по закон включват достъп до
информация за използването на
СРС от органите и структурите,
които осъществяват
такава дейност; проверка на
редовността на водене на
регистрите при органите и
структурите за тяхната дейност
по закон заедно със съхраняваните
искания, разрешения и
разпореждания по използването
и прилагането на специални
разузнавателни средства,
както и за съхраняването и
унищожаването на придобитата
чрез тях информация; даване на
задължителни указания, свързани с
подобряване режима на използване
и прилагане на СРС, както и
за съхраняване и унищожаване
на придобитата чрез тях
информация. Националното бюро
също така е оправомощено
да разработва образци на
регистрите при органите и
структурите за тяхната дейност
по закон, правила за воденето
на регистрите и правила за
съхраняването на искания,
разрешения и разпореждания по
използването и прилагането
на специални разузнавателни
средства. В съответствие с
чл. 36ж от закона Националното
бюро уведомява служебно
гражданите, когато спрямо тях
са били прилагани неправомерно
специални разузнавателни
средства. Тази разпоредба обаче
изрично изключва уведомяване
на граждани, дори когато
използването на СРС спрямо
тях е било незаконно, в случаи,
когато това създава опасност
за постигане на целите на
използването им, когато има
опасност от разкриване на

оперативните способи или
техническите средства или
за живота и здравето на
служителя под прикритие и
негови близки. Законът не дава
право на гражданите да получат
по тяхно искане информация за
използвани спрямо тях СРС. Така
съобразността на измененията
с изискванията, произтичащи
от вече постановени решения
на ЕСПЧ срещу България, остава
съмнителна.
Въпреки измененията
в законодателството и
декларациите на правителството
на БСП и ДПС, че мащабът и
произволът в използването на
СРС от правителството на ГЕРБ
ще бъде прекратен, има сериозни
основания да се предполага, че
използването на СРС през 2013 г.
не само че не се е намалило, но
напротив, се е увеличило. Според
информация от Върховната
касационна прокуратура,
предоставена по искане на БХК,
за периода януари – септември
2013 г. броят на внесените до
съда искания за прилагане на СРС
е бил 3 555; броят на уважените
искания е бил 3 455, а броят
на лицата, спрямо които са
прилагани СРС, е бил 3 367. Това е
значително увеличение в сравнение
с 2012 г., когато, според доклада
за дейността на прокуратурата
през тази година, тя е направила
общо 2 596 искания за използване
на СРС до съда за цялата година,
от които са уважени 2 574, а
броят на лицата, по отношение
на които са разрешени СРС, е
бил 1 609.15 На 24 януари 2014 г.
ДАНС отказа на БХК подобна
справка за използването на СРС
от тази служба, като се позова
на класифицирания характер на
информацията, макар да ставаше
дума само за статистически
данни. БХК обжалва решението на
ДАНС по реда на Закона за достъп
до обществена информация.

Прокуратура на Република България, Доклад за прилагането на закона за дейността на
прокуратурата и на разследващите органи през 2012 г., София, 2013 г., с. 46, достъпен на:
http://www.prb.bg/uploads/documents/docs_3923.pdf.
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Свобода на съвестта и религията
През 2013 г. ситуацията с верските свободи в страната не отбеляза
прогрес. Както и в предходни години, бяха извършени редица нарушения
спрямо представители на религиозни неправославни деноминации, които
включваха:
- вандализация на храмове;
- дискриминационно представяне в медиите на ритуалите и
конфесионалната идентичност;
- отказ от страна на прокуратурата за наказателно преследване за
публично подбуждане на религиозна омраза, дискриминация и насилие;
- отказ от страна на Съвета за електронни медии да санкционира
проявите на религиозна омраза и дискриминация в медиите;
- практика на общински съвети чрез регулации на местно ниво
да ограничават религиозната дейност на определени малцинствени
религиозни общности.
Мюсюлманското вероизповедание бе подложено на разнообразни
форми на нарушаване на религиозната свобода. През годината
продължи започнатото през 2011 г. дело срещу 13-те имами в
Пазарджишкия окръжен съд.16 В края на годината то навлезе във
финалната си фаза. Прокуратурата продължи да поддържа обвиненията
по чл. 109, 108 и 164 от НК за участие в ръководството на група за
проповядване на „антидемократична идеология“. Според прокуратурата
антидемократичната идеология се състои в проповядване на
салафитски ислям, противопоставяне на раздлението на властите,
либерализъм, призиви да не се гласува на избори и противопоставяне на
равенството на мъжете и жените. В обвинителния акт не се твърди,
че проповядването е по какъвто и да е начин свързано с призиви към
насилие. Нито един от разпитаните от съда през годината свидетели
не потвърди за подобни призиви. В пледоариите на адвокатите на
мюсюлманските проповедници се изтъква като основна тезата,
че религиозните убеждения, изповядвани по мирен начин, както и
спецификата на богослужението на всяко едно вероизповедание, не могат
да бъдат обект на наказателното право. До края на годината присъда по
делото не бе произнесена.
Както и в предходни години, през 2013 г. бяха системно
вандализирани мюсюлмански религиозни храмове и друга собственост на
вероизповеданието. С редки изключения полицията и прокуратурата не
проявиха необходимата заинтересованост и активност за установяване
на извършителите и за тяхното наказване.
• На 7 януари 2013 г., по време на обедната молитва на богомолците,
неизвестни лица замерваха с камъни прозорците на джамията “Хаджи
Осман” в Добрич. Камъните са счупили три от прозорците на храма,
а един богомолец е ранен в крака. Според информация от районното
мюфтийство, е подаден сигнал в полицията.
• На 11 януари 2013 г. бе извършено ново нападение с камъни по
прозорците на джамията “Хаджи Осман” в гр. Добрич. За този случай
също е уведомена полицията.
• На 22 януари 2013 г. около 06.30 часа сутринта мюсюлмани
от Гоце Делчев откриха свинска глава, закачена на входната врата
на джамията на ул. „Звънчарска” №3. Служебни лица от районното
16

БХК, Правата на човека в България през 2012 г., София, март 2013 г.
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Както и в
предходни години,
през 2013 г.
бяха системно
вандализирани
мюсюлмански
религиозни
храмове и друга
собственост на
вероизповеданието.

мюфтийство в Гоце Делчев
сезираха полицията и изпратиха
писмо до Районна прокуратура
– Гоце Делчев. В писмото си
до прокуратурата районният
мюфтия на Гоце Делчев даде
информация и за провокациите
на представителите на
крайно националистически
неототалитарни пратии като
ВМРО и „Атака“, които с редица
публични прояви насаждаха
религиозна омраза и създаваха
напрежение между религиозните
общности в района. Те, заедно с
регионалната медия „Топ преса”,
организираха няколко протестни
шествия срещу намерението
на мюсюлманската общност да
построи нова джамия в града.
Никакви действия от страна
на прокуратурата обаче не
последваха.
• На 5 януари 2013 г. около
04.00 часа сутринта двама
младежи на 23 и на 22 години
хвърлиха камъни и счупиха три
стъкла на „Джумая джамия”
в Пловдив. Минути след
инцидента служители от
„Общинска охрана” успяха да
задържат двамата извършители
и сигнализираха Четвърто
РУП, където младежите бяха
задържани за 24 часа.
• На 8 февруари 2013 г.
варненската джамия „Азизие“
осъмна с надписи „Турци
треперете”, „Левски е жив”,
„България над всичко” и кръст
на стената. Надписите са
забелязани от мюсюлманите,
които уведомили служителите
на районното мюфтийство и
имама на джамията. Подаден
е сигнал за случая в Първо
РПУ на град Варна. След оглед
на място от органите на
реда е образувано досъдебно
производство срещу неизвестни
извършители, които обаче не са
установени.
• На 7 март 2013 г. фасадата
на „Ялъ джамия” в град Карлово бе
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напръскана със спрей и надписана:
„Смърт на вас, турска сган!”.
Изрисуван бе и пречупен кръст.
Местните медии също отразиха
новината. Извършител обаче не
бе установен от полицията.
• На 25 срещу 26 април
2013 г. централната джамия
в гр. Исперих бе изписана с
антимюсюлмански надписи.
Този акт е прецедент за района.
Районното мюфтийство и
мюсюлманското настоятелство
осъдиха акта и подадоха жалба
в прокуратурата. Извършители
обаче не са установени.
• На 6 срещу 7 септември
2013 г. неизвестни лица
изрисуваха надписи “ВЪН!!!”,
„14/88” и пречупен кръст на
оградата на централната
джамия на гр. Варна “Азизие”.
Надписите са забелязани от
богомолци, които уведомили
служителите на Районно
мюфтийство – Варна.
Служителите на мюфтийството
сигнализирали за случая Първо
РПУ- Варна с прикрепен снимков
материал. Образувано е
досъдебно производство, но няма
наказани извършители.
• На 6 октомври 2013 г.
бе извършено нападение над
централната „Ески джамия“ в
Казанлък на ул. „Отец Паисий”
№21. Нападателите изпочупили
няколко прозореца на джамията.
Две седмици по-късно, на 20
октомври 2013 г., бе направен
опит за палеж на джамията.
Инцидентът е заснет от камери,
на които се вижда, че младеж с
туба в ръка в късните часове
на нощта обикаля джамията.
След това от западната страна
на джамията започва да залива
стените и прозорците със
запалителна течност, след
което ги запалва.17 Няколко
дни по-късно бяха арестувани
двама студенти от Варненския
и Софийския университети.
Единият е признал за

Видеото е достъпно на: http://news.ibox.bg/news/id_1108725442
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извършването на палежа, както и
за изпочупването на прозорците
по-рано в съучастие с другия
младеж.18 До края на годината
спрямо извършителите нямаше
влезли в сила присъди.
• На 19 ноември 2013 г.
около 23.40 ч. благоевградската
джамия за пореден път
стана обект на престъпно
посегателство. Мъж счупи
прозорец на джамията и се
опита да изкърти вратата.
В този момент имамът,
който случайно се намирал
в джамията по това време,
се е обадил на телефон 112.
Полицията заловила нападателя
на местопрестъплението. На
следващата сутрин в 8.00 ч.
от полицията се обадили на
имама да очаква извършителя,
който е щял да плати за
нанесените щети. На него му
бил предложен да подпише само
„предупредителен протокол“.
След като това не се случило,
имамът се обадил в районното
мюфтийство и разказал за
инцидента. Благоевградската
джамия многократно е ставала
обект на вандализъм, при
което органите на реда са
били сезирани, но до този
инцидент не е имало заловен
извършител. В този случай
извършителят е заловен на
местопрестъплението, след
което е освободен, за да
възстанови щетите, без да е
съден.
• На 19 декември 2013 г.
варненската джамия „Азизие“
бе опожарена. Бяха нанесени
огромни щети. Охранителните
камери на обекта са заснели
лицето, което евентуално
е причина за палежа. Няколко
минути преди избухването на
пожара камерите са заснели
неговото излизане от джамията.
До края на годината обаче не бе

установен извършител.19
• На 20 декември 2013 г. около
23:30 ч. бе извършено поредното
посегателство над джамията
в Благоевград. Извършителят
замерва прозорците й с камъни, в
резултат на което се задейства
охранителната аларма.
Служителите на охранителната
фирма залавят извършителя
и го предават на полицията.
Полицията съставя протокол
и след като бива задържан за
няколко часа, извършителят е
освободен по незнайни причини.
За пореден път извършителят
казва, че е бил пиян и не помни
нищо, както и че ще възстанови
щетите, ако го пуснат на
свобода. А полицията за пореден
път по най-безотговорен начин
пуска на свобода извършителя на
деянието.
• На 25 декември 2013 г. за
пореден път бяха потрошени
стъклата на джамията в
Казанлък. Няма установени
извършители.20
• На 29 декември 2013 г.
джамията в гр. Шумен „Шериф
Халил Паша” (Томбул джамия) за
пореден път осъмна с надпис по
външната предна стена „СМЪРТ
ЗА ВАС!”. Полицията състави
протокол и води разследване, но
няма установени извършители.21
На 31 декември надписите бяха
изчистени от общината.
Освен мюсюлманите, жертва
на дискриминация и насилия
станаха и представители на
други малцинствени религиозни
общности. Дейността на
последователите на Свидетелите
на Йехова бе затруднена още през
2012 година, когато общински
съветници от партия НФСБ
внесоха докладна записка, с
която поискаха от Общинския
съвет на Бургас да се забрани
пропагандирането на религиозни

Заловиха двама младежи за вандалските посегателства срещу джамията в Казанлък,
28.10.2013 г., достъпно на: http://www.kazanlak.com/news-13441.html
19
Варненската джамия “Азизие” жертва на умишлен палеж, 20 декември 2013 г., достъпно
на: http://www.grandmufti.bg/bg/news-from-bulgaria/4138-varnenskata-dzhamiya-qaziziieq-zhertva-na-umishlen-palezh-.html.
20
Вандали потрошиха джамия, в. Труд, 27.12.2013 г.
21
Вандали нашариха джамия и паметник, в. Труд, 03.01.2014 г.
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брошури на деноминацията.
Основанията на националистите
са „заплаха за националната
сигурност, здраве и морал“ и
други свободи на гражданите.
Тези основания бяха напълно
подкрепени в Общинския съвет,
като през февруари 2013 г. бяха
гласувани изменения в Наредбата
за опазване на обществения
ред на територията на Община
Бургас. Съгласно тези текстове
се забранява извършването на
религиозна пропаганда по домовете
на гражданите „без изразено тяхно
съгласие“, както и извършването
на религиозна агитация по улиците
на града посредством раздаването
на безплатни печатни материали
- брошури, дипляни, книги и други.
Показателно е, че тази очевидно
влизаща в нарушение на Закона
за вероизповеданията наредба
бе гласувана от 37 общински
съветници с нула гласа против.
Областният управител на Бургас
оспори със заповед наредбата в
Бургаския административен съд.
В края на септември обаче новият
областен управител, назначен след
формирането на новия кабинет,
отмени заповедта и оттегли
оспорването пред Бургаския
административен съд.22 Телевизия
СКАТ, както и други местни медии

22

разгърнаха кампания за охулване на
Свидетелите на Йехова. Съветът
за електронни медии не реагира по
никакъв начин на тези предавания.
За случаи на физически и психически
тормоз и клевети по местни медии
съобщиха Свидетелите на Йехова
от Кюстендил, Севлиево, Варна,
Пловдив, Велико Търново, Добрич и
Габрово.
За насилия, дискриминация и
тормоз през годината съобщиха
и представители на Църквата на
Исус Христос на светиите от
последния ден (мормоните). Става
дума за посегателства от частни
лица над недвижима собственост,
принадлежаща на църквата. Тези
посегателства включваха чупене
на прозорци, сваляне на табелки
и надраскване на стените.
Националистически партии като
ВМРО, НФСБ, както и новата
младежка организация “Вярност.
нет” , системно използват
публичното пространство
да насъскват хората към
представителите на тази църква.
След оплаквания жалбоподателите
са получавали обяснения от
полицията, че няма достатъчно
доказателства за извършените
нарушения и отказват да
образуват производства.

Новата заповед е достъпна на: http://bsregion.org/bg/news/view/72/1277.
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Свобода на изразяване и достъп
до информация
Свобода на изразяване
През 2013 г. сривът в свободата на изразяване в България продължи.
Оплитането на икономически, политически интереси и медии се
затегна до степен на почти тоталното задушаване на свободата
на изразяване. Медиите повече от всякога бяха ползвани като
машини за манипулация. Публикуването на лъжи с цел дадена личност
да бъде смачкана или огромни групи хора да бъдат подведени
е всекидневна практика без каквито и да било последици. Без
последици функционираше и всекидневното подбуждане към омраза,
дискриминация и насилие спрямо етнически и религиозни малцинства,
кандидати за убежище и хора с различна сексуална ориентация
чрез медии, които принадлежат на политически партии от
неототалитарен тип, като телевизия „Алфа“, собственост на партия
„Атака“, и телевизия СКАТ, собственост на ръководни политици от
Националния фронт за спасение на България. Малкото територии на
медийна свобода бяха острови в океан на фалшификации и пропаганда.
Медийните регулатори наблюдаваха срива на свободата на медиите
през годината безучастно.
Освен сринатата дистанция между медии, олигархия и власт,
част от другите проблеми, засягащи свободата на изразяване в
България през изминалата година, продължават да бъдат непрозрачна
собственост и финансиране; медийна концентрация; ограничен
плурализъм; намеса на собствениците в редакционната политика;
разнообразни форми на натиск и тежка автоцензура; неспазване
на етичните правила в журналистиката; неефективна медийна
саморегулация; дегизиране на платени материали като редакционно
съдържание; продължаващо влошаване на качеството; насочване на
европейски средства към определени медии. Етническите малцинства
и особено ромите бяха изключени от достъп до медиите, а техните
проблеми – системно пренебрегвани.
В класацията на организацията “Репортери без граници” за
медийната свобода през 2013 г. България пропадна драстично с още
12 места, като днес тя заема 100-то място (най-лошата оценка
някога) и продължава да е страната с най-несвободни медии в ЕС.23 За
сравнение, през 2006 г. страната е заемала 35-а позиция в класацията.
В годишната класация на базираната в САЩ неправителствена
организация “Фрийдъм хаус” България запазва позицията си (77-мо
място от 199 държави) и остава в групата на страните с “частична
свобода на медиите”.24 “Журналистите в България продължават да са
изправени пред заплахи от насилие - често в отговор на разследвания,
разкриващи мощни бизнес интереси или организирана престъпност”,
се казва още в доклада на “Фрийдъм хаус”.
В първия си доклад за борбата срещу корупцията в Европейския
съюз25 Европейската комисия отчете, че собствеността на медиите
в България е все по-концентрирана в ръцете на едни и същи лица, което
http://rsf.org/index2014/en-index2014.php
http://www.freedomhouse.org/report/nations-transit/2013/bulgaria#.Uw3bfkKSy-o
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/
corruption/anti-corruption-report/index_en.htm
23
24
25
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В класацията на
организацията
“Репортери
без граници” за
медийната свобода
през 2013 г. България
пропадна драстично
с още 12 места, като
днес тя заема 100-то
място.

Собствеността
и финансирането
на медиите не
са достатъчно
прозрачни и
платеното
отразяване
на събитията
невинаги се
посочва като
такова.

компрометира редакционната
независимост. “Собствеността
и финансирането на медиите
не са достатъчно прозрачни
и платеното отразяване на
събитията невинаги се посочва
като такова. По отношение на
приходите от реклама печатните
медии, особено местните издания,
зависят от публичния сектор.
[...] Забелязано е нарастване на
самоцензурирането в медиите,
дължащо се на корпоративен и
политически натиск”, отбелязва
още докладът.
България е на дъното на
класацията за свободата на
изразяване на международната
организация “Индекс на
цензурата”.26 Докладът посочва,
че България е сред държавите в
ЕС, където демокрацията има
най-лоши резултати, както
и в свободата на медиите. В
доклада се отбелязва, че България,
както и Франция и Ирландия,
създават притеснения заради
доказателствата за полицейска
намеса в работа на журналисти и
блогъри.
Изследването “Медии и
демокрация в Източна Европа”27
на департамента по политика
и международни отношения
в Оксфордския университет
и департамента по медии и
комуникации в Лондонското
училище по икономика отбелязва,
че за Централна и Източна Европа
са характерни политизация на
държавата, оплитане на бизнеса
с властта и неясна медийна
собственост. В рамките
на проекта са проведени
проучвания в България, Унгария,
Полша, Румъния и Словения.
Изследването посочва, че
собствеността на медиите
не е достатъчно прозрачна и

че някои медийни собственици
в същото време са активно
ангажирани в политиката и/или
бизнеса, а журналистите са зле
платени, зле обучени, разделени и
дезориентирани.
Проблемът със състоянието
на медиите в страната
продължи да присъства в
изказванията на дипломати.
Така например германският
посланик Матиас Хьопфнер
заяви, че олигархичните кръгове
имат естествения рефлекс все
повече да влияят на медиите, за
да защитават политическите и
икономическите си придобивки,
а свободата се е изродила в
слободия, което създава истински
вакуум в медиите.28 По думите
му, ако концентрацията на
медии е прекалено висока, а
собствеността е концентрирана
в олигархични структури, тогава
демокрацията е застрашена,
защото медиите са еликсирът на
живота на модерната демокрация.
Според проучване на
Асоциацията на европейските
журналисти - България (АЕЖ)
половината от работещите в
български медии (47%) са били
притискани заради съдържанието
на своите публикации и
предавания.29 Две трети от
анкетираните пък са ставали
свидетели на оказване на натиск
- от страна на собственици на
медии и редактори или пък от
рекламодатели, фирми и лица,
свързани с политиката. Над 30%
от журналистите, участвали в
проучването, са били подлагани
на директен натиск от страна
на политици, рекламодатели
и представители на различни
икономически кръгове. Що се
отнася до вътрешноредакционния
натиск, над 60% от анкетираните

http://www.indexoncensorship.org/wp-content/uploads/2014/01/Time-to-Step-Up-The-EU-and-freedom-of-expression.pdf
27
http://mde.politics.ox.ac.uk/index.php/home/2-news/179-new-fianl-project-reports-published
28
http://www.mediapool.bg/darzhava-v-darzhavata-oligarhichni-kragove-vladeyat-i-vliyayat-na-mediite-news211757.html
29
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDsQFjAC&
url=http%3A%2F%2Fwww.aej-bulgaria.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F06%2FPress-Freedom-Survey-AEJ_2013.doc&ei=KOENU4WUA4PRtAa5hoGgCA&usg=AFQjCNF_8K9yb1Ian7uMMNNopLXZYefN_A&sig2=tF_yOioc2v3C0BR6GpYBTw&bvm=bv.61965928,d.Yms
26
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изтъкват, че той е честа
практика на техните ресорни или
главни редактори, а 30% твърдят,
че редовно се самоцензурират.
Проучване на агенция “Маркет
линкс”, проведено по поръчка
на фондация “Конрад Аденауер”,
показва, че само 14% от
българите вярват, че в страната
има независима журналистика,
като сред жителите на София
този процент е наполовина понисък.30
През 2013 г. наблюдавахме
разнообразни форми на натиск,
опити за сплашване и нападения
над журналисти. Никакъв прогрес
не бе отбелязан по случаите на
нападения от тази и предходни
години.
На 16 септември вечерта
личният автомобил на водещата
на “Тази сутрин” по bTV Генка
Шикерова пламва изведнъж пред
дома й в квартал “Гео Милев”.
По думите на Шикерова пред
bTV, става дума за умишлен
палеж. БХК изпрати отворено
писмо до СДВР по повода,
като заяви: “Настояваме този
очевиден опит за сплашване на
журналист, целящ да ограничи
свободата му на изразяване
чрез задействане на тежките
механизми на автоцензурата, да
срещне бързо и професионално
разследване, което да доведе
до установяване и задържане на
извършителите и поръчителите.
Ефективното разследване на
нападенията над журналисти
следва да е основна гаранция за
свободата на изразяване. Липсата
на такова разследване води до
тежки последствия както за
журналистическата професия,

така и за цялото общество”.31
От ОССЕ също призоваха за
бързо разследване на случая.32
Извършители обаче така и не бяха
установени.
В нощта на 23 срещу 24 юли
полицията извърши недопустима
свръхупотреба на сила спрямо
мирно протестиращите, събрали
се около сградата на Парламента.
БХК излезе с позиция,33 в която
отбеляза, че допълнителна
тревога предизвиква фактът,
че сред пострадалите от
полицейското насилие има
и журналисти, изпълняващи
служебните си задължения. Някои
от тях са оскърбявани и удряни от
полицаи, без по никакъв начин да
са дали повод за такова поведение.
За БХК това представлява
недопустимо ограничаване,
с насилие, на свободата на
изразяване на медиите и на
правото на информираност
на гражданите. БХК призова
прокуратурата да направи
бързо, пълно и безпристрастно
разследване на случая и публично
да оповести резултатите от
това разследване. “Репортери
без граници” също осъди случаите
на полицейско насилие над
журналисти и блогъри по време
на отразяването на блокадата на
парламента в София.34 До края на
годината обаче по случаите на
нападение на журналисти не бе
повдигнато обвинение на нито
един полицейски служител.
На 26 юни вечерта
председателят на Народното
събрание Михаил Миков
направи обръщение по БНТ
и БНР, в което отправи
„критики” към свободните

http://www.dw.de/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0
%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8F%D1%80%D0%B2%D
0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5/a17409114?maca=bul-rss-bul-pol-1477-rdf
31
http://www.bghelsinki.org/bg/novini/press/single/otvoreno-pismo-do-sdvr-po-povod-podpalvaneto-na-avtomobila-na-genka-shikerova/
32
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2304482
33
Право на живот, защита от изтезания, нечовешко и унизително отнасяне. Вж. също:
http://www.bghelsinki.org/bg/novini/press/single/bhk-nablyudavahme-nedopustima-svrhupotreba-na-sila-ot-strana-na-policiyata-spryamo-protestirashite/
34
http://en.rsf.org/bulgarie-police-attack-journalists-covering-26-07-2013,44980.html
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Половината от
работещите в
български медии
(47%) са били
притискани заради
съдържанието на
своите публикации
и предавания.

медии заради начина, по който
информират обществото
относно недоволството
от властта, и „препоръки”
към неправителствените
организации как да се държат.35
По този повод БХК припомни
с писмо, че журналистите
и неправителствените
организации са независими и не
могат да получават съвети от
властта, защото противното
би ликвидирало свободата на
обществото.36
По време на
антиправителствените
протести депутатите завзеха
ефира на обществените медии в
опит да прекъснат отразяването
на случващото се на улицата.37
Народният представител Антон
Кутев от БСП обясни редовното
няколкочасово излъчване на
парламентарните заседания по
БНТ и БНР с: “излъчваме пряко,
за да види обществото, че
работим”. Законът дава право на
депутатите да решават кога да
наредят директно излъчване в
двете обществени електронни
медии.
През април журналистът
Христо Христов, основател
на сайта desebg.com, даде
гласност на отправената
към него и семейството му
смъртна заплаха.38 В резултат
общественици, правозащитници
и журналисти призоваха ГДБОП,
МВР и прокуратурата да изпълнят
задълженията си и разкрият
авторите й.39 Такива обаче не бяха
разкрити до края на годината.
През април прокуратурата
извика на разпит журналиста от
сайта „Медиапул” Борис Митов
два часа след публикуването

на материала му “Българският
“Уотъргейт”: А кой ще проверява
проверяващия?”40 във връзка
със скандала с подслушването
от МВР. След като прокурорът
неколкократно се е опитал да
разбере кои са източниците
на Митов за написването на
материала, той е бил заплашен
с образуване на досъдебно
производство във връзка
с публикувани в статията
материали за процеса срещу
Николай Цонев, Тенчо Попов и
Петър Сантиров, разсекретени
през 2010 г. от съдията от
Софийския градски съд Иван
Коев. БХК окачестви прекия и
сериозен прокурорски натиск над
Борис Митов като драстично
посегателство върху свободата
на словото, в това число правото
на обществото на информация.41
За БХК осъщественият от
прокуратурата опит за принуда
над журналист посредством
злоупотреба с власт под формата
на заплашване с образуване на
наказателно производство срещу
него следва да се схване като
отявлена репресия за сплашване
на медиите.
През септември, след
писмо, което бе окачествено
като натиск от страна на
Корпоративна търговска банка
(КТБ),42 бяха освободени двама от
коментаторите на българската
редакция на “Дойче Веле” (ДВ)
- Иван Бедров и Еми Барух.
БХК излезе с писмо до “Дойче
Веле”, в което заяви, че това е
изключително тревожен сигнал,
както и че е притеснително как
ДВ се поддава безкритично на
натиска на КТБ.43 Журналисти,
правозащитници, преподаватели

http://archive.bnt.bg/bg/news/view/103616/mikov_prizovavam_za_otgovorno_povedenie
http://www.bghelsinki.org/bg/novini/press/single/bhk-izkazvaniyata-na-mihail-mikov-sa-opasni-za-svobodata-na-obshestvoto/
37
http://www.mediapool.bg/deputatite-zavzeha-efira-na-bnt-v-imidzhova-voina-s-protestirashtite-news208437.html
38
http://desebg.com/2011-01-16-11-42-13/1179--desebgcom39
http://www.bghelsinki.org/bg/novini/press/single/priziv-za-razsledvane-na-zaplahite-sreshu-zhurnalista-hristo-hristov-i-negovoto-semejstvo/
40
http://www.mediapool.bg/balgarskiyat-uotargeit-a-koi-shte-proveryava-proveryavashtiya-news204856.html
41
http://www.bghelsinki.org/bg/novini/press/single/bhk-prokuraturata-instrument-za-presledvane-na-presata/
42
http://www.mediapool.bg/tsvetan-vasilev-uspya-da-pritisne-doiche-vele-s-propagandata-izkovana-ot-mediite-na-peevski-news211469.html
43
http://www.bghelsinki.org/bg/novini/press/single/otvoreno-pismo-na-bhk-do-dojche-vele/
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по медии и право също пратиха
писмо до медията, в което
заявиха, че са силно смутени от
освобождаването.44 В резултат
българската редакция на “Дойче
Веле” публикува своя позиция45, в
която се казва, че ДВ е приключила
вътрешната проверка на
българските си публикации за
КТБ и ще бъде обсъдено как да
продължи сътрудничеството с
Бедров и Барух. От редакцията
посочват още, че “независимо от
реакцията на КТБ, ДВ и занапред
ще публикува журналистически
материали за банката и за
председателя на Надзорния
съвет”.46
През декември общо 11 данъчни
проверки бяха назначени на
критичните към правителството
издания на Икономедиа АД
(издател на “Капитал”, “Капитал
Daily” и “Дневник”), фондация
“Капитал”, на Галя Прокопиева,
която от 1 януари пое поста
на изпълнителен директор
на фирмата, на единия от
издателите - Иво Прокопиев, и на
няколко фирми от структурата
на Алфа финанс холдинг, в която
той е основен акционер.47 Все
още няма официален отговор
от прокуратурата с нейно
разпореждане ли е възложена
тази ревизия, както и по какво
дело/ преписка е разпоредена
тя. По неофициална информация
проверките са възложени по
разпореждане на зам.-градския
прокурор Роман Василев.
Телевизия СКАТ, също критична
към правителството, на свой
ред стана обект на данъчни

проверки, разпоредени, според
представители на самата
телевизия, вследствие на сигнал
от партия “Атака”.48 През
декември Националната агенция
за приходите назначи данъчна
проверка на БХК по искане на
ВМРО. Във връзка с това няколко
неправителствени организации
изразиха загриженост.49
През 2013 г. продължи
разпределянето на средства от
страна на властта в полза на
медии с позитивно отношение
към нея (чрез договори за реклама
и за медийно отразяване). В
своя доклад за борбата срещу
корупцията в Европейския
съюз50 Европейската комисия
посочва, че в отговор на
безпокойството за медийната
концентрация парламентът
обмисля нови законови
разпоредби за прозрачността на
собствеността на медиите. “През
2013 г. правителството обеща
да рационализира процедурите за
възлагане на договори за реклама,
финансирани със средства на ЕС”,
гласи текстът. Според доклада
статистиките навеждат на
мисълта, че тези договори за
финансиране с евросредства може
да са били възлагани в ущърб на
медийната независимост.
Правозащитници, сред които
и Асоциацията на европейските
журналисти – България, изразиха
тревога от идеята в проекта
за нов НК да се криминализира
фотографирането и записването
без позволение, включително на
публично място. “Притеснително
е, че подобна разпоредба може да

http://www.bghelsinki.org/bg/novini/press/single/pismo-do-dojche-vele-otnosno-osvobozhdavaneto-na-ivan-bedrov-i-emi-baruh/
45
http://www.dw.de/%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B
8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%85-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%
D0%B2/a-17119426
46
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/09/27/2149736_doiche_vele_shte_obsudim_novo_sutrudnichestvo_s_bedrov/
47
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/12/20/2207352_chestitka_za_koleda_ot_vlastta/
48
http://www.vestnikataka.bg/2013/08/%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D1%
81%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BF-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%B7
%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BD/
49
Вж. например: Amnesty International, Bulgaria: New law a threat to human rights activists, 16 January 2014.
50
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/
corruption/anti-corruption-report/index_en.htm
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През 2013 г.
продължи
разпределянето
на средства
от страна на
властта в полза на
медии с позитивно
отношение към
нея (чрез договори
за реклама и
за медийно
отразяване).

През ноември
Съветът за
електронни медии
определи като
недопустими
отделните появи
на враждебна реч
в електронните
медии при
отразяването
на проблемите с
бежанците.

бъде използвана за натиск върху
журналисти и фоторепортери в
работата им, резултатите от
която представляват обществен
интерес; така формулиран,
текстът в новия Наказателен
кодекс може да навреди и върху
развитието на гражданската
журналистика”, казаха от АЕЖ.51
През 2013 г. кризата на
разследващата и на критическата
журналистика продължи.
Наблюдаваше се и силен
недостиг на теми, свързани с
разнообразието в обществото.
Словото на омраза към
етнически, религиозни и сексуални
малцинства продължи да
присъства силно в някои медии.
Продължи да се “дава думата” на
крайни националисти и хора с
неототалитарни възгледи.
През ноември Съветът
за електронни медии (СЕМ)
определи като недопустими
отделните появи на враждебна
реч в електронните медии при
отразяването на проблемите
с бежанците.52 “На общия фон
на бързото, разнопосочно и
професионално информиране по
темата в полза на зрителите
и слушателите, се открояват
отделни прояви на враждебна реч
и използване на недопустими от
законова и укорими от морална
гледна точка квалификации като
“канибали”, “сган”, “долнопробни
примати” и др.”, се казва в
декларацията на регулатора.
“СЕМ разбира, че враждебната
реч обикновено не идва от
представители на медията, а от
техните събеседници, най-често
политици, но отговорността
по закон си остава на медията
и водещите и репортерите
са длъжни да направят
необходимото, за да защитят
засегнатите”, се казва още там.

През ноември, по инициатива
на БХК, неправителствени
организации и медийни
професионалисти изпратиха
позиция до българските медии
във връзка със зачестили
материали и предавания, които
дават безкритична трибуна
на расистки и ксенофобски
възгледи.53 “Даването на такава
трибуна на хора, които подбуждат
към омраза, дискриминация и/
или насилие, е в нарушение на
общоприетите в международен
план етични журналистически
норми и конкретно на два члена
от Етичния кодекс на българските
медии. Аргументът, който някои
медии използват - че свободата
на изразяване е гарантирана за
всички, и затова трябва да бъде
давана на всеки, не е приложим
в този контекст. Защото има
свобода на изразяването, но няма
свобода на враждебната реч.
Последната е престъпна”, се казва
в декларацията. Всеки (гражданин,
журналист или НПО) можеше да
се присъедини към подписалите54,
като общият брой подписи под
декларацията надхвърлят 560.

Достъп до информация
През 2013 г., както и в предходни
години, правото на достъп
до информация бе обект на
наблюдение и застъпничество от
неправителствената организация
Програма Достъп до информация.
Практиката на Програма Достъп
до информация55 (ПДИ) показва,
че най-често информация по
реда на Закона за достъп до
обществена информация (ЗДОИ)
се търси от граждани (207
случая), следвани от журналисти
(103 случая) и неправителствени
организации (54 случая). Най-голям
е броят на случаите, в които

http://www.aej-bulgaria.org/2014/01/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8
F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%
D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0
%BA%D1%81/
52
http://www.cem.bg/download.php?id=4908
53
http://www.bghelsinki.org/bg/novini/press/single/poziciya-na-nepravitelstveni-organizacii-i-medijni-profesionalisti/
54
http://www.peticiq.com/6532955 http://www.aip-bg.org/
55
http://www.aip-bg.org/
51
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търсещите информация се
обръщат към централни органи
на изпълнителната власт (135)
и към институции на местната
власт (101); по-рядко търсенето
се отнася до информация от
публичноправни организации
(25), териториални органи на
изпълнителната власт (25), от
органи на съдебната власт (27),
независими органи на власт
(14) и др.
Практиката на ПДИ показва,
че през 2013 г. остава голям
броят на мълчаливите откази
– 30. От изричните откази по
същество преобладават засягане
интересите на трето лице - 21
и лични данни – 12. Позоваване на
чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ56 е налице
в 14 от постъпилите случаи,
търговска тайна – в 4.
През 2013 г. правният екип на
ПДИ е изготвил общо 76 жалби
по дела за достъп до информация.
В периода са постановени 70
съдебни решения и определения
по дела, водени с подкрепата
на ПДИ. В 51 случая съдът се е
произнесъл в полза на търсещите
информация и в 19 случая - в полза
на администрацията.

По-интересни въпроси,
разглеждани в съдебната
практика:
Понятието „обществена
информация“
С решение57 от 16 януари 2013
г. ВАС потвърди решение на
Административния съд - Софияобласт (АССО) от юни 2012
г., с което бе отменен отказ
на кмета на Елин Пелин да
предостави информация, свързана
с процедурата по одобряване
разширяването на летателната

площадка в село Лесново. В
мотивите си съдът отбеляза, че
в случая е поискана информация
за издаване и одобряване на
ПУП, ОВОС и други документи,
относими към отреждане
на терен и построяване на
„летателна площадка” - т.е.
касае се за строеж, засягащ
обществения живот в село
Лесново, като информацията в
търсените документи ще даде
възможност на гражданите,
включително и заявителя, да
си съставят мнение относно
дейността на държавните
органи и тези на местното
самоуправление.

Задължените субекти
С решение58 от 28 май 2013 г.
Върховният административен
съд (ВАС) потвърди решение59 на
първата съдебна инстанция, с
което Топлофикация – София ЕАД
бе обявена за задължен субект
по ЗДОИ в качеството си на
публичноправна организация.
Този си извод съдебният състав
мотивира с обстоятелството,
че Столична община (СО)
е едноличен собственик на
капитала на дружеството и
упражнява управленски контрол
върху същото, тъй като определя
управителните и контролните му
органи.
С решение60 от 24 октомври
2013 г. АССГ отмени отказ
на директора на Държавно
предприятие „Ръководство на
въздушния контрол“ да предостави
информация за командировките
на ръководния състав на
предприятието през 2012 г.
В мотивите си съдът посочи,
че държавното предприятие е
юридическо лице, което по силата

ЗДОИ, чл. 13. (1) Достъпът до служебна информация е свободен.
(2) Достъпът до служебна информация може да бъде ограничен, когато тя:
1. е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно
значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации);
2. съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени
от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях, и е подготвена от
администрациите на съответните органи.
57
Решение № 704/16.01.2013 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 9351/2012 г.
58
Решение № 7228/28.05.2013 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 11081/2012 г.
59
Решение № 2598/14.05.2012 г. на АССГ, Второ отделение, 38 състав по а.д. № 7193/2011 г.
60
Решение № 6434/24.10.2013 г. на АССГ, Второ отделение, 34 състав по а.д. № 4829/2013 г.
56
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на закон осъществява държавни
функции по предоставяне
на аеронавигационни услуги
в гражданското въздушно
пространство на Република
България, поради което същото
е задължено да предоставя
информация по ЗДОИ в
качеството си на публичноправен
субект.

В няколко дела,
подкрепени от
ПДИ, различни
съдилища
приемаха, че е
налице надделяващ
обществен
интерес от
предоставяне
на достъп до
информация и на
това основание
отменяха
откази на
администрацията.

обществен интерес по смисъла
на ЗДОИ, тъй като с търсената
информация се цели повишаване
прозрачността в дейността на
задължения субект.

Подготвителни документи

С решение63 от 29 януари
2013 г. ВАС потвърди решение
на Административния съд –
Надделяващ обществен интерес
Хасково, с което бе отменен
отказ на кмета на Харманли да
В няколко дела, подкрепени
предостави копие от доклад
от ПДИ, различни съдилища
за извършена проверка от
приемаха, че е налице надделяващ
Агенцията за държавна финансова
обществен интерес от
инспекция (АДФИ) в общината.
предоставяне на достъп
В мотивите си съдът посочи,
до информация и на това
че споделя напълно мотивите на
основание отменяха откази на
първата инстанция, че общината
администрацията. С решение61 от не е доказала по делото, че
19 февруари 2013 г. АССГ отмени исканата информация е свързана
отказ на Министерството
с оперативната подготовка на
на околната среда и водите
актовете на органите и няма
(МОСВ) да предостави достъп до
самостоятелно значение, нито
информация за проект „Техническа че съдържа мнения и позиции във
помощ за създаване на система
връзка с настоящи и предстоящи
за интегрирано управление на
преговори, водени от органа или
отпадъците в регион Ямбол“,
от негово име, както и сведения,
финансиран по Оперативна
свързани с тях.
програма „Околна среда 2007
С решение64 от 10 юни
- 2013“. В мотивите си съдът
2013 г. АССГ отмени отказ
отбеляза, че е налице надделяващ
на Министерството на
обществен интерес от
регионалното развитие и
предоставяне на информацията,
благоустройството (МРРБ)
тъй като същата е свързана с
да предостави информация за
отпускането и разходването
окончателния доклад на ОЛАФ
на средства от европейските
за възможните нередности в
фондове и републиканския бюджет. изпълнение на проект „Пътят на
С решение62 от 1 март
водата“, съфинансиран от ЕФРР
2013 г. ВАС потвърди решение
по Програмата за трансгранично
на АССГ от юни 2011 г., с
сътрудничество Румъния –
което бе отменен отказ
България 2007–2013 г. Отказът
на Министерството на
на министерството бе с мотив,
икономиката, енергетиката и
че тази информация е свързана
туризма (МИЕТ) да предостави
с оперативна подготовка на
информация, свързана с рускоактовете на органите и няма
българското сътрудничество
самостоятелно значение. В
в областта на енергетиката
мотивите си съдът посочи, че в
и проекта АЕЦ „Белене“.
отказа не са посочени крайните
Магистратите посочиха, че
актове, за чието изготвяне е
в случая е налице надделяващ
послужила информацията, поради

Решение № 1151/19.02.2013 г. на АССГ, 25 състав по а.д. № 3773/2012 г.
Решение № 2932/01.03.2013 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 11256/2011 г.
Решение № 1364/29.01.2013 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 3435/2012 г.
64
Решение № 3858/10.06.2013 г. на АССГ, Второ отделение, 32 състав по а.д. № 739/2013 г.
61
62
63
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което няма как заинтересованите
лица да получат информация
за съдържанието на доклада. В
решението е посочено също, че
констатациите на доклада не
могат да бъдат променяни от
органа, до когото са изпратени.
Те имат самостоятелно значение
и достъп до тях би следвало да се
осигури.

Достъп до информация – достъп
до документи
С решение65 от 17 април 2013 г.
ВАС потвърди решение на АССГ
за отмяна на отказ на МИЕТ
да предостави копие от свое
становище и съпътстващите
го документи, според които
действията на ядрения физик
Георги Котев и подкрепилата го
Асоциация на свободното слово
„Анна Политковская“ костват
на бюджета на РБ два млн.
лв., похарчени за поддържане
на положителния образ на
българската ядрена енергетика.
Съдът отбелязва, че дали се иска
конкретният материален носител
на информацията, или се иска
описателно самата информация е
ирелевантно за дължимостта.

Мълчаливите откази
Съдебната практика по отмяна
на мълчаливи откази по ЗДОИ
продължава да е изключително
трайна. Според тази практика
единствената призната от ЗДОИ
възможност за процедиране на
задължен субект при получаване
на редовно заявление за достъп
до информация е да постанови

65

мотивирано решение за
предоставяне или отказ от
предоставяне на достъп до
информация, като писмено
уведоми заявителя за своето
решение.
През 2013 г. ЕСПЧ произнесе
едно осъдително решение срещу
България за нарушаване на
правото на свобода на изразяване.
По делото Чолаков с/у България
от 1 октомври 2013 г. (жалба
№ 20147/06) ЕСПЧ намери
нарушение на чл. 10 за това, че
жалбоподателят е осъден на
десет дни задържане, докато
е изразявал политическото си
мнение. През ноември 2007 г.
жалбоподателят е обвинен в
дребно хулиганство и е осъден на
десет дни задържане за това, че
се е завързал с верига за метален
стълб, докато е провеждал
кампания в подкрепа на кандидат
за кмет на гр. Враца, и е използвал
високоговорител, за да каже, че
тогавашните управници на града
са корумпирани. ЕСПЧ заключава,
че жалбоподателят е изразявал
своето политическо мнение
и в този смисъл е участвал и
допринасял към общественополитическия дебат. Според
Съда, макар и провокативни,
изказванията на жалбоподателя
не са били особено шокиращи
или клеветнически. ЕСПЧ
намира, че Окръжният съд във
Враца не е съпоставил правилно
предполагаемата сериозност на
провинението на жалбоподателя
с неговото право на свобода
на изразяване, и затова намира
нарушение на чл. 10.

Решение № 5374/17.04.2013 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 7662/2012 г.
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Съдебната
практика по
отмяна на
мълчаливи
откази по ЗДОИ
продължава да
е изключително
трайна.

Условия в местата за лишаване от свобода
Затвори и затворнически общежития
Към 31 декември 2013 г. в българските затвори са били настанени
общо 8 834 лишени от свобода. Фиг. 1 по-долу показва броя на
лишените от свобода в затворите и затворническите общежития
към 31 декември по години.

Към 31 декември
2013 г. в
българските
затвори са били
настанени общо
8 834 лишени от
свобода.

Както става ясно, това е рекордно малък брой на лишени от свобода
от началото на 2000 - та година. Намалението спрямо предходната
2012 г. е с 659 лица, което е значително повече в сравнение с 2012 г.
спрямо 2011 г., когато този брой е намалял с 392 лица. От общия брой на
лишените от свобода в затвора с присъди или очакващи присъди са 73
непълнолетни.
В резултат от намаляването на лишените от свобода се
постигна значително облекчаване на битовите условия, но не във
всички затвори. Така например в корпусите на затворите в Ловеч и
Пазарджик намаляването на лишените от свобода към края на 2013 г. бе
чувствително, но в други затвори, като например затвора в Бургас, се
наблюдаваше обратна тенденция – въпреки постоянната пренаселеност,
броят на лишените от свобода се увеличи и само в корпуса, при официален
капацитет на сградата от 371 места, в различни периоди в последните
месеци на 2013 г. са били настанявани от 950 до 1 000 лишени от свобода,
което е почти трикратно превишаване на капацитета. Това от своя
страна принуди администрацията все по-често да използва легла на три
етажа, а, както бе отчетено и в доклада на Европейския комитет против
изтезанията (КПИ) от посещението му през май
2012 г., пространството за живеене в общите спални помещения се сведе
дори до под 1 кв. м. на един обитател.66
Още през 2009 г. с приемането на нов Закон за изпълнение на
наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) бе предвидено
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Фиг.1: Брой лишени от свобода към 31 декември по години (2000 – 2013 г.) Източник: ГД
“Изпълнение на наказанията”
66

Докладът е достъпен на: http://www.cpt.coe.int/documents/bgr/2012-32-inf-eng.pdf, § 22.
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подзаконовата уредба да съдържа
стандарти за жилищна площ,
отопление, осветеност и други
измерители за битовите условия.
Тогава изпълнителната власт
декларира, че ще се опита да
реши въпроса с пренаселеността
в затворите, като построи нов
затвор и ремонтира останалите.
През 2010 г. с одобрената
“Програма за подобряване на
условията в местата за лишаване
от свобода” бе определен
тригодишен срок за постигане
на минимална жилищна площ
от 4 кв. м. за всеки лишен от
свобода. В края на 2012 г. обаче с
обяснението, че икономическата
обстановка не е позволила да се
осигури необходимата жилищна
площ, с изменение на закона
датата за прилагане на новия
стандарт бе отложена с още
шест години за
1 януари 2019 г. Продължаващото
неглижиране на пенитенциарната
политика на държавата,
изразяващо се в драстично
неизпълнение на Стратегията за
развитие на местата за лишаване
от свобода (2009 – 2015 г.) и на
инвестиционната програма, найвероятно ще наложи отлагане на
стандарта за жилищна площ и
след началото на 2019 г.
От началото на 2013 г.
със средства, осигурени по
Норвежкия финансов механизъм,
започна изпълнението на
програма за подобряване на
условията в затворите. С
отпуснатите около 7 млн. евро
се предвижда извършването на
рехабилитационни и строителноремонтни дейности в някои
затвори. Най-голяма част от
средствата, около 5 млн. евро,
са предназначени за ремонт и
строителство на две общежития
в затворите в Бургас и във
Варна, условията в които бяха
най-често критикувани от
местни и международни
организации по правата на

човека. Дейностите трябва да
приключат в рамките на три
години, а след завършването
на общежитията се очаква в
тях да бъдат преместени около
600 затворници, което от своя
страна ще доведе до намаляване
на пренаселеността в двата
затвора.
До края на 2013 г.
представителите на новата
изпълнителна власт, отговорни за
местата за лишаване от свобода,
не се ангажираха с констатации
и коментари за състоянието на
българските затвори. Единствен
главният директор на ГД
“Изпълнение на наказанията”,
главен комисар Митко Димитров,
коментира през декември
2013 г. наследените проблеми
и възможността за тяхното
решаване, като направи преценка,
че България се нуждае от 1 млрд.
евро за 10 нови затвора, в
които условията да отговарят
на европейските изисквания. “Не
можем да си позволим лукса да
плащаме средства по водене на
дела и обезщетения и това да
не се вижда. Трябва да променим
материалните условия, но ни
трябват сериозни суми.”67
През пролетта на 2013 г.
във филм на TV7, озаглавен
“Насилие в затворите”, зам.министърът на правосъдието
от служебния кабинет, г-н
Димитър Бонгалов, направи
следното изявление: “Българското
общество трябва да реши, като
данъкоплатци, ще ли плащаме
обезщетения (включително
по дела на Европейския съд по
правата на човека), защото
уверявам ви сумите не са малки
(напр. доживотен, затова че
няма санитарен възел – 12 000
евро). За тези пари бихме могли
да направим санитарни възли,
но като ги нямаме в бюджета,
се налага да ги плащаме като
обезщетения. Знам, че има
приоритети, но крайно време е

http://www.vesti.bg/bulgaria/politika/za-10-novi-zatvora-v-bylgariia-sa-nuzhni-okolo-1-mlrd.-evro-6000545
67
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“Не можем да си
позволим лукса да
плащаме средства
по водене на дела
и обезщетения
и това да не се
вижда. Трябва
да променим
материалните
условия, но ни
трябват сериозни
суми.”

вече... толкова години – говорим за
век, не сме правили нов затвор.”68
Мненията на двамата
пенитенциарни експерти се
припокриват, но с изключение
на дейностите, финансирани от
Норвежкия финансов механизъм,
няма други значими инициативи за
общо подобряване на условията в
българските затвори.
Заедно с намаляването на общия
брой на лишените от свобода през
2013 г. се наблюдава и намаляване
на броя на обвиняемите и
подсъдимите лица в затворите,
което е показател за повишаване
на бързината на работата по
наказателни дела в досъдебна и
съдебна фаза. На фиг. 2 по-долу е
показан броят на обвиняемите и
подсъдимите лица в затворите
през последните десет години.
Един от проблемите на
системата на българските
затвори произтича от недостига
на общежития от закрит
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тип, в които съгласно чл. 60,
ал. 1 от ЗИНЗС се настаняват
същите категории лишени от
свобода, каквито се настаняват
и в корпусите на затворите.
Осъзнавайки, че функционирането на
повече такива общежития би довело
до намаляване на пренаселеността
в корпусите на затворите,
администрацията започна да полага
усилия да преобразува и да изгражда
сгради за такива общежития. В
резултат на това, през 2012 г.
бе открито общежитие от
закрит тип към затвора в
Плевен, а след приключване
на строително-ремонтните
дейности такива общежития ще
започнат да функционират и към
затворите във Варна и Бургас.
На фиг. 3 по-долу е представен
броят на лишените от свобода
в общежитията от открит и
закрит тип през последните пет
години.
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Фиг. 2: Брой на обвиняемите и подсъдимите лица в затворите към 31 декември по години
(2004 – 2013 г.) Източник: ГД “Изпълнение на наказанията”
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Фиг. 3: Брой осъдени в общежитията от открит и закрит тип към 31 декември по години
(2009 – 2013 г.) Източник: ГД “Изпълнение на наказанията”
http://tv7.bg/%D0%96%D0%B5%D0%B3%D0%B0/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/%
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0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-_l.67_i.9724265.html#.UueaRvuxXGg, излъчен на
28 април 2013 г.
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Увеличаването за трета
поредна година на броя на
затворниците в общежитията
от закрит тип доказва
необходимостта от изграждане
на повече такива общежития
в системата на българските
затвори.
Основна част от лишените
от свобода в затворите
са осъждани многократно,
значителна част от тях за много
на брой дребни престъпления
срещу собствеността. За тази
категория затворници битовите
кражби са начин на живот и
няма работещи програми за
ресоциализация, за позитивно
въздействие и извеждането на
тези лица от кръговрата на
престъпността. В такива случаи
изолирането в затвора с цел
превенция за обществото поскоро изпълнява функцията на
настаняване в приют за социално
слаби лица, а превъзпитателната
функция остава на заден план.
През април 2013 г., по повод
на информация за увеличаване
на случаите на насилие между
лишените от свобода и за
употреба на сила и помощни
средства от страна на
надзорения състав в няколко
затвора, зам.-министърът на
правосъдието г-н Димитър
Бонгалов констатира липса на
активна работа в отчетите на
ГД “Изпълнение на наказанията”
и в плана за работа през 2013 г.
Поради това, в съответствие
с препоръките на КПИ за нулева
толерантност спрямо случаи на
малтретиране на затворници,
той препоръча създаване на
стратегия за предотвратяване
на насилие между затворници,
въвеждането на специален
регистър за употребата на
сила, който да облекчи текущия
контрол, както и предоставяне на
компетентните заинтересовани
органи на пълна справка за всички
регистрирани случаи на употреба
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на сила в местата за лишаване от
свобода. Такъв регистър обаче не
бе създаден до края на годината.
През октомври 2013 г.,
след получен сигнал за побой
над лишени от свобода,
изследователи на БХК посетиха
Софийски централен затвор и
разговаряха с потърпевшите –
общо единадесет затворника от
групата на осъдените чужденци.
Причината за инцидента е била,
че чужденците не са изпълнили
устна заповед на надзирател да
излязат пред килията за проверка,
тъй като, според тях, не са я
разбрали. При проверката БХК
установи безспорно, че спрямо
лишените от свобода е била
употребена сила и помощни
средства – по телата на част
от тях имаше кръвонасядания.
Дори употребата на сила да е
била законосъобразна, то тя със
сигурност е била несъразмерна.
По отношение на употребата на
помощни средства, конкретната
ситуация не може да бъде
отнесена към нито една от
изчерпателно изброените
ЗИНС, в които помощните
средства са допустими,
което прави употребата им
незаконосъобразна. Такова бе
становището и на екипа на
Националния превантивен
механизъм към омбудсмана
на Република България, който
извърши своя проверка по случая.
Дисциплинарната практика в
затворите многократно е била
обект на критики поради своята
произволност и липсата на
съдебен контрол при налагането
на повечето от наказанията.
С изключение на изолирането в
наказателна килия, всички други
наказания, предвидени в закона,
продължават да се налагат
само от администрацията,
без възможност за независим
контрол.
Медицинското обслужване в
местата за лишаване от свобода

Увеличаването за
трета поредна
година на броя на
затворниците
в общежитията
от закрит
тип доказва
необходимостта
от изграждане
на повече такива
общежития в
системата на
българските
затвори.

Както и през 2012 г.,
през 2013 г.
продължиха
протестите на
чужди граждани,
изтърпяващи
присъди в затвора
в София.

продължава да е изолирано от
системата на националното
здравеопазване като материален
стандарт, администриране,
обем на медицинския преглед,
отчетност, профилактика
и превенция. Индикатор за
това е нарастващият брой на
жалбите на лишени от свобода
във връзка с лошото качество
на медицинските услуги.
Основните проблеми в системата
произтичат от кадровия дефицит
и от липсата на средства за
осигуряване на необходимия
обем медицински услуги. Въпреки
усилията на администрацията
да възпрепятства вкарването
на наркотични вещества, тази
практика продължава, което води
до разпространение на ХИВ и
хепатит зад решетките. Проблем
за системата съществува и
поради липсата на независим
външен контрол по отношение
на санитарно-хигиенните условия,
които многократно са били
причина за подаване на жалби от
страна на лишените от свобода.
Както и през 2012 г., през
2013 г. продължиха протестите
на чужди граждани, изтърпяващи
присъди в затвора в София.
Ако през предходни години
протестите им бяха насочени
срещу неуважителното
отношение към тях, лошите
битови условия и липсата на
ясни правила за промяна на
режима и за условно-предсрочно
освобождаване, през април
2013 г. общо 37 граждани на
Алжир, Руанда, Сирия и други
страни обявиха гладна стачка
срещу ефективните присъди
за незаконно преминаване на
границата. Протестиращите
са поискали преразглеждане
на присъдите с аргумента, че
вместо да им се даде статут
на бежанци, попадат в затвора.
Ефективните наказания на
чужденците са били наложени,
след като веднъж са били осъдени

условно за нелегално влизане в
България.
През декември 2013 г.
министърът на правосъдието
Зинаида Златанова подписа
споразумение със Синдиката
на служителите в затворите
в България, съгласно което
заплатите на затворническите
служители ще се вдигнат с 5%.
По думите на председателя
на синдиката споразумението
е плод на четиригодишно
очакване, а това е първият
екип на Министерството на
правосъдието, който обърна
внимание и се съгласи с исканията
на служителите.

Следствени арести
Задържането под стража е найтежката мярка за неотклонение,
която понякога играе ролята
на параван за прикриването на
процесуални принуди на тази
част от обвиняемите лица,
които отказват да сътрудничат
на органите на досъдебното
производство. В този смисъл е
необходимо да се преосмислят
практиките по налагането
на тази мярка с оглед на
осигуряването на гаранции срещу
заложничеството, на което са
подложени някои от обвиняемите
лица. Изключително тежките
условия в следствените арести
стимулират използването
на мярката за неотклонение
за оказване на натиск и за
намаляване на шансовете за
подготовка на обвиняемия за
състезателен съдебен процес.
Разрешителният режим за срещи
на обвиняемите и подсъдимите с
представители на правозащитни,
религиозни и други организации и
общности, залегнал в чл. 253 от
ЗИНЗС, е още една преграда пред
осъществяването на независим
контрол с оглед превенцията
срещу произвол в досъдебната и
съдебната фаза на наказателния
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Фиг. 5: Брой на обвиняемите в следствените арести към 31 декември по години
(2002-2013 г.). Източник: ГД “Изпълнение на наказанията”
процес.
Към 31 декември 2013 г.
броят на обвиняемите лица в
следствените арести е бил 746,
от които само 15 непълнолетни.
На фиг. 5 по-горе е представен
броят на обвиняемите в
арестите по години.
Намалението на броя
на обвиняемите е с около
една четвърт в сравнение с
предходната година и е в синхрон
с намаляването на осъдените
лица в затворите. На фона на
наследените от десетилетия
тежки проблеми на арестите
и липсата на каквито и да е
съществени изменения в тях,
посоченото намаляване се
отразява благоприятно на
общите материални условия за
задържаните лица. Заложените
дейности по Норвежкия финансов
механизъм включиха и малка
част от базата на арестите
- изграждане на нов арест и
пробационна служба в сграда
на старо военно подразделение
в гр. Шумен и други ремонтни
дейности в няколко от арестите,
които обаче няма да доведат
до промяна на качеството на
престоя в тях.
И през 2013 г. в страната
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продължават да функционират
42 ареста, 28 от които във
всеки от областните центрове.
Както и през предходни години,
натовареността на арестите
в погранични населени места
(Свиленград, Петрич и Сливница)
бе значително по-голяма в
сравнение с други арести. С
измененията на ЗИНЗС от
началото на 2013 г., с оглед
избягване на пренаселване на
някои от арестите, бе предвидена
възможност задържани лица да
бъдат настанявани в друг арест,
който е най-близко до района
на досъдебното производство
или делото. Многократно
коментираните битови и
санитарно-хигиенни условия в
килиите се характеризират с
липса на нормални прозорци и
приток на дневна светлина, липса
на възможност за проветрение,
задържане в килии под кота нула
в няколко от арестите (Габрово,
Сливница, Петрич и Пазарджик),
продължително настаняване в
килии с изключително малка площ
(Враца, Сливен и др.). Към това се
добавя и липсата на санитарни
възли в килиите на около 80% от
арестите, в които задържаните
лица трябва да тропат по

вратите, за да бъдат изведени до
тоалетна. Външни площадки за
престой на открито има в 16 от
арестите. В част от останалите
арести се ползват по-големи
помещения за раздвижване на
закрито, а в 18 ареста няма
изградени площадки за престой
на открито и задържаните
лица в продължение на месеци
нямат никаква възможност за
раздвижване.

При извършените
посещения бяха
установени
многобройни
нарушения,
свързани с
физическо и
психическо
насилие, както
и със сексуален
тормоз.

Корекционно-възпитателни
заведения за малолетни и
непълнолетни правонарушители
(СПИ и ВУИ) и домове за временно
настаняване на малолетни и
непълнолетни
През 2013 г. в България
функционираха четири ВУИ и три
СПИ. Настаняванията в двата
вида интернати са двете найтежки мерки по отношение на
децата в конфликт със закона извършители на престъпления или
на противообществени прояви,
но често мярката се налага и по
социални индикации или дори с
превантивна цел. Ако до преди
десет-петнадесет години в
страната функционираха общо
над 30 ВУИ и СПИ, към настоящия
момент техният брой е седем,
а броят на настанените в тях
деца е намалял повече от десет
пъти. Причините за намаляване на
настаняванията в интернати са
в прецизирането на процедурата
по настаняване в Закона за борба
срещу противообществените
прояви на малолетните и
непълнолетните, както и в
общото намаляване на броя на
децата в България. Промените
от 2004 г. бяха свързани със
задължителното произнасяне
по наложените възпитателни
мерки от съда. Тези промени
донякъде ограничиха произвола
при настаняването, но въпреки
това в интернатите продължава
да се наблюдава смесване на

деца, настанени по социални
индикации, с деца - извършители
на противообществени прояви.
Сред водещите причини за
настаняване са извършени кражби,
следвани от бягство от дома или
специализирана институция, в
която децата са били настанени,
скитничество, агресивно
поведение, хулиганство, просия,
повреждане на имущество и др.
През изминалата година
изследователи на БХК посетиха
детските затворени институции
ВУИ „Ангел Узунов“ - гр. Ракитово,
ВУИ „Хр. Ботев“ - гр. Подем, „Св.
св. Кирил и Методий“ - с. Керека,
и СПИ - гр. Стралджа. През
януари 2014 г. бе посетен и СПИ
„Христо Ботев“ - с. Драгоданово.
При извършените посещения
бяха установени многобройни
нарушения, свързани с физическо
и психическо насилие, както и със
сексуален тормоз. Констатирано
бе насилие от страна на
персонала върху възпитаниците и
насилие между самите ученици в
интернатите, което е известно
на служителите. Случаите, в
които служители на интернатите
упражняват насилие над
настанените деца, са във връзка
с прилагани наказания за бягство
и за нарушаване на наложените
правила в институцията под
формата на пряк и косвен
физически и психически тормоз.
Примери за психическо
насилие, унизително
отношение и дискриминация са:
невъзможността за изразяване
на лично мнение - изисква се
безропотно подчинение и се
внушава страх от последствия;
ограничаване на контактите
с външния свят - посещения,
телефонни разговори, групови
излизания извън институцията
(екскурзии и разходки), лишаване
от ваканция; елиминиране на
възможностите за подаване
на жалба - демонстративно
късане на писмените жалби
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пред децата и бездействие при
получаване на сигнали; третиране
на децата като „ненадеждни“
и/или разделянето им според
етническия им произход; явно
специално отношение към
определени ученици, които
се ползват с привилегии за
разлика от останалите - подбор
при разходки и екскурзии, подобри материални условия,
компромиси при наличие на
нарушения на вътрешния ред
от тяхна страна и изявено
лично отношение - подаръци;
липсата на поощрения за добро
поведение, учебен успех и проявени
личностни заложби; използва се
демонстративна показност на
прилаганите наказания - децата
са унижавани пред останалите
за назидание; нарушаване на
правото на неприкосновеност
на кореспонденцията - писмата
и колетите им са прочитани и
отваряни преди да се предадат на
децата, а телефонните разговори
с близките им се провеждат в
присъствието на служители на
интерната, при което те са
притискани да говорят кратко
и са прекъсвани; ежедневна
вербална агресия - обиди и крясъци,
които не рядко са от расистки
характер. Има случаи, в които
деца са заставяни от служители
на интерната да крадат чужда
собственост, а след това са
манипулирани и затормозявани
от тях, за да запазят в тайна
кои са били подстрекателите на
извършеното деяние.
Много често децата са
наказвани без да им се обяснят
конкретните причини за
наказанието, без да се обсъдят
последствията от тяхното
поведение или причините за
това, защо те се държат по
този начин. Наказанията са
свързани с извършване на някакъв
вид трудова дейност, която
обикновено включва хигиенизиране
на помещения в сградата - стаи,
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коридори, бани, тоалетни, или
поддържане на пространства
около интерната - уборка на
дворното пространство,
поддържане на овощните
градинки, изхвърляне на тежки
метални контейнери за смет.
Продължителността на този тип
наказания варира от еднократни
до няколкомесечни. Децата също
така са наказвани с извършване
на физически упражнения (лицеви
опори, клякания, обиколки на
игрището). Има случаи, в които
деца са лишавани от храна.
Констатирано е многократно
физическо насилие над децата
от страна на служители на
интернатите. Има случаи на
изключителна жестокост и
групов побой от персонала.
Децата са затваряни в
помещения, използвани като
изолатори, където са физически
малтретирани (с палки, дървени
пръчки, тояги и други предмети).
Многобройни са примерите
и на ежедневно физическо
посегателство (дърпане на
уши, шамари, юмруци, ритници).
Участници във физическото
насилие над учениците са
служители на интерната,
заемащи длъжностите на
директор, възпитател, учител,
фелдшер, пазач, домакин, както
и от служители на полицията.
Физическото насилие се извършва
на територията на интерната и
извън него.
Насилието върху децата
под формата на психически и
физически тормоз е извършвано
и по косвен път, като деца са
заставяни да употребяват
натиск върху други деца. Така
служителите избягват пряката
отговорност за предприетото
насилие и евентуалните
последствия. Деца затормозяват
психически и малтретират
физически други деца, извършили
някакво нарушение като форма на
наказание.

Децата са
затваряни в
помещения,
използвани като
изолатори, където
са физически
малтретирани
(с палки, дървени
пръчки, тояги и
други предмети).

Във ВУИ „Хр.
Ботев“ - гр. Подем,
деца със сериозни
здравословни
проблеми са
задържани за дълго
в интерната,
без да им бъде
осигурена
адекватна
медицинска помощ.

Установено е, че съществува
психическо, физическо и сексуално
насилие между възпитаниците на
интернатите. В институциите
насилието и тормозът между
децата са неконтролируеми. Посилните физически деца имат
надмощие над останалите.
Кражбите, заплахите,
изнудването, манипулацията,
обидите, ударите са част от
начина им на комуникация. Има
и няколко фрапиращи случая
на сексуален тормоз между
учениците. Сексуалните контакти
между децата, включително
между малолетни и непълнолетни,
също са факт. Не са предприети
необходимите мерки за
намаляване и прекратяване
на насилието, въпреки че има
многобройни оплаквания и
случващото се, в повечето случаи,
е известно на работещите в
интернатите.
Във ВУИ „Хр. Ботев“ - с. Подем,
деца със сериозни здравословни
проблеми са задържани за
дълго в интерната, без да
им бъде осигурена адекватна
медицинска помощ и системно
наблюдение, в резултат на което
състоянието им прогресивно се
влошава. Много често децата
присъстват и са принудени
да оказват импровизирана
помощ на съучениците си,
които преживяват поредния
епилептичен припадък, поради
липса на друга реална помощ. В
повечето интернати липсват
медицински кадри, децата се
самолекуват, а в най-добрия случай
лекарства се предоставят по
усмотрение на неквалифициран
персонал. Много от учениците
имат нужда от стоматологична
интервенция, която трайно не им
се предоставя. Деца с установени
леки психични разстройства и
без установени такива изпадат
в нервни кризи, проявяват
агресия. Тази агресия се изразява
в рушене на материалната база

на интерната, самонараняване,
включително опити за
самоубийство, конфликти и
саморазправа със съученици и лица
от персонала, а в същото време
липсва адекватна навременна
професионална намеса. В СПИ
„Христо Ботев“ – с. Драгоданово,
бременни момичета са жертви на
физически и психически тормоз
от други деца или са ежедневно
свидетели на такъв.
Свободното време на
възпитаниците на ВУИ и
СПИ е напълно неглижирано.
Липсата на структурирани
организирани дейности,
еднообразието, монотонността,
бездействието и пасивността
в ежедневието на тези деца
води до чувство за безизходица,
депресивни състояния, бягства,
самонараняване, конфликти и
опити за самоубийства.
Всички ВУИ и СПИ се
намират в малки населени
места. Отдалечеността им от
големите градове възпрепятства
възможностите за социална
адаптация на децата, за
осигуряване на качествено
медицинско обслужване, за
набиране на квалифициран
педагогически персонал и
т. н. Това се отразява и на
учебно-възпитателния процес,
който не е възможно да се
поддържа на нивото на този в
останалите общообразователни
училища. Настаняването във
ВУИ и СПИ е възпитателна
мярка с изключително ниска
функционалност и ефект
върху поведението на децата.
Много често престоят в тези
институции дори насърчава
девиантното им поведение.
Осъзнавайки необходимостта
от промени, през 2012 г.
изпълнителната власт прие
План за действие за изпълнение
на утвърдената година по-рано
Концепция за държавна политика
в областта на правосъдието
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за детето. Конкретно за ВУИ и
СПИ бе констатирано, че в тях
учебният процес се провежда поскоро формално. Направено бе
предположение, че въвеждането
на изрична забрана за настаняване
на деца под 14 г. в СПИ и ВУИ и
отпадането на възможността
за налагане на санкции за
статусни нарушения, би довело
до отпадане на още най-малко
40% от настаняванията.
Освободеният ресурс би могъл
да се използва за развитие на
нови услуги, но не в сградите
на старите институции.
Закриването на СПИ ще стане
възможно след осигуряването на
услуги за предотвратяването
на рисковото поведение. Що
се отнася до ВУИ, концепцията
предвижда настаняването в тях
да се прилага единствено като
крайна мярка и то за минимални
срокове, след индивидуална оценка
на потребностите. Посочено е,
че ВУИ имат място в системата
за детско правораздаване като
алтернатива на местата
за лишаване от свобода за
непълнолетни. Набелязани
са и конкретните дейности
по проектите, насочени
към затварянето на СПИ и
реформирането на ВУИ.69 До
настоящия момент обаче няма
реални действия по посока
на изграждане на система за
младежко правосъдие и свързаната
с това реформа на корекционновъзпитателните институции
в страната. Продължаващото
бездействие на държавата по
отношение на проблеми, които
не могат да бъдат загърбени,
за пореден път повдига въпроса
за възпитателните мерки от
гледна точка на ефективност и
адекватност, както и за смисъла
от съществуването на ВУИ и СПИ
в настоящия им вид.
В системата на МВР в България
функционират общо пет дома
за временно настаняване на

малолетни и непълнолетни
(ДВНМН) - в София, Пловдив, Варна,
Бургас и Горна Оряховица. В тях
се настаняват деца, извършили
противообществени прояви,
деца без постоянен адрес, както
и скитащи, просещи или деца,
отклонили се от заведения
за задължително възпитание
или принудително лечение.
Продължителността на престоя
в тях не може да бъде повече
от 15 дни и се разпорежда от
прокурор. В изключителни случаи
срокът на престоя може да
бъде продължен до два месеца. В
посочената по-горе Концепция за
държавна политика в областта
на правосъдието за детето бе
заложено предложение ДВНМН
да бъдат трансформирани
в центрове за кризисно
настаняване на деца с рисково
поведение по конкретно изброени
критерии и със съдебен контрол.
Въпреки че настаняването
на деца в ДВНМН се определя
от полицията като мярка за
закрила, по своята същност
тя често има наказателни
функции. Нормативната уредба
по настаняване в тези домове
влиза в противоречие със
Закона за закрила на детето,
съгласно който настаняването
на дете в специализирана
институция, каквато всъщност
е ДВНМН, се извършва от
съд. Противоречие има и по
отношение на международните
стандарти, поради невъзможност
настаняването да бъде обжалвано
и липсата на процедури за
адвокатска защита от момента
на задържането, по време на
престоя или след налагането на
такава мярка. Поредно нарушение
произтича от лишаването на
децата от право на образование
и посещаване на училище по
време на престоя им в ДВНМН.
В края на 2011 г. със свое
решение по делото А. и други
срещу България Европейският

Министерски съвет, План за действие за изпълнение на Концепцията за държавна политика
в областта на правосъдието за детето, достъпен на: http://www.justice.government.bg/new/
Pages/Bills/Default.as
69
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До настоящия
момент обаче
няма реални
действия
по посока на
изграждане
на система
за младежко
правосъдие и
свързаната с
това реформа
на корекционновъзпитателните
институции в
страната.

съд по правата на човека
постанови, че настаняването на
жалбоподателката – малолетна
българска гражданка, в ДВНМН
е в нарушение на чл. 5.4 от
ЕКПЧ, тъй като българското
законодателство не предвижда
достъп до съд за оспорване на
законността на настаняването.
Въпреки това, до настоящия
момент властите не са
предприели необходимите мерки
за промяна на нормативните
актове, регламентиращи
настаняването на деца в ДВНМН.

Основни нарушения:
неспазване
на профила на
центровете
и произволно
настаняване;
продължителен,
нерядко незаконен
престой, имащ за
резултат трайно
институционализиране
на децата и
образователен
дефицит.

предприети и мерки за промяна на
процедурата по настаняване. На
практика съдебното настаняване
се извършва в рамките на два
и дори три месеца от деня на
фактическото административно
настаняване, наречено временно
настаняване. В по-голямата
част от случаите съдът не
зачита престоя в КЦ преди
произнасянето на съдебното
решение и така реалната му
продължителност достига до
осем – девет месеца, което
е грубо нарушение на закона.
Това не само е недопустимо от
Кризисни центрове за деца
юридическа гледна точка, но и
има доказано неблагоприятно
През 2013 г. в страната
въздействие върху психиката на
функционираха 14 кризисни
децата, защото макар кризисните
центъра (КЦ) за самостоятелно
центрове да са дефинирани от
настаняване на деца, жертви на
Правилника за прилагане на закона
трафик и насилие. В сравнение
за социално подпомагане като
с предходната година броят им
„социална услуга“, настаняването
остана непроменен, но бе увеличен в тях има всички характеристики
общият им капацитет - от 128
на лишаване от свобода. По
места през 2012 г. на 145 места
делото А. и други срещу България
през 2013 г. Наблюдението, което ЕСПЧ прие, че настаняването
БХК извърши през 2013 г.70 на
в детски кризисен център е
кризисните центрове, изведе на
„равностойно на лишаването
преден план следните основни
от свобода по смисъла на член
нарушения: неспазване на профила 5, §1“ от ЕКПЧ, тъй като е
на центровете и произволно
„заведение от закрит тип“,
настаняване; продължителен,
където настанените са подложени
нерядко незаконен престой,
на „рестриктивен режим при
имащ за резултат трайно
постоянен надзор“ и могат да
институционализиране на децата отсъстват „само с изрично
и образователен дефицит.
разрешение“ и при условие да
Противно на очакванията,
бъдат придружавани от социален
приетата през 2012 г. от ДАЗД
работник. При отсъствие без
и АСП Методика за предоставяне разрешение се обявяват за
на социалната услуга „кризисен
издирване от полицията, която
център“ не доведе до промени в
има ангажимента да ги връща
статуквото и остана документ с обратно в центъра.
препоръчителен характер, с който
В отделни случаи
институциите не съобразяват
настаняванията на деца в КЦ
своите решения. Поради това
бяха без съдебна санкция и то за
не се спазва препоръката на
максимално предвидения шест
методиката настаняванията
месечен срок. По цитираното
да са ограничени до три
по-горе дело ЕСПЧ изрично се е
месеца и само в наложителни
произнесъл, че настаняване в
случаи да се продължават до
кризисен център без участие
максимално допустимия от
на съд е флагрантно нарушение
закона шестмесечен срок. Не бяха на правото на лична свобода и
70

Право на лична свобода и сигурност

47

сигурност на малолетните и
непълнолетните. Нарушаващи
правата на децата пропуски
се допускат и от съдилищата.
Така например, според чл. 15,
ал. 8 от Закона за закрила на
детето: „Детето има право на
правна помощ и жалба във всички
производства, засягащи негови
права или интереси“. В нито един
от случаите на настанявания
БХК не откри да е предлагана
правна помощ. Понякога дори деца,
навършили 10-годишна възраст, не
биват призовавани в съдебна зала,
когато се разглежда искането за
тяхното настаняване, въпреки
че има изрично изискване на
закона за изслушването им.
Нещо повече, тези деца дори
не биват информирани, че
е насрочено, респективно е
проведено заседание, както и за
резултатите от него.
През 2013 г. не бе изпълнено и
предвиденото в Методическото
ръководство профилиране на
кризисните центрове. Единствен
пример за чисто профилиран
център бе откритият в края
на 2012 г. в гр. Пловдив КЦ за
деца с девиантно поведение и в
конфликт със закона. Профилът
му обаче не се спазва от
настаняващите органи. Според
методиката „КЦ представлява
комплекс от услуги за деца и
лица, пострадали от трафик или
друга форма на експлоатация, за
справяне с възникнала кризисна
ситуация и преодоляване на
последиците от трафика,
насилието или експлоатацията“,
т.е. това е място за оказване на
специализирана помощ. Според
практиката обаче, за да бъде
настанено дете в кризисен
център, не е необходимо то
да е в криза, защото такова
нормативно изискване няма. Така
се подменя изцяло замисълът на
кризисния център. Представен

48

като форма на „социална услуга
за задоволяване на ежедневни
потребности“, КЦ се използва
да запълва всякакви празноти
в организацията на грижата
за децата. През последните
години услугата започна да
придобива характеристики на
приют за бездомни деца. Освен
по социални причини, в КЦ
започнаха да се настаняват и
деца по чисто семейни причини
– напр. неразбирателство в
семейството, неспособност на
родител да се справи с проблемно
поведение на дете или дори
конфликт поради неодобряване на
сексуален партньор от родител.
Понякога КЦ се превръщат и в
заведения, където се настаняват
деца със сериозни здравословни
проблеми, които се нуждаят
от медицински грижи, макар
че в тях няма медицински
персонал. В едно и също време в
кризисните центрове могат да
съжителстват деца – жертва
на насилие, и деца насилници,
невръстни деца с юноши и
девойки, което създава условия за
конфликти и тормоз на уязвимите
деца.
Дирекциите “Социално
подпомагане” не са в състояние да
обхванат и да работят с всички
деца в риск, поради което много
от потенциалните потребители
на услугата „кризисен център“ не
могат да се възползват от нея. За
несъвършенствата на социалното
подпомагане по отношение на
децата и липсата на достатъчно
алтернативи е показателен и
фактът, че някои от тях биват
държани в кризисен център
просто защото няма къде другаде
да бъдат приютени. Често до
края на престоя няма яснота къде
ще бъдат насочени децата след
изтичане на наложения срок, а
решение за това се взима едва в
последния момент.

През последните
години услугата
започна да
придобива
характеристики
на приют за
бездомни деца.

Защита от дискриминация
Изминалата 2013 г. постави пред сериозно изпитание защитата на
малцинствените групи от расово обусловено насилие и дискриминация.
Не бе отбелязан напредък и в защитата на правото и на другите
уязвими групи като жените, децата и ЛГБТИ гражданите.

Ксенофобска реч в публичното пространство
Антисемитско слово на омраза бе използвано в ефира на ТВ7,
когато рап певецът, известен като Мишо Шамара, от позицията на
неформален лидер на протестите в подкрепа на правителството,
нарече бившия финансов министър Симеон Дянков „най-некадърната
еврейска гад“. Нито водещите на предаването, нито впоследствие
властите заклеймиха по някакъв начин тази реч на омраза, което
предизвика специалното съобщение на Американския еврейски
комитет, в което се изрази тревога от “появата на антисемитизъм
на българската политическа сцена”. Съветът за електронни медии
излезе с кратка и обща декларация, в която (без да реферира конкретно
случая) апелира към журналистическата гилдия за решително
дистанциране от изказвания, които биха могли да се квалифицират
като враждебна реч.71
С ксенофобска реч в разгара на бежанската криза от есента на 2013 г.
политическа партия „Атака“ активно допринесе за създаването на
враждебна и застрашителна обстановка за етническите малцинства
в България, включително бежанци и търсещи убежище. Използвайки
медии, които партията притежава – вестник „Атака“ и телевизия
„Алфа“ – членове на партията представиха бежанците от Сирия като
заплаха за националната сигурност, наричайки ги „канибали“, „масови
убийци“, „ислямски фундаменталисти, които бягат от правосъдието”
и „лъжат властите”, „отвратителни, долнопробни примати, които
бягат от закона в Сирия” и „започнаха да крадат, да бият” в България и
които ще „започнат да изнасилват, да режат глави”.72 По този случай
БХК представлява група лица от сирийски произход в България по жалба
пред КЗД срещу депутатката Магдалена Ташева и ПП „Атака“ като
собственик на медията.73 По време на многобройните си публични
изяви и митинги лидерът на партията Волен Сидеров настоя за
незабавното експулсиране на всички незаконни имигранти, затваряне
на българо-турската граница, недопускане на нито един „пришълец“ на
българската земя, която „трябва да бъде за българите“.74 Тези прояви
останаха несанкционирани.
В началото на ноември лидер на ВМРО-БНД, друга партия от
неототалитарен тип, призова на публичен митинг в София към
организиране и въоръжаване на населението с цел „изчистване“ на града
от нелегалните имигранти. След открит сигнал на БХК до главния
прокурор,75 прокуратурата образува досъдебно производство по случая,
Декларация на Съвета за електронни медии: http://cem.bg/download.php?id=4703
За пример, Алфа ТВ, “В окото на бурята” с водеща Магдалена Ташева: http://goo.gl/D2Kfim
73
Преписка 352/2013 г. пред 5-членен разширен заседателен състав, както и на адрес: http://
www.bghelsinki.org/bg/novini/press/single/pressobshenie-bhk-she-predstavlyava-sirijski-bezhanci-po-delo-za-rech-na-omrazata-sreshu-televiziya-alfa-i-deputat-ot-ataka/.
74
„Атака” заплашва с гражданска война заради бежанците, ВМРО – да защити българите
„както намери за добре”, 03.11.2013 г.: http://www.mediapool.bg/ataka-zaplashva-s-grazhdanska-voina-zaradi-bezhantsite-vmro---da-zashtiti-balgarite-kakto-nameri-za-dobre-news213097.html
75
Сигнал до Главния прокурор, http://www.bghelsinki.org/bg/novini/press/single/otkrit-signal-doglavniya-prokuror-otnosno-prestpleniya-na-predstaviteli-na-vmro-bnd-i-drugi-formacii/
71
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но до края на годината обвинение
не бе повдигнато. Митингът
беше организиран от ВМРО-БНД
и Сдружението на българските
футболни привърженици, като
говорители от двете организации
респективно бяха Ангел
Джамбазки и Елена Ваташка.
На 5 ноември 2013 г.
Съветът за електронни медии
разпространи декларация на
загриженост относно „отделни
прояви на враждебна реч“ в
медийното пространство
„[н]а общия фон на бързото,
разнопосочно и професионално
информиране“ на зрителите
и слушателите по темата за
бежанците в България. СЕМ
посочва, че речта на омраза е
недопустима и че ще предприеме
необходимите действия според
правомощията си в тези случаи.76
Отново в началото на ноември
2013 г. БХК подаде сигнал в
прокуратурата за транспарант
с ксенофобско заплашително
послание, разпънат от агитката
по време на мача „Левски“ (СФ)
– „Пирин“ (ГД) от 16-и кръг на
футболното първенство, провел
се в София на 03.11.2013 г.
Според информация от медиите
по време на мача привърженици
на ПФК „Левски“ са разпънали
от трибуните големи, четими
отдалеч транспаранти с надписи:
„Бежаци или бежанци – все едно.
Ще се лее кръв за нашите земи“ и
„Смърт за бежанците“.77
През декември 2013 г.
БХК подаде и сигнал срещу
телевизионната водеща Албена
Вулева и „Евроком – Национална
кабелна телевизия“ ООД във
връзка с 4-ти и 5-ти бр. на
телевизионното предаване
„Психодиспансер“ („PSYCHOдиспансер”),
излъчени по телевизия „Евроком“,

съответно на 25.10. и 01.11.2013 г.
В предаванията Вулева прави
обидни и унизителни квалификации
и портретиране на всички
чужденци в България, родом от
държави в Близкия Изток или
Африка, лицата от ромския етнос,
както и изповядващите исляма
у нас. Водещата внушава чрез
предаванията страх, отвращение
и неприязън към тези три групи.78

Расово мотивирано насилие
Опасен прецедент от средата на
месец ноември бе сформирането
на „граждански патрули“ от
националистическите партии
и движения, които по думите
на Боян Расате, лидер на
партия „Национално единство“,
са „инициирани на базата на
законната самоотбрана” и
имат за цел „идентифициране
и уведомяване за съмнителни
лица”, като следят за нередности
в райони в центъра на София,
където се събират имигранти,
бежанци и други проблематични
според организаторите на
патрулите хора.79 Чак на
25 ноември със съвместно
съобщение до медиите
прокуратурата, МВР и ДАНС
обявиха, че организирането на
т.нар. „граждански патрули” не е
съгласувано по никакъв начин с
полицейските органи и органите
на реда и че „[н]яма да се допускат
прояви на лица, които се опитват
сами да налагат ред по улиците на
столицата, както и откритото
демонстриране на такова
поведение“.80
Ксенофобската реторика
по повод бежанската вълна
от Сирия създаде серийно
насилие над хора с тъмен цвят
на кожата. От началото на

Съвет за електронни медии, Декларация от 05.11.2013 г.: http://www.cem.bg/download.
php?id=4908.
77
Вж. напр. http://www.dnevnik.bg/sport/2013/11/04/2174678_levski_e_zaplashen_ot_pone_25_
hil_lv_globa_zaradi/
78
Вж. Преписка № 453/2013 г. по описа на КЗД, 5-членен разширен заседателен състав.
79
Боян Расате: Получихме разрешение от СДВР да организираме граждански патрули: www.
24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2445484
80
Съвместно съобщение до медиите на прокуратурата, Министерство на вътрешните
работи и Държавна агенция „Национална сигурност“, 25.11.2013 г.: http://prb.bg/main/bg/
News/4203/.
76
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Ксенофобската
реторика по повод
бежанската вълна
от Сирия създаде
серийно насилие
над хора с тъмен
цвят на кожата.

Официалните
държавни
институции
продължават
да отричат
идентичността
на македонците и
помаците, въпреки
препоръките на
редица органи на
Съвета на Европа.

ноември 2013 г. бяха извършени
редица расово/ ксенофобски
мотивирани насилнически деяния
в София. Като повод за насилието
се посочва нападението на
алжирския имигрант, който на 2
ноември 2013 г. сериозно нарани
20-годишна жена, продаваща в
магазин. Тези случаи на насилие,
които достигнаха до медиите, са:
• Нападение над млад мъж
от ромски произход през
деня до НДК, по информация
от медиите извършено от
група скинари. Побоят е
преустановен след намесата
на няколко майки с деца,
които впоследствие са
преследвани от скинарите.81
През ноември 2013 г. БХК пое
представителството по този
случай. Очаква се образуване на
досъдебно производство от
СРП.
• Нападение над млад
нигериец в столичен автобус.82
• Нападение над 17-годишно
момче от Сирия, намушкано с
нож в непосредствена близост
до център за бежанци.83
• Нападение срещу жена от
Камерун, извършено през деня
на автобусна спирка.84
• Нападение над чернокож
младеж - българин с африкански
произход, който е нападнат и
удрян от трима в трамвай.85
• Нападение над млад мъж,
етнически турчин, който бе

пребит с железа и вериги в
центъра на София (с опасност
за живота) от петима души,
които преди това опитали да
нахълтат в хостел, където са
настанени чужденци, търсещи
убежище, но били отблъснати
от обитателите на пансиона.86
• Жесток побой над
тинейджър от Мали.87
• Побой над иракчанин от
трима души.88
• Нападение над двама
сирийци и един ливански
палестинец от голяма група
мъже, въоръжени с хладно
оръжие. 89

Дискриминация спрямо организации
на малцинствени общности в
България
През годината организации на
македонците и на помаците
в България станаха обект на
дискриминация и репресии от
полицейски и съдебни органи,
в резултат от което бяха
нарушени техни основни човешки
права. Официалните държавни
институции продължават
да отричат идентичността
на македонците и помаците,
въпреки препоръките на редица
органи на Съвета на Европа. През
юни новият външен министър
Вигенин заяви, че в България
няма македонско малцинство.90
През април Софийският

Скинари нападат роми пред НДК, майки с деца се намесват: http://btvnews.bg/article/kriminalno/skinari-napadat-romi-krai-ndk-maiki-s-detsa-se-namesvat.html.
82
Скинари нападнаха нигериец в автобус 72: http://novinar.bg/news/skinari-napadnaha-nigerietc-v-avtobus-72_NDQ1NTs5NQ==.html.
83
17-годишен сириец е нападнат с нож пред лагера във “Военна рампа”, няма опасност за
живота му: http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/11/04/2175231_17-godishen_siriec_e_napadnat_s_noj_pred_lagera_vuv/.
84
Нападнатата камерунка е очаквала документи за постоянно пребиваване: http://www.
dnevnik.bg/bulgaria/2013/11/08/2178061_napadnatata_kamerunka_e_ochakvala_dokumenti_za/.
85
Пребиха 18-годишно момче в центъра на София: http://goo.gl/48dMGT
86
Смазаха от бой продавач, сбъркали го с бежанец: www.monitor.bg/bin/marticle?id=407297
87
Пребиха имигрант от Мали в столицата: http://novanews.bg/news/view/2013/11/11/61715
88
Трима пребиха иракчанин край мола на „Стамболийски“: http://offnews.bg/
news/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_1/%D0%A2%D1%80
%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B8
%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D0%BA%D1%80%D0%B0
%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_266306.html.89 Тримата
задържани за побоя над сирийците за пуснати от ареста: http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/12/03/2195703_trimata_zadurjani_za_poboia_nad_siriici_sa_pusnati_ot/
89
Тримата задържани за побоя над сирийците са пуснати от ареста: http://www.dnevnik.bg/
bulgaria/2013/12/03/2195703_trimata_zadurjani_za_poboia_nad_siriici_sa_pusnati_ot/.
90
Вигенин: В България няма македонско малцинство, в. Преса, 4 юни 2013, 19:13, достъпно
на: http://pressadaily.bg/publication/16427-%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D
0%B8%D0%BD:-%D0%92-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1
%8F-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%
BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/.
81
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апелативен съд за пореден път
отказа регистрация на една
от македонските организации,
Македонски клуб за етническа
толерантност. В мотивите
си съдът прие, че „в България не
съществува македонско етническо
малцинство”, а афиширането на
такова малцинство „е насочено
срещу единството на нацията,
което е недопустимо, съгласно
чл. 44, ал. 2 от Конституцията”.91
През август агенти на ДАНС
призоваха на разпит членове на
Европейски институт „Помак“,
помашка неправителствена
организация. На 12 и 13 август
бяха разпитани общо пет души
във връзка с публикуван от
организацията и изпратен до
Европейската комисия доклад
за дискриминацията спрямо
помаците и по повод на книга,
публикувана от председателя
на института Ефрем Моллов.
По сведения на разпитваните,
агентите порицали членовете
на института, че издаденият
от тях доклад накърнявал
националните интереси. Без да
им е обяснено в какво качество
са призовани, на тях им е казано,
че става дума не за разпит, а за
„разговор“.92 Подобни действия
се основават на чл. 20, ал. 1 от
Закона за ДАНС.93 Основанието
за тях е сигнал на читател
на вестник „Дума“, орган на
управляващата БСП, който е бивш
ръководител на Катедрата по
педиатрия и медицинска генетика
при Медицинския университет в
Пловдив. По сведения на медии,
след като прочел статия в
същия вестник, той сигнализирал
прокуратурата във връзка с
“антибългарска провокация
и антидържавна дейност” на

„Помак“.94 През декември в
Пловдив бе разбит магазинът
на председателя на института
Ефрем Моллов. Според него този
акт е целял сплашване.95

Практика на Комисията за защита
от дискриминация (КЗД) по признак
раса/ етнос
През 2013 г. Съдът на Европейския
съюз (СЕС) се произнесе по дело №
С-394/11, образувано по искане
за преюдициално заключение
от КЗД. През септември КЗД
отправи запитване96 за тълкуване
на Директива 2000/43/ЕО
на Съвета от 29 юни 2000 г.
относно прилагане на принципа
на равно третиране на лица без
разлика на расата или етническия
произход и други директиви на ЕС
във връзка с практиката на „ЧЕЗ
Разпределение България” АД да
разполага електромерите в някои
ромски квартали на седем метра
вместо стандартните 1,60
метра височина. С решение от
31 януари 2013 г.97 СЕС
се произнесе, че той не е
компетентен да се произнесе
по преюдициалните въпроси,
отправени му от КЗД, тъй
като комисията няма характера
на „юрисдикция“ по смисъла
на член 267 от Договора за
функционирането на Европейския
съюз (ДФЕС), тъй като нейните
решения по същество се
доближават до решения от
административен тип и нямат
правораздавателен характер.
Практиката на КЗД за
2013 г. по признак раса/
етническа принадлежност е
белязана от предпазливост.
Преписките, по които КЗД
се произнася в полза на

САС, Решение № 515 от 11.04.2013 г.
ДАНС отново тормози членове на Европейския институт „Помак“, 14 август 2013 г.,
достъпна на: http://europomak.com/?p=1197.
93
Чл. 20. (1) Оперативно-издирвателната дейност се извършва чрез...1. вземане на обяснения
от граждани.
94
http://www.duma.bg/node/43159.
95
http://btvnews.bg/article/kriminalno/magazinat-na-efrem-mollov-razbit-v-plovdiv.html
96
Решение № 205 от 11.09.2013 г. по преписка № 153/2009 г.
97
Решение на Съда на Европейския съюз (четвърти състав) от 31.01.2013 г. по дело C-394/11:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=BG&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=133241&occ=first&dir=&cid=157691
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Практиката
на КЗД за 2013
г. по признак
раса/ етническа
принадлежност
е белязана от
предпазливост.

По друго дело
КЗД не признава
обидния характер
на думата „цигани“.

жалбоподателите по признак
етническа принадлежност,
включват случай на тормоз и
подбуждане към дискриминация,
в който в израз на лоши
междусъседски отношения
ответниците по жалбата
разлепват злонамерена обява
в квартала с апел „Моля
помогнете да изгоним циганите
от кв. „Павлово”98; и интернет
медия, санкционирана от
КЗД за допускане на тормоз
посредством бездействието
си да отстрани расистки
коментари под публикувана в
нейния интернет сайт статия.99
КЗД приема, че действията на
служител в администрацията
на президента на Република
България, който е наименувал
електронния файл, съдържащ
Националната стратегия на
Република България за интеграция
на ромите (2012-2020), с буквите
„13NationalStrategyIntegrateMangali” и го е качил в този му вид на
официалната интернет страница
на президента, е извършил
тормоз по признак етническа
принадлежност.100
През годината КЗД разглежда
един доклад за самосезиране
по признак раса, изготвен от
комисар Лало Каменов във
връзка със статия в спортен
вестник със заглавие „Новите
в ЦСКА: италианец, швед и две
чернилки”.101 Комисията, от
една страна, констатира, че
„лексемата „чернилки” води до попринизяващо, неравно третиране
(на чернокожите футболисти),
съпоставяйки я с употребените
определения за останалите
новопривлечени играчи в
клуба“ (определени с техните
народности), но от друга приема,
че „не думата „чернилки” е
дискриминационна сама по себе
си, а така написаното заглавие,
разглеждано в цялост и във

връзка с принадлежащата на
него статия, която третира по
различен начин лицата с бял и с
черен цвят на кожата“. Комисията
установява, че вестникът е
извършил пряка дискриминация на
основата на защитения признак
раса (цвят на кожата), препоръчва
на управата на вестника да
приеме вътрешни правила за
предотвратяване на актове на
неравно третиране, скрепени
със съответните санкционни
разпоредби, но не налага глоба
на същия. Подходът на КЗД по
делото търпи критика, доколкото
в случая става въпрос за тормоз
спрямо хората с черен цвят на
кожата, тъй като двама от тях
са наречени „чернилки“, дума, която
извън всякакъв контекст е обидна,
ако е използвана за човек.
По друго дело КЗД не признава
обидния характер на думата
„цигани“. По преписката е
безспорно установено, че
председателят на Общинския
съвет – Каварна, на заседание
на Общинския съвет при
обсъждане на съкращенията
в бюджета за 2012 г. прави
изказване (цитирано без пълния
си контекст в решението по
преписката): „…нито уважаемите,
аз няма да казвам роми, казвам
си директно цигани, ако някой
ме съди за дискриминация, да ме
съди…”, с което изказване засяга
жалбоподателите и разпитани
свидетели по преписката, които,
ангажирани с проблемите на
малцинствата в общината,
свидетелстват, че приемат
думата „роми” за определяща
етноса, а „цигани” – за обидна.
КЗД не уважава жалбата въпреки
осъщественото засягане на
лицата и създаването на обидна
за тях среда, тъй като приема,
че произнасянето на думата
„цигани” в контекста, в който
е използвана, е синоним на
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думата „роми“. КЗД приема, че
„следва да се даде предимство
на свободата на изразяване
дотолкова, доколкото не се доказа
наличието на враждебна реч в
изказването, разгледано подробно
по-горе“.102 По друга преписка
КЗД безспорно установява,
че в съдебно заседание по
наказателно дело от частен
характер частната тъжителка
по съдебното дело е използвала
по адрес на жалбоподателката
следната фраза: „[Н]е може да ме
обижда една случайна хигиенистка,
да ме обижда една хигиенистка
от ромски произход”. КЗД не
приема, че това изказване е в
състояние да подбуди съдебния
състав към дискриминация, още
повече, че по наказателното дело
жалбоподателката е оправдана
от съда,103 но Комисията пропуска
да провери дали тези изказвания
съставляват тормоз по
смисъла на Закона за защита от
дискриминация.

Религия
По друг контроверзен за
българската действителност
признак – религия, практиката
на КЗД остава и тази година
плаха. КЗД не успява да защити
правото на момиче на 15 г.
да посещава училище със
забрадка в израз на своята
религиозна пренадлежност.104
Жалбоподателите по преписката
сочат, че те са мюсюлмани по
убеждение, както и дъщеря им.
По тази причина от месец юни
2011 г. момичето взема решение
да носи кърпа на главата, „както
повелява ислямската религия
на жената-мюсюлманка”. Така
тя започва и своя първи учебен
ден в VIII клас. На 17.10.2011 г.
обаче момичето е временно
отстранено от задължителните
занятия поради нарушение
на правилника на училището,

съгласно който „[у]ченикът
няма право да изразява чрез
облеклото си етническа, верска
или религиозна принадлежност”.
Комисията посочва, че “за да има
образованието светски характер,
първо, трябва да се гарантира на
учениците религиозно неутрална
среда, каквато не може да бъде
създадена, ако учениците са във
вид, отговарящ на религиозните
им разбирания”. Така Комисията
намира отстраняването на
момичето от училищни занятия
за оправдано, приемайки освен
това, че жалбоподателката има
теоретичната възможност да
се обучава в частни училища
съгласно своите убеждения.
Така абсолютизирайки принципа
на светското образование,
съответно задължението на
държавата да осигури такова,
КЗД показва сериозно неразбиране
за изключването, на което са
подложени момичетата и жените
мюсюлманки. Жалбоподателката
на практика е лишена от право
на образование във възраст,
в която образованието е
задължително. Приемайки, че
е необходимо да се създаде
„религиозно неутрална среда“,
КЗД отрича необходимостта да
се създаде среда на религиозна
толерантност още в училищна
възраст.
През ноември КЗД установява,
че мюсюлманското сунитско
ханефитско изповедание
в Република България е
дискриминирано, тъй като
СОС години наред не разглежда
молбите му да отреди терен
частна общинска собственост,
върху който да се учреди
безвъзмездно право на строеж
на мюсюлмански молитвен дом
за изповядващите исляма в
София.105 Комисията установява,
че са налице “положителни
безусловни решения на СОС, за
учредяване на въпросните права

Решение № 63 от 19.03.2013 г. по преписка № 76/2012 г.
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България все още
не е ратифицирала
Допълнителния
протокол към
Конвенцията за
правата на хората
с увреждания на
ООН, подписан на
8 декември 2008 г.

на строеж в полза на Българската
православна църква“. КЗД приема,
че “макар основани на неутрални
норми, действията на [кмета
на столична община] водят до
неравно третиране, поставящо
религиозната институция в
по-неблагоприятно положение,
досежно липсата на отнасяне на
въпроса до СОС. Чрез привидно
законосъобразни указания, без
да е наличен изричен отказ, се
прикрива един действителен
такъв по целесъобразност”. По
този начин комисията приема, че
е налице непряка дискриминация,
докато всъщност е налице
прикрита пряка дискриминация.
По-категорична е позицията на
КЗД в защита на религиозните
общности във връзка с
прозелитизма.106 Преписката
касае изпращане на публично
писмо с информация от
Община Бургас относно случаи
на неморален прозелитизъм,
извършван от представители на
някои секти в общината, която
информация обаче „генерализира
констатираните случаи,
представя ги като постоянна
практика на съответните
религиозни институции и
ги приписва на всеки един
техен член“. Поради това КЗД
установява, че ответникът
Община Бургас е извършил тормоз
спрямо религиозни организации и
предписва на кмета „да проведе
обучение на ръководните и
експертните кадри в общинската
администрация във връзка с
действащото законодателство,
регламентиращо дейността
на регистрираните
вероизповедания в страната,
както и относно правата и
задълженията на техните
членове, вкл. разграничението
между личността, изповядваща
определена вяра, и религиозната
група като цяло“.

Дискриминация на хора с
увреждания
България все още не е
ратифицирала Допълнителния
протокол към Конвенцията за
правата на хората с увреждания
на ООН, подписан на 8 декември
2008 г., а правителството не
предприе законодателни мерки,
които да гарантират правата,
предвидени в нея.
През октомври незрящи хора
организираха символичен протест
в София заради недостъпната
архитектурна среда: като цяло
недостъпни и опасни улици и
тротоари, с едва 10% озвучени
светофари, причина за трагични
инциденти с незрящи.107
В своята практика КЗД заема
ясно изразена правозащитна
позиция спрямо правото на равно
третиране на хората с физически
увреждания. През годината КЗД
постанови две решения по две
отделни жалби срещу системата
за точкуване, установена в
Наредбата за предоставяне на
социалната услуга „Асистент за
независим живот” (към 19 юли
2012 г.) на Столична община.108
Хора с формално установената
неработоспособност в размер на
100% се оказват изключени от
услугата, докато в нея са включени
хора с по-нисък процент на
неработоспособност, тъй като
системата за точкуване дава
съществено преимущество на
кандидатстващите за услугата,
които вече формално са включени
в някаква социална дейност.
Поради това жалбоподателите
посочват, че възприетата
система поставя в неравноправно
положение кандидатите за
услугата, които предвид тежкото
си здравословно състояние не
могат да работят и да учат. КЗД
приема, че „[д]иференцирането

Решение № 268 от 01.11.2013 г. по преписка № 18/2012 г.
http://offnews.bg/index.php/253759/nezryashti-izlizat-na-protest-zaradi-nedostapnata-sreda-v-sofiya.
Решение № 174 от 09.07.2013 г. по преписка № 83/2012 г. и Решение № 53 от 14.03.2013
г. по преписка № 27/2012 г.
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на кандидат-ползвателите
(като лица в неравностойно
положение) не е в зависимост от
вида на увреждането, а най-вече
в зависимост от доказаната им
социална активност (трудова
или учебна ангажираност).
Специфичният характер
на услугата аргументира
законосъобразността на
[наредбата], но не оправдава
липсата на рационални мерки
по отношение на лицата,
които имат необходимост от
подпомагането на базисните им
потребности“. Въпреки че прилага
теста за непряка дискриминация,
КЗД не успява да я разпознае
като такава и установява,
от една страна, че спрямо
жалбоподателите не е извършена
дискриминация, а същевременно
от друга – че Столична община
следва да предостави други
равносилни социални услуги,
насочени изключително към хора
с тежки увреждания, които не
могат да участват активно в
обществения живот.
КЗД утвърждава позитивната
си практика, установена от
предишни години, в защита
на правата на хората с
увреждания в здравеопазването.
През юли КЗД приема, че в
редица случаи държавните
психиатрични болници изпадат
в обективна невъзможност
да изпълняват утвърдените
медицински стандарти поради
неосигуряването на необходимия
им финансов ресурс.109
Установява, че министърът на
здравеопазването като орган,
осъществяващ държавната
политика в областта на
здравеопазването, е извършил
пряка дискриминация по признак
увреждане, като не е предприел
всички възможни и необходими
мерки, за да осигури достъп на
лицата, нуждаещи се от лечение
в държавните психиатрични
болници, до възможно най109
110

високия постижим стандарт
на здравеопазване. Освен да
предостави необходимите
финансови ресурси на държавните
психиатрични болници, КЗД
предписва на Министерството
на здравеопазването да
предприеме необходимите
действия за създаване на Единен
служебен регистър на лицата
с психични разстройства
съгласно изискването на чл.
147а от Закона за здравето.
През юли по жалба от майка на
дете с множество увреждания
КЗД установява, че чрез
невключването в списъците по
чл. 35а от Закона за интеграция
на хората с увреждания (ЗИХУ)
на всички помощни средства,
приспособления, съоръжения и
медицински изделия, които са
необходими на лицата с детска
церебрална парализа, както и
чрез поставянето на пределни
лимити за снабдяването с
такива, министърът на труда
и социалната политика е
осъществил дискриминация по
признак увреждане по чл. 2 от
закона под формата на отказ
за предоставяне на разумни
улеснения.110 По същата преписка
КЗД установява също така, че
министърът е дискриминирал
хората с увреждания и поради
липсата на възможност да
подават по пощата или по
електронен път молби-декларации
за отпускане на месечни
помощи и добавки по Закона за
семейните помощи за деца. КЗД
установява, че министърът на
здравеопазването и министърът
на труда и социалната
политика са осъществили
пряка дискриминация по признак
увреждане, тъй като не са създали
нормативен и административен
механизъм за подсигуряване
ремонта и поддръжката на
кохлеарните импланти с изтекли
гаранционни срокове, използвани
от лицата с двустранна загуба

Решение № 152 от 01.07.2013 г. по преписка № 100/2012 г.
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КЗД утвърждава
позитивната
си практика,
установена от
предишни години,
в защита на
правата на хората
с увреждания в
здравеопазването.

И през 2013 г.
с редица свои
решения КЗД
успя да защити
правото на хората
с физически
увреждания
на достъпна
архитектурна
среда.

на слуха, макар че същите
веднъж са били осигурени и
поставени с държавни средства.
Предписва отстраняването
на тази дискриминационна
практика.111 КЗД установява,
че с бездействието в периода
2008 - 2011 г. на министъра на
здравеопазването да изпълни
задълженията си за навременно
и адекватно предоставяне на
животоподдържащи лекарства за
болните от мукополизахаридоза
деца, той е осъществил пряка
дискриминация спрямо тях
по признак увреждане и други
признаци.112 По делото обаче
КЗД погрешно изследва въпроса
дали неравното третиране
може да бъде оправдано, какъвто
тест е недопустим при пряка
дискриминация: „В случая е
налице неравно третиране при
гарантирането на основни права.
Не се открива хипотетично
възможен, правомерен резултат
или законна цел, които да
оправдават непредоставянето
на лечение на болните от
мукополизахаридоза деца.
Именно поради тези причини,
настоящият състав споделя
виждането си, че осъщественото
неравно третиране не може
да бъде оправдано“. Вместо да
сравнява положението на децата
с увреждане спрямо децата без
увреждане, по делото КЗД търси
сравнителя сред други лица с
редки заболявания, все едно, ако
беше установено, че на тези други
лица не е предвидено заплащане
на лечението им с държавни
средства, щеше да е оправдано и
децата с мукополизахаридоза да не
получат такова.
И през 2013 г. с редица свои
решения КЗД успя да защити
правото на хората с физически
увреждания на достъпна

архитектурна среда. КЗД
установява, че достъпът на
лица с увреждания е затруднен
поради липсата на архитектурна
достъпност до и в сградата,
в която се помещава „Феста
Делфинариум” - Варна,113 както и до
банкови клонове,114 поради липсата
на изградена WC и достъпна
архитектурна среда в търговски
обект - бензиностанция от
голяма верига бензиностанции,115
и в търговски обект на голяма
верига ресторанти за бързо
хранене,116 като налага на
последните имуществена
санкция в максималния размер
от 2 500 лв. КЗД утвърждава,
че за да има равнопоставеност,
достъпната среда предполага
лицето с увреждания напълно
самостоятелно да може да се
придвижи с инвалидната количка
до гишетата за обслужване
на клиентите в банката, а
не с помощта на други лица,
които да го подпомагат;
т.е. така, както е възможен
достъпът на останалите
граждани без увреждания. КЗД
не приема аргументите на
ответната страна, собственик
на ресторант-пицария, че
достъпност на обекта не е
осигурена, тъй като ответната
страна не е имала такова
задължение към момента на
проектиране и строеж на
сградата – 2001 г., когато не
са съществували изискванията
на сега действащата Наредба
№4 от 1 юли 2009 г.,117 и
предписва на ответната страна
да предприеме необходимите
действия за изграждане на достъп
за хора с увреждания до и в
ресторант-пицарията. През април
КЗД приема, че работодател
(държавен орган) е дискриминирал
пряко човек с увреждане, тъй
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като й е отказал да бъде наета,
поради притеснения, че не
може да осигури необходимите
трудови условия (асансьор и
достъпна тоалетна).118 По
време на интервюто за работа
жалбоподателката сама е заявила,
че няма пречки да изпълнява
задълженията си на процесното
работно място (свързано с
работа на компютър), има желание
за това, а липсата на достъпна
архитектурна среда е готова да
преодолява сама, като за това
не иска помощ от страна на
работодателя.
КЗД заема позиции и
относно осигуряване правото
на образование на децата с
увреждания. КЗД установява, че
съществуващите в момента
стандарти, предвидени в
Наредба № 3 от 27 април
2000 г. за здравните кабинети в
детските заведения и училищата,
не осигуряват достъпно
образование и ефективна закрила
за децата с диабет, обучаващи
се в тези институции, както
и за всички останали деца, тъй
като е въведено изискване за
минимален брой записани деца
в училището, за да бъде то
обслужвано от медицински
специалист.119 Недоумение буди
решение на КЗД от ноември във
връзка с дискриминация на дете
със специални образователни
потребности.120 По преписката
е безспорно установено, че дете
със специални образователни
потребности (СОП) не е било
допуснато да започне обучението
си в първи клас от директора
на училището, с обяснението,
че в институцията „няма нито
едно [друго] дете със СОП и
съответно няма и не може да
има ресурсен учител“. Вместо да
намери пряка дискриминация по
признак увреждане, КЗД приема, че
жалбоподателката (майката на

детето) не е представила никакви
доказателства, че ответната
страна в настоящото
производство е осъществила
дискриминация по признак
увреждане.
В началото на годината
КЗД постановява решение по
самосезиране с доклад, изготвен
от Анели Чобанова – член на
КЗД, по признак увреждане, с
което разглежда въпроса дали
министърът на физическото
възпитание и спорта е
осъществил дискриминация
спрямо българските състезатели,
участващи в олимпийските
игри в Лондон през 2012 г.121
Към момента на започване на
производството пред КЗД
със заповед на министъра на
физическото възпитание и спорта
е утвърдена инструкция за 2012 г.,
която предвижда , че спортист,
постигнал призово класиране
на летните олимпийски игри в
Лондон в индивидуални дисциплини
с единично участие, получава
награда в размер на 200 000 лева
за първо място, 170 000 лева за
второ и 140 000 лева за трето
място, докато за призово място
от олимпийските дисциплини на
летните параолимпийски игри
в Лондон е предвидена парична
награда в размер на 30 000 лева
за първо, 20 000 лева за второ и
16 000 лева за трето място. След
започване на производството
пред КЗД последните са увеличени
в пъти, като за първо място е
предвидена награда в размер на
150 000 лева, за второ място
120 000 лева, за трето 90 000
лева. За да се произнесе, че
разликата в така установените
парични награди не представлява
по-лошо третиране на
спортистите с увреждания,
КЗД неправилно изключва
признака увреждане от онези,
при които дискриминация
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КЗД заема позиции
и относно
осигуряване
правото на
образование
на децата с
увреждания.

По този начин,
вместо да
противодейства
на установените
стереотипи в
обществото,
самата КЗД става
техен проводник,
приемайки хората
с увреждания,
съответно
техните спортни
постижения, за
по-малко значими,
отколкото тези
на атлетите без
увреждания.

може да бъде оправдана. КЗД
посочва, че „съпоставката на
различните Директиви, както
и установената европейска
и международна практика,
показват, че те не допускат
пряката дискриминация да бъде
оправдана с преследването на
законна цел и пропорционалност
на средствата, когато тя се
основава на вътрешно присъщи на
индивида характеристики като
раса, етническа принадлежност
и пол, но позволява оправдаване
на пряката дискриминация по
други придобити от индивида
характеристики в течение
на неговия живот. За разлика
от пряката дискриминация,
непряката дискриминация винаги
е допустимо да бъде оправдана,
независимо от защитения
признак. В конкретния случай
характеристиката увреждане
стои извън раса, етническа
принадлежност и пол, поради
което и евентуалната пряка
дискриминация може да бъде
оправдана, т.е. да не съставлява
дискриминация, ако преследва
законна цел, средствата за
постигането й са пропорционални,
систематични и съгласувани
и позволяват постигането й,
дори и случаят да не попада
в изключенията по чл. 7 от
ЗЗДискр.“ По този начин,
вместо да противодейства на
установените стереотипи в
обществото, самата КЗД става
техен проводник, приемайки
хората с увреждания, съответно
техните спортни постижения, за
по-малко значими, отколкото тези
на атлетите без увреждания.

Полова дискриминация. Сексуален
тормоз
През януари КЗД намери, че
работодател е осъществил
пряка дискриминация по признак
пол спрямо работнички, заемали
длъжността оператор на
122
123

електрическа подстанция.122
КЗД приема, че е извършено
неравноправно третиране, тъй
като работодателят е отправил
предложение за освобождаване
от длъжност само на жените,
но не и на колегите им мъже,
а впоследствие е назначил пониско квалифицирани служители
от мъжки пол на заеманите от
жените позиции.
В един случай КЗД установява
сексуален тормоз, извършен
спрямо жена - водач на трамвайна
мотриса, от нейния началник мъж, изразяващ се в натрапчиво
телесно присъствие, словесни
сексуални предложения и физически
посегателства, с които е
накърнено достойнството и
честта на жалбоподателката и
е създадена враждебна, обидна,
унизителна и застрашителна
среда за нея на работното
й място. КЗД налага глоба и
на работодателя, тъй като
специално назначената от
него комисия е оставила без
последствие адресираните до
него оплаквания на работнички.123

Възрастова дискриминация
КЗД безкритично приема
позицията на Съвета за
електронни медии като
доказателство, че с излъчвания по
електронните медии и интернет
видеорекламен материал за
телефон „Самсунг стар 3” не е
осъществена дискриминация
спрямо възрастните хора.124
Рекламата представлява три
жени на видима възраст около
шестдесет години, седнали
една до друга на маса с лице към
камерата. Едната от жените
държи в ръцете си телефон със
сензорен дисплей и го оглежда
с видимо объркване. В сигнала
до КЗД се цитират реплики
от рекламния клип, които
представят възрастните жени
като глупави, неадекватни на

Решение № 1 от 14.01.2013 г. по преписка № 218/2011 г.
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съвременната действителност
и неспособни на пълноценно
участие в нея „... Радио е, бе,
мойто момиче. И телефон.
„Самсунг Стар”, ама за млади”.
Сигналоподателите смятат, че
съдържанието на видеорекламния
клип е обидно, окарикатуряващо
и иронично спрямо възрастните
хора. КЗД изцяло се осланя
на решение на СЕМ, който е
извършил проверка на излъчвания
видеорекламен клип на телефонен
апарат „Самсунг стар 3” и не
е констатирал нарушение на
разпоредбите на Закона за
радиото и телевизията. Според
СЕМ сюжетът изцяло е подчинен
на „драматургична условност” и
действията и диалозите в клипа
не би следвало да се разбират
в буквалния смисъл. Комисията
приема тази спорна констатация
за доказателство, което налага
извода за неоснователност на
сигнала.
През годината КЗД разглежда
тревожно голям брой жалби от
служители и работници, които
са били принудително ранно
пенсионирани по решение на своя
работодател поради придобито/
упражнено право на пенсия (вж.
чл. 245, ал. 1, т. 13 от ЗМВР
във връзка с чл. 69 от Кодекса
за социално осигуряване; чл. 328,
ал. 1, т. 10, в предишната й
редакция, и т. 10а от Кодекса
на труда, чл. 106, ал. 1, т. 5 от
Закона за държавния служител
и други). Вместо да упражни
правомощията си на орган за
равенство, КЗД пасивно следва
съдебната практика и отхвърля
болшинството от тези жалби.
Един от доводите, използван
от комисията, е, че признакът
възраст не е налице и поради
това не може да става въпрос
за дискриминация, защото
служебното правоотношение на

жалбоподателите е прекратено
поради придобиване право на
пенсия при условията на чл. 69,
ал. 2 от Кодекса за социално
осигуряване, според който
придобиването на това право
не зависи от възрастта на
лицето, а единствено от
законоустановения брой години
осигурителен стаж.125 В други
случаи КЗД намира, че са налице
законни причини за неравното
третиране, например, извършен
подбор, в резултат на който
е установено, че съкратеният
работник/ служител,
жалбоподател по разглежданата
преписка, се е справял/а позле с работата от колегите, с
които е бил/а сравняван/а.126
КЗД обаче не успява да отиде
отвъд търсенето на оправдание
за извършената дискриминация
и да прозре дискриминационния
характер на самите разпоредби.
Тя не успява правилно да изследва
и съответно установи, че норми,
които въвеждат възможност
за принудително ранно
пенсиониране поради достигане
на определени години стаж,
независимо от възрастта, са
непряко дискриминационни именно
спрямо възрастните служители,
защото те са тези, които са
несъразмерно засегнати от
приложението на тази привидно
неутрална от гл. т. на защитен
признак разпоредба (вж. пример
за обратната логика на КЗД в
решение от юни).127
Само в един случай комисията
обръща, за съжаление инцидентно,
собствената си негативна
практика по въпроса. Тя цитира
решения на Съда на Европейския
съюз,128 съгласно които всяка
разпоредба от нормативен акт
или колективен трудов договор,
която въвежда самостоятелно
основание за едностранно
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КЗД обаче не
успява да отиде
отвъд търсенето
на оправдание
за извършената
дискриминация
и да прозре
дискриминационния
характер
на самите
разпоредби.

прекратяване на трудово или
служебно правоотношение от
страна на работодателя поради
достигането от работника
или служителя на пенсионна
възраст и/или придобиването на
право на пенсия за осигурителен
стаж и възраст, представлява
неравно третиране по признак
възраст. Съгласно цитираните
решения на СЕС, за да не
представлява дискриминация по
признак възраст, тази форма
на неравно третиране (т.е.
нормата, която предоставя
право на работодателя да
прекрати правоотношението
поради придобито от работника
право на пенсия за осигурителен
стаж и възраст) трябва да бъде
обективно оправдана със законна
цел, като предприетите мерки
(т.е. съответните правила,
обективирани в разпоредбата)
следва да са пропорционални на
тази цел.
КЗД изисква и анализира
статистически данни и приема,
че ответната страна –
работодател, нито е посочила,
че се преследва законна цел
посредством действието и
приложението на чл. 245, ал. 1, т. 13
от ЗМВР, нито, още по-малко, е
аргументирала пропорционалност
на съответната мярка. Това
само по себе си е достатъчно,
приема КЗД, да бъде обявена
нормата на чл. 245, ал. 1, т. 13
от ЗМВР за форма на непряка
дискриминация по признак
възраст, тъй като тази норма,
като засяга непропорционално
различните възрастови групи
служители на МВР, индиректно
поставя в по-неблагоприятно
положение служителите на МВР
във възрастовата група около
и над 45 г. в сравнение с голяма
част от колегите им, които са на
възраст под 45 г., включително
в сравнение с всеки един от

тях, който е на възраст под
41 г. Доколкото поведението,
основано на дискриминационна
правна норма, също представлява
дискриминация,129 то и
издадените от министъра на
вътрешните работи заповеди,
с които са прекратени
служебните правоотношения
на жалбоподателите, следва
да бъдат обявени за актове на
непряка дискриминация по признак
възраст. Така със свое решение130
комисията установява, че чрез
съкращаването на служителя
при навършени определени
години служба министърът на
вътрешните работи е извършил
непряка дискриминация по признак
възраст спрямо жалбоподателя
и предписва на министъра „да
изработи и внесе за разглеждане в
Министерски съвет законопроект
с цел изменение на нормата на чл.
245, ал. 1, т. 13 от ЗМВР в насока
възприемането й от законодателя
единствено като субективно
право на служителя, а не и като
възможност за работодателя
да прекратява едностранно
служебното правоотношение
на лице, отговарящо на
изискванията, заложени в чл. 69,
ал. 2 от КСО.“
По аналогични дела обаче в
края на годината КЗД отново
се позовава на практика на
ВАС и отказва да признае
дискриминационния характер на
тази разпоредба,131 като приема,
че тези норми предполагат
оперативна самостоятелност
на административния орган/
работодателя, в рамките
на която се осъществява
потестативно право за
прекратяване на служебните/
трудовите правоотношения.
С решението си по преписка
№ 274/2011 г. КЗД разглежда
жалба във връзка с отправена
препоръка от Министерския

В този Решение № 2894 от 05.03.2009 г. на ВАС, Петчленен състав, по адм. дело № 15682/
2008 г. и Решение № 12014 от 18.10.2010 г., Петчленен състав на ВАС.
130
Решение № 185 от 23.07.2013 г. по преписка № 303/2011 г.
131
Решение № 269 от 01.11.2013 г. по преписка № 130/2011 г.
129
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съвет до ръководителите на
административните структури
да предприемат действия за
прекратяване на трудовите и
служебните правоотношения със
служителите от съответната
администрация, които са
придобили право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст,
както и със служителите, чиито
правоотношения са възникнали
след като са придобили и
упражнили правото си на
пенсия за осигурителен стаж и
възраст, при което са налице
условията по чл. 68 от Кодекса
за социално осигуряване. Видно
от мотивите на МС, причините
за предприемането на тази
мярка са засилваща се тенденция
висок процент от придобилите
право на пенсия да остават
да работят в изпълнителната
власт и фактът, че са налице
„административни структури
с много висока концентрация на
служители, придобили право на
пенсия“. Комисията не провежда
качествен и задълбочен анализ на
цитираната мярка и приема, че
целта й е свързана с политиката
по заетостта и пазара на
труда, а същата (неясно защо) е
пропорционална.
Сред делата със значимо
позитивно разрешаване на спора
в полза на жалбоподателя по
признак възраст е забраната
в студентските общежития
на Софийския университет
„Св. Климент Охридски” да
се настаняват студенти,
докторанти и специализанти
в редовна форма на обучение
над 32-годишна възраст132 и
възрастовото ограничение за
постъпване на държавна служба
в Главна дирекция „Изпълнение на
наказанията“ и Главна дирекция
„Охрана“ при Министерството на
правосъдието, съгласно което до
конкурса не се допускат кандидати
на възраст над 40 години.133

Дискриминация по признак семейно
положение
Заслужават да се отбележат и
изключително неумелите мотиви,
с които комисията отхвърля
жалбата на сдружение „Асоциация
Родители“ за установяване на
дискриминация, обективирана
в чл. 164, ал. 1 от Кодекса
на труда.134 Тази разпоредба
от КТ касае допълнителния
отпуск за отглеждане на дете
до двегодишна възраст и
постановява, че работничката
или служителката има право
на такъв „за отглеждане на
първо, второ и трето дете до
навършване на двегодишната му
възраст и шест месеца за всяко
следващо дете“. Изследвайки
дали е налице законоустановена
непряка дискриминация, КЗД
приема, че на пръв поглед
може да се направи извод, че
работничките и служителките,
отглеждащи четири и повече
деца, са поставени в понеблагоприятно положение, но
всъщност „разпоредбата на чл.
164, ал. 1 от КТ не ограничава
раждаемостта, а напротив –
насърчава я, като стимулира
допълнително бездетните
работнички и служителки и
тези с едно или две деца да
родят. Този стимул се изразява в
предоставянето на възможност
за тази група работнички и
служителки да ползват попродължителен платен отпуск
в сравнение с работничките
и служителките, отглеждащи
четвърто и следващо дете“. В
този смисъл според КЗД мярката
преследвала законосъобразна
цел, свързана с демографската
политика, и е пропорционална, тъй
като посредством тридетния
демографски модел би могъл да се
реализира положителен прираст
на населението, посочва КЗД.
По сходен начин през ноември

Решение № 56 от 14.03.2013 г. по преписка № 289/2011 г.
Решение № 208 от 12.09.2013 г. по преписка № 207/2012 г.
134
Решение № 217 от 18.09.2013 г. по преписка № 228/2012 г.
132
133
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С други думи,
КЗД казва на
жалбоподателите,
че държавата е
в правото си да
дискриминира
многодетни
семейства,
вместо да ги
подпомага.

КЗД намира, че размерът на
еднократните помощи за раждане
на дете, предвидени в Закона за
семейните помощи, а именно
250 лв. за първо дете; 600 лв. за
второ дете и по 200 лв. за трето
и всяко следващо дете, не е
дискриминиращ спрямо третите
и последващи деца и техните
майки, но този път се обосновава
със стимулирането на двудетния
модел.135 КЗД постановява,
че, поставяйки акцент върху
второто дете, законодателят
цели гарантиране на простото
демографско възпроизводство на
населението и преодоляване на
налагащия се еднодетен семеен
модел, съобразно заложеното
в приетата Национална
стратегия за демографско
развитие на Република България
(актуализирана през 2012 г.).
С други думи, КЗД казва на
жалбоподателите, че държавата
е в правото си да дискриминира
многодетни семейства, вместо
да ги подпомага, защото
демографската политика е
насочена към стимулиране на
раждането на второ, евентуално
в някаква степен и на трето
дете, но не и повече. Раждането
на повече деца според КЗД влиза
в колизия с целения двудетен
модел за семействата в България,
който единствен обслужва целта
да се стимулира раждаемостта

135
136

у нас и тази цел не би могла да
бъде постигната с раждането на
повече от две деца.

Прилагане на института на
споделената тежест на доказване
С много свои решения КЗД
показва все по-добро боравене
с института на споделената
тежест на доказване, като в
няколко случая успешно я обръща и
приема, че е налице дискриминация,
тъй като ответната страна
не е могла да докаже законна
причина (т.е. причина, несвързана
със защитения признак на
жалбоподателя) за неравното
третиране. Така, тъй като
ответната страна не успява
да обори твърденията на
човек с увреждане, че е налице
причинно-следствена връзка
между признака (увреждането) и
неравното третиране спрямо
него, като докаже, че е извършен
подбор по обективни критерии,
несвързани с увреждането, и че
въз основа на подбора на работа
са оставени служителите,
които действително имат повисока квалификация и които
работят по-добре, КЗД приема,
че ответникът е извършил
пряка дискриминация по признак
увреждане, като е съкратил
щатът, заеман от човек с
увреждане.136

Решение № 278 от 14.11.2013 г. по преписка № 58/2011 г.
Решение № 223 от 18.09.2013 г. по преписка № 362/2011 г.
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Право на убежище, свобода на придвижване
През 2013 г. България направи сериозно отстъпление от стандартите
за гарантиране упражняването на правото на убежище, закрепено
в чл. 27, ал. 2 и 3 от Конституцията. През първата половина на
годината разрешаването на съществуващите проблеми в областта на
убежището и международната закрила бяха почти напълно изоставени
от страна на специализираната администрация - Държавна агенция
за бежанците при Министерския съвет (ДАБ). Правната помощ по
време на производствата за предоставяне на закрила, финансирани от
Европейския бежански фонд, бяха изцяло поверени на юридическо лице
с нестопанска цел при сериозни съмнения за конфликт на интереси
и свързаност с висши служители в системата на МВР, в резултат
на което представителството на кандидатите, търсещи закрила
на административна фаза, бе формално и без защита на правата и
законните им интереси. Социалната помощ и условията на прием също
бяха предоставяни на или дори под нивото на необходимия минимум.
Въпреки усилията на неправителствените организации, работещи с
бежанци, и представителството на Върховния комисариат на ООН за
бежанците (ВКБООН) да убедят правителството и ДАБ, че е необходимо
спешно и неотложно повишаване на капацитета за настаняване с
оглед очакваното повишаване на броя на новопристигналите лица,
търсещи закрила заради гражданската война в Сирия, и изтеглянето
на международния военен контингент от Афганистан, държавните
институции напълно пренебрегнаха тази необходимост и не предприеха
никакви мерки както за разширяването на съществуващите, така и за
разкриването на нови центрове за бежанци.
От средата на август 2013 г. започна постъпателно да се увеличава
броят на хората, влизащи в страната, за да потърсят убежище и
закрила. За периода от 1 януари до 31 декември 2013 г. в България бяха
регистрирани молбите за закрила на 7 144 души, най-многобройни от
които бяха бежанците от Сирия, които съставляваха 63% от всички
молби за закрила, подадени през годината (4 516 души), следвани от
лицата без гражданство (7,8%; 561 души) и от Афганистан (4,3%; 310
души). В тази обстановка приемателният капацитет на Държавната
агенция за бежанците, критикуван от години като крайно недостатъчен,
се оказа абсолютно неадекватен и под критичния минимум. До средата
на септември 2013 г. за по-малко от 25 дни съществуващите два
регистрационно-приемателни центъра на ДАБ - в София137 и в с. Баня,
община Нова Загора,138 както и транзитният център в с. Пъстрогор,
община Свиленград,139 бяха препълнени и претоварени до степен,
която предизвика пълен институционален колапс на ДАБ. Бежанската
администрация започна да настанява от 8 до 15 души, търсещи
закрила, в стаи с капацитет за настаняване от 2 до 4 души. В началото
на септември 2013 г., когато всички възможности за настаняване в
съществуващите центрове на ДАБ бяха изчерпани, новопристигащите
бежанци бяха “настанявани” по коридорите на тези центрове.140 В
резултат на липсата на всякакъв наличен капацитет на ДАБ за приемане
и настаняване, новопристигналите бежанци, търсещи закрила, бяха
РПЦ София с капацитет 860 души
РПЦ Баня с капацитет 70 души
139
ТЦ Пъстрогор с капацитет 300 души
140
Български хелзинкски комитет, Годишен доклад за 2013 г. за наблюдение на производствата
за предоставяне на статут, 10 ноември 2013, пар. 3.1
137
138
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За периода от
1 януари до 31
декември 2013 г.
в България бяха
регистрирани
молбите за закрила
на 7 144 души,
най-многобройни
от които бяха
бежанците от
Сирия, които
съставляваха 63%
от всички молби.

Състоянието на
сградите, както
и материалните
условия в тези два
центъра, или поскоро тоталната
им липса, бяха до
такава степен
критични и
абсолютно
неприемливи, че по
своето същество
съставляваха
нечовешко и
унизително
отнасяне.

настанявани в полицейските
места за 24-часово задържане на
Главна дирекция “Гранична полиция”
(ГДГП) и по-специално в тези на
Регионална дирекция “Гранична
полиция” - Елхово, но техният
капацитет също бе изчерпан за
броени дни. Поради това, въпреки
заявяваните молби за закрила, ГДГП
започна да препраща търсещите
закрила към специалните домове
за настаняване на чужденци
(СДВНЧ) към дирекция “Миграция”
на МВР в София, кв. ”Бусманци”, и в
гр. Любимец. По този начин хора,
търсещи убежище и закрила, между
които непридружени деца, бременни
жени, семейства, възрастни, болни
и ранени, бяха въдворявани в места
за административно задържане на
незаконно пребиваващи мигранти
и лишавани от тяхната свобода.
На 8 октомври 2013 г. дирекция
“Миграция” спешно отвори в гр.
Елхово нов център за задържане
с капацитет 300 души, условно
наименован като “разпределителен
център”. Капацитетът на този
СДВНЧ също бе незабавно запълнен.
Така, за период от около месец (от
средата на септември до края
на октомври 2013 г.) значителен
брой бежанци, търсещи закрила,
прекарваха периоди, вариращи от
няколко дни до няколко седмици, в
двора и прилежащите помещения
на РДГП - Елхово, без осигурени от
страна на ДАБ или друга държавна
институция храна, лекарства или
място за сън. През това време
храната, дрехите, хигиенните
материали и някои основни
медикаменти бяха осигурявани на
търсещите закрила основно чрез
структурите на Българския червен
кръст и други благотворителни
организации и сдружения и чийто
основен източник бяха дарения от
общностни и неправителствени
организации, чуждестранни и
международни донори и българското
население.
С цел да адресира липсата на
настанителен капацитет, от

края на септември ДАБ започна
да разкрива нови места за
настаняване в спешен порядък.
Първото от тези места,
наречени “временни центрове за
настаняване”, с капацитет от 420
души бе отворено на 18 септември
2013 г. в кв. ”Враждебна” на София в
изоставената и рушаща се сграда
на бивш пансион към социалнопедагогически интернат. Седмици
по-късно друг “временен център
за настаняване” с капацитет от
700 души бе открит в подобна
рушаща се сграда на изоставено
дървопреработвателно училище
в кв. ”Военна рампа” на столицата.
Състоянието на сградите,
както и материалните условия
в тези два центъра, или поскоро тоталната им липса, бяха
до такава степен критични и
абсолютно неприемливи, че по
своето същество съставляваха
нечовешко и унизително
отнасяне.141 Условията в следващия
“временен център за настаняване” с
капацитет 1 450 души, открит на
13 октомври 2013 г. в гр. Харманли
в бивша военна казарма, се оказаха
дори по-лоши от предходните.
Търсещите закрила бяха държани
в условия на затворен режим в
рамките на лагера и настанявани
в палатки и фургони без храна,
вода, електричество, отопление
и канализация, при изключително
висок санитарен и епидемиологичен
риск. Единственото изключение
представляваше четвъртият
“временен център за настаняване”
с капацитет 350 души, открит
на 21 октомври 2013 г. в с.
Ковачевци, община Перник, в който
материално-битовите условия
бяха адекватни и отговаряха на
основните изисквания за живот
и обитаване. Същевременно, през
октомври кметът на Неделино
предложи своя къща и училище
в града да бъдат използвани за
настаняване на бежанци безплатно,
но държавата не откликна на
неговото предложение. До края

http://www.bghelsinki.org/bg/novini/press/single/pressobshenie-bhk-prizovava-za-nezabavnata-ostavka-na-rkovodstvoto-na-drzhavnata-agenciya-za-bezhancite/
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на 2013 г. в новооткритите
“временни центрове за
настаняване” на ДАБ не бе назначен
никакъв персонал и администрация,
които да подпомагат бежанците,
освен комендантите на
центровете и полицейската
охрана. Храненето, медицинското
обслужване и социалната помощ
не бяха осигурени от ДАБ, а
действията по регистрация,
издаване на документи и
провеждане на производствата
по разглеждане и оценка на
молбите за убежище и закрила, ако
изобщо бяха извършвани, търпяха
огромно забавяне и закъснение
като мнозинството от тях бяха
директно отлагани за пролетта на
2014 г.
През октомври 2013 г.
Европейската служба за
подпомагане в областта на
убежището (ЕСПОУ) подписа
оперативен план за логистична
подкрепа на България за
преодоляване на сериозните
пропуски и дефицити на
националната бежанска система. В
края на ноември 2013 г. в отговор
на искане от страна на българското
правителство Върховният комисар
на ООН за бежанците Антонио
Гутериш посети страната,
след което ВКБООН отпусна на
България спешна финансова помощ
в размер на близо 1 млн. долара
за оказване директна помощ,
грижа и изхранване на бежанците,
търсещи закрила. По този
начин на институционално ниво
официално бе признат провалът
на българската държава да осигури
адекватна национална система
за предоставяне на убежище и
международна закрила на лицата,
които се нуждаят от нея.
Още от самото начало на
масовото навлизане на кандидати
за убежище в България няколко
медии, сред които с най-голямо
настървение телевизия „Алфа“,
принадлежаща на партия „Атака“,
предприеха шумна кампания

на подбуждане към омраза,
дискриминация и насилие спрямо
това, което те обозначиха
като нежелани „пришълци“.
Публичното подбуждане към омраза,
дискриминация и насилие спрямо
кандидатите за убежище доведе
до редица инциденти в София,
при които чужди граждани, както
и представители на етнически
малцинства в България, бяха бити,
заплашвани и обиждани по чисто
расистки мотиви.142
В областта на убежището и
международната закрила през
2013 г. се откроиха следните
специфични проблеми:
Достъпът до територия на
търсещите закрила през 2013 г.
претърпя процес на сериозни и
нарастващи ограничения. През
2013 г. 3 519 бежанци заявиха, че
искат закрила още на границите на
страната пред органите на ГДГП,143
от които 2 943 пълнолетни
лица (2 098 мъже, 845 жени), 473
придружени деца (268 момчета и
205 момичета) и 103 непридружени
деца, всичките момчета на
възраст от 12 до 18 години.
За поредна година ГДГП изпита
затруднения в осигуряването
на незабавен и адекватен
превод при регистрацията на
молбите за закрила на тези
лица, основно поради липсата на
щатни бройки за преводачи в
структурите на “Гранична полиция”
и използването на външни услуги
за превод по договаряне, което
значително затрудни и оскъпи
регистрационните процедури.
Освен това, като мярка за
ограничаване на наплива на нови
търсещи закрила в началото на
ноември 2013 г. МВР командирова
1 400 полицаи от цялата страна,
които бяха разположени по
протежението на сухопътната
ни граница с Република Турция
под претекст превенция на
незаконната миграция. Това
незабавно рефлектира в драстично
намаляване на броя на лицата,

Вж. по-подробно Защита от дискриминация.
Наблюдавани ГКПП: Капитан Андреево, Капитан Петко Войвода, Елхово, Болярово и Аерогара
София
142
143
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Достъпът до
територия на
търсещите
закрила през
2013 г. претърпя
процес на сериозни
и нарастващи
ограничения.

Толкова рязко
намаляване на броя
на молбите за
закрила за толкова
кратък период
от време не би
могло да се обясни
другояче, освен с
широко прилагане
на практики на
отблъскване
и връщане в
нарушение на
принципа
non-refoulement.

заявяващи молба за закрила на
границата от няколкостотин души
седмично през периода августоктомври 2013 г. до 138 души за
целия месец декември 2013 г.144
Толкова рязко намаляване на броя
на молбите за закрила за толкова
кратък период от време не би
могло да се обясни другояче, освен
с широко прилагане на практики на
отблъскване и връщане в нарушение
на принципа non-refoulement по
чл. 33, ал. 1 от Конвенцията за
статута на бежанците от
1951 г. Правителството огласи,
че широкомащабните мерки по
физическа охрана на границите
целят предотвратяване
единствено на незаконната
миграция и че те не са насочени
към бежанците, търсещи
закрила. В същото време обаче
правителството също така
пропагандира идеята, че молби
за убежище и закрила следва да
бъдат подавани единствено
на съответните граничноконтролнопропускателни пунктове
(ГКПП), което не намира опора
в нито една разпоредба на
националното или международното
бежанско законодателство.
Показателен е фактът, че през
2013 г. само 375 бежанци145 са
били регистрирани на ГКПП, което
с оглед на значително по-големия
брой бежанци, регистрирани на
сухопътна граница извън ГКПП,
съставлява ясна индикация,
че търсещите закрила в
действителност не получават
достъп до територия през ГКПП,
а са отблъсквани и връщани на
общо основание. Тази констатация
се потвърждава косвено и от
търсещи закрила на територията
на България, които свидетелстват
за неуспешни опити на членове на
техните семейства, намиращи
се в Турция, да заявят молба за
закрила и влязат в страната през
ГКПП. Тази практика представлява
изключително сериозно нарушение
на поетите от България
международноправни задължения
144
145

по предоставяне на достъп до
територия, процедура и закрила
спрямо лицата, които се нуждаят
от нея.
Принципът за ненаказване по
чл. 31 от Конвенцията за статута
на бежанците от 1951 г. бе масово
нарушаван през 2013 г. от страна
на органите на прокуратурата и
наказателните съдилища в регионите
до българо-турската граница. Тази
практика бе установена за пръв
път от БХК през 2010 г. Едва през
май 2012 г. обаче Прокуратурата
на РБ предостави резултатите
от вътрешноведомствената си
проверка по този въпрос и призна
необходимостта от създаването на
работна група, която да изработи
инструкция за правилното прилагане
на чл. 279, ал. 5 от НК, въвеждащ
идентично на чл. 31 от Конвенцията
правило за депенализация. До
началото на септември 2013 г.
обаче нямаше никакво развитие за
разрешаването на този проблем.
Напротив, прокуратурите в
съдебните райони, обхващащи
като юрисдикция българо-турската
граница, постепенно увеличаваха
броя на образуваните наказателни
производства за незаконно влизане
по чл. 279, ал. 1 срещу лица, заявили
молба за закрила в явно нарушение
на ал. 5 от същата законова
разпоредба. По този начин както
прокуратурата, така и съдилищата
можеха да отчетат повишен брой
на делата, приключили с осъдителни
решения или присъди, тъй като
престъплението по чл. 279,
ал. 1 и сл. от НК е лесно доказуемо
от формална страна. Така, само през
първата половина на
2013 г. рейтингът на осъжданията
на бежанци за незаконно влизане в
нарушение на чл. 31 от Конвенцията
и чл. 279, ал. 5 от НК достигна
48% от регистрираните случаи. В
редица случаи бе констатирано, че
осъждането става при съучастието
на служебните защитници, които
са приемали споразумения при
признание на вина без надлежното
уведомяване на подзащитните лица,

ГДГП, сектор “Реадмисия”, контактна точка в Тристранната група, 14 януари 2014
Вж. по-долу
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търсещи закрила, които узнаваха,
че са осъдени едва на по-късен етап
в производството за предоставяне
на статут и международна закрила.
Гореописаната ситуация се
влоши още повече в началото на
септември 2013 г. след рязкото
увеличаване на броя на лицата,
търсещи закрила, влизащи
в България през сухопътна
граница. В отговор на завишения
медиен интерес главният
прокурор обяви публично,146 че
командирова прокурори от София
и страната в прокуратурите на
Свиленград, Ямбол и Елхово с цел
да подпомогнат образуването и
провеждането на наказателните
производства против лицата,
търсещи закрила. Едва след
масовата и публична реакция на
правозащитните и съсловните
организации на съдиите и
прокурорите в България главният
прокурор промени своята позиция
към стриктно съблюдаване на
принципа за ненаказване съгласно
българското и международното
законодателство. На 18 октомври
2013 г. по инициатива на Съюза на
съдиите и Националната асоциация
на прокурорите бе проведен
семинар, на който съсловните
организации на магистратурата
заедно с представители на
съдилищата и прокуратурите от
Свиленград, Елхово, Малко Търново и
Хасково дискутираха приложението
на чл. 31 от Конвенцията за
статута на бежанците от
1951 г. и чл. 279, ал. 5 от НК и
необходимостта от намиране
на доказателствени средства в
рамките на наказателния процес
за прилагането на правилото за
ненаказване на лицата, влезли
незаконно на територията
на България, за да потърсят
убежище и закрила. Препоръките
на гилдията в този смисъл имаха
незабавен положителен ефект
върху практиката, така че в
последващите месеци рязко спадна
броят на лицата, търсещи закрила,

които бяха осъдени за незаконно
влизане (11 през ноември 2013 г.,
14 през декември 2013 г.).
Достъпът до процедура на
търсещите закрила от местата
за административно задържане на
незаконно пребиваващи мигранти
също бе значително ограничен
и затруднен през 2013 г. Като
резултат от описаното развитие
в страната през есента на
2013 г., мнозинството от
новопристигналите, търсещи
закрила, имаха възможност
да подадат официално своята
молба не по-рано от тяхното
трансфериране от границата в
местата за административно
задържане на дирекция “Миграция”
(СДВНЧ) в Бусманци и Любимец,
а от края на октомври 2013 г. и
СДВНЧ - Елхово, общо 5 464 лица,
търсещи закрила (от които
5 291 възрастни и семейства с
деца и 173 непридружени деца).
5 353 от тези молби, или 98%,
бяха подадени в СДВНЧ от хора,
трансферирани директно от
границите на страната. През
периода септември - декември
2013 г. средният период на
задържане в СДВНЧ на лица,
търсещи закрила, преди да бъдат
освободени и да получат достъп до
бежанска процедура, нарасна от 36
дни (януари 2013) на 47 дни среден
престой; така общо за 2013 г.
средният период на задържане
в СДВНЧ на търсещи закрила
се повиши до 45 дни. Въпреки
положителните изменения в
националното законодателство,147
на практика правната помощ не
бе достъпна и не бе предоставяна
на задържаните в СДВНЧ лица,
измежду които и търсещите
закрила. Основната причина за
това бе липсата на планирани
средства за тази категория лица
в бюджета на Националното бюро
за правна помощ за текущата
финансова година. Освен това,
институционалният провал
на ДАБ доведе до значително

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/09/09/2137176_prokuraturata_reshi_da_otchita_aktivnost_s_dela/
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Чл. 22, ал. 1, точки 8 и 9 от Закона за правната помощ
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Въпреки
положителните
изменения в
националното
законодателство,
на практика
правната
помощ не бе
достъпна и не
бе предоставяна
на задържаните
в СДВНЧ лица,
измежду които
и търсещите
закрила.

Особено тревожна
продължи да бъде
ситуацията на
непридружените
деца бежанци,
чиито процедури,
за поредна
20-та година
от създаването
на бежанската
институция насам,
бяха провеждани
без назначаването
на настойници или
попечители.

забавяне на освобождаването от
СДВНЧ на бежанците, търсещи
закрила, и тяхната регистрация
и настаняване в бежанските
центрове, което създаде условия
за продължително задържане,
надвишаващо в отделни случаи
периоди от четири до шест
месеца. В търсене на способи за
ускоряване на освобождаването
си от СДВНЧ търсещите
закрила започнаха да подават
писмени декларации за отказ
от правата на настаняване и
социално подпомагане по време
на бежанското производство,
гарантирани им от закона,148 и
да заявяват неистински адреси
на местоживеене, т.нар. “външни
адреси”. Към 31 декември 2013 г.
общо 5 022 лица, търсещи закрила,
или 92% от всички задържани
лица, подали бежанска молба, бяха
освободени от СДВНЧ; 442 лица,
търсещи закрила (8%), останаха
задържани.
През март 2013 г. националното
законодателство бе изменено149
и бе въведена изрична забрана
за принудително настаняване
(задържане) на непридружените
деца чужденци в СДВНЧ, както
и бе въведен максимален срок до
три месеца за задържането на
деца чужденци, придружавани от
своите родители. По аргумент
на по-силното основание
забраната обхваща и децата
бежанци, търсещи закрила.
Това законодателно изменение
представляваше значителен
положителен напредък в правните
стандарти на задържането, макар
че до края на 2013 г. в практиката
на задържането промяна не настъпи
и както непридружените деца, така
и придружените, продължиха да
бъдат задържани в нарушение на
предпоставките и сроковете на
закона.
Стандартите на
производствата по предоставяне

на статут също претърпяха
значително влошаване през
2013 г., най-вече в резултат
на невъзможността да се
организират дължимите
производствени действия спрямо
нарасналия брой новопристигнали,
търсещи закрила. Съгласно
официалната статистика150 броят
на подалите молба за убежище и
закрила в България през 2013 г. е
9 325 лица, от които обаче едва
7 144 търсещи закрила са
официално регистрирани до 31
декември 2013 г. Останалите
2 181 лица, търсещи закрила,
не са получили достъп до
процедура, регистрация и оценка
на статуса. Основната причина
е неадекватният приемателен
и институционален капацитет
на ДАБ, чиято дейност бе почти
напълно парализирана от края на
август до началото на декември
2013 г. Достъпът до процедура
от местата за задържане (СДВНЧ)
бе значително затруднен и
забавян, в резултат на което
търсещите закрила бяха принудени
да декларират отказ от права151
на настаняване и социално
подпомагане с цел по-бързото
им извеждане от СДВНЧ (т.нар.
практика на заявяване на “външни
адреси”). Тези декларации бяха
масово приемани и администрирани
от ДАБ в нарушение на закона,152
тъй като съгласно нормативните
разпоредби подобен отказ от
права е възможен едва на етапа
на производствата по общия ред.
Към 31 декември 2013 г. съгласно
официалната статистика153 4 567
лица, търсещи закрила, пребивават
на външни адреси извън бежанските
центрове на своя собствена
издръжка. Поради отказа им от
права никой от тях няма право на
социално подпомагане в размер на
65 лв. месечно. Поради изчерпване
на собствените им финанси много
от тях за период от месец - два

Чл. 29, ал. 1, точка 2 от Закона за убежището и бежанците
Закон за чужденците в Република България, чл. 44, ал. 9
150
Седма координационна среща, 16 януари 2014 г.; виж, също: http://www.aref.government.bg/
docs/Refugees_15%2001%202014.doc
151
Чл. 29, ал. 1, т. 2 от Закона за убежището и бежанците
152
Чл. 29, ал. 6 от Закона за убежището и бежанците
153
Вж. по-горе
148
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се оказват бездомни. Ситуацията
в новооткритите центрове на
ДАБ остана критична до края
на 2013 г. Правителството не
бе в състояние да осигури дори
базовите нужди на търсещите
закрила като хранене, медицинска
и социална помощ. Регистрацията
бе провеждана по изключение, а
не като правило, издаването на
документи за самоличност бе
блокирано. Тези условия и липсата на
функционираща национална система
за закрила принуди 2 619 търсещи
закрила да опитат да напуснат
България през 2013 г.154
Особено тревожна продължи
да бъде ситуацията на
непридружените деца бежанци,
чиито процедури, за поредна
20-та година от създаването на
бежанската институция насам,
бяха провеждани без назначаването
на настойници или попечители.
Присъствието в бежанските
производства на социалните
работници, назначавани по
реда на Закона за закрила на
детето,155 бе напълно формално и
не предоставяше необходимото
съдействие и охрана на правните
интереси на непридружените деца
в бежанските процедури в разрез
със законовото задължение за
защита на най-добрия интерес на
детето.
През 2013 г. рейтингът на
признаване в България бе 34% или
иначе казано – 2 462 лица получиха
някаква форма на международна
закрила на територията на
страната. От тях 183 лица (2,5%)
бяха признати като бежанци,
а 2 279 лица (32%) получиха
субсидиарна закрила под формата
на хуманитарен статут заради
ситуация на гражданска война или
масови нарушения на човешките
права в страните им на произход.
354 лица (4,9%) получиха отказ;
на 657 лица (9,7%) бежанските

производства бяха спрени, а
спрямо 824 лица (11,5%) бяха
прекратени поради напускане на
страната. Така оценка на молбите
за закрила бе дадена в 59,5% от
общия брой молби; спрямо 39,5%
производствата продължиха
да бъдат висящи. Следва да се
отбележи, че мнозинството от
предоставените форми на закрила
бяха дадени на бежанци от Сирия
(1 944 лица или 85% от всички
молби за закрила - 149 бежански
статута и 1 795 хуманитарни
статута).156 Търсещите закрила
от всички останали страни на
произход в мнозинството от
случаите продължиха да получават
откази за предоставяне на закрила
в България.
Сферата на законодателството
в областта на убежището през
2013 г. отбеляза положително
развитие в някои насоки. През
2013 г. дългогодишните усилия
на правозащитната общност157
най-сетне доведоха до реален
резултат и до изменения в
нормативната уредба - Закона за
правната помощ и по-специално,
чл. 22, ал. 8 от него, въвеждайки
бежанците, търсещи закрила, като
отделна и специална категория
лица с право на правна помощ
по време на производствата за
предоставяне на статут, както
на административна, така и на
съдебна фаза. Също така, през
2013 г. бе въведен статутът на
толерантност158 по отношение
на бежанците с издадена заповед
за експулсиране, спрямо които
мярката не може да бъде изпълнена
в резултат на съдебна забрана на
основание правото на живот по
чл. 2 или на свобода от изтезание,
нечовешко или унизително
отнасяне по чл. 3 от Европейската
конвенция за правата на човека.
Паралелно с тези положителни
промени обаче, на 19 ноември

ГДГП, сектор “Реадмисия”, контактна точка в Тристранната група, 14 януари 2014
Чл. 15, ал. 7 от Закона за закрила на детето
156
Държавна агенция за бежанците, статистика към 10 януари 2014 г.
157
JRS Europe, Becoming Vulnerable in Detention (Detention of Vulnerable Asylum Seekers - DEVAS
Project), 2010 г., Национален доклад за България; Институт “Отворено общество”-София,
Оценка на приложението на Закона за правната помощ 2007-2011, София 24 юни 2011 г.
158
Чл. 44, ал. 4 от Закона за чужденците в Република България
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Особено
възражение и
тревога буди
разпоредбата
на чл. 45е от
законопроекта,
съгласно която
в центрове
от затворен
тип могат да
бъдат задържани
малолетни и
непълнолетни деца,
търсещи закрила.

През 2013 г.
съдилищата
създадоха
практика, която
установява
положителен
стандарт на
третиране на
задържаните лица,
търсещи закрила.

2013 г. правителството внесе в
Народното събрание законопроект
за изменение и допълнение на Закона
за убежището и бежанците,159
чийто идеолог, автор и вносител
бе Министерството на
вътрешните работи (МВР). Наред
с разпоредбите, изработени от
екип на Държавната агенция за
бежанците, за транспонирането
на Квалификационната
директива,160 МВР предложи
изменения и допълнения, които
по своето същество въвеждат
общ режим на задържане спрямо
всички категории лица, търсещи
закрила, без оглед на техните
индидвидуални особености,
уязвимост, възраст, здравословен
статус, специални нужди или
други относими обстоятелства,
както и без разлика на етапа на
производството по ЗУБ, на който
те се намират. Спрямо всички лица,
търсещи закрила, като правило
се предприема всеобхватно и
безусловно задържане в центрове
от затворен тип, а настаняването
в центрове от отворен тип
се извършва на принципа на
изключението (аргумент по чл. 45в,
ал. 2 от законопроекта). По този
начин се обръща изцяло в обратна
посока прогласеното в чл. 8, ал. 1
от Директива 2013/32/ЕС правило,
че държавите - членки не могат да
задържат едно лице единствено
поради това, че то е кандидат за
международна закрила. Този подход
по същество представлява почти
идентично дублиране на мерките
за административна принуда,
налагани спрямо имигрантите
с нередовен статут, спрямо
които се предприемат действия
по тяхното извеждане от
територията на страната.161
Законопроектът вменява на ДАБ
изпълнението на охранителни и
полицейски функции, които са в
разрез с основното предназначение

на тази институция, а именно
- да провежда, в изпълнение на
поетите от Република България
международни задължения,
производства по предоставяне
на убежище и закрила спрямо
лицата, които се нуждаят от нея
и в защита на техните основни
човешки права и свободи.
Особено възражение и тревога
буди разпоредбата на чл. 45е от
законопроекта, съгласно която в
центрове от затворен тип могат
да бъдат задържани малолетни
и непълнолетни деца, търсещи
закрила, въпреки условието,
че това ще се извършва като
крайна мярка и след установяване,
че по-леки мерки не могат да
бъдат ефективно приложени.
Лишаването от свобода на
движение и задържането на деца
в центрове от затворен тип
нарушава основните правни
стандарти за закрила на детето
съгласно чл. 10, ал. 3 от Закона
за закрила на детето и чл. 37,
буква “б” от Конвенцията за
правата на детето. То може да
има изключително неблагоприятен
ефект върху нормалното му
физическо, умствено, нравствено
и социално развитие, особено като
се има предвид, че при задържане
децата ще бъдат лишени и от
правото на достъп до образование,
гарантирано им по чл. 26, ал. 1 от
ЗУБ. С предлаганите изменения се
допуска задържане и настаняване
в центрове от затворен тип и по
отношение на непридружени деца,
търсещи закрила (чл. 45е, ал. 3).
Същото е абсолютно недопустимо,
тъй като създава по-неблагоприятен
правен стандарт от установения в
чл. 44, ал. 9 от ЗЧРБ по отношение
на непридруженит е деца
имигранти с нередовен статут,
чието задържане е изрично и
безусловно забранено от закона.
Не съществува никакво правно или

http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14681/
Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година
относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство
като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците
или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието
на предоставената закрила.
161
Раздел І, Глава V на Закона за чужденците в Република България
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фактическо оправдание и обосновка
за това по-неблагоприятно
третиране на непридружени деца,
търсещи международна закрила,
на които по дефиниция се дължи
предприемане на по-благоприятни
мерки и стандарти на третиране
спрямо нередовните мигранти.
През 2013 г. съдилищата
създадоха практика, която
установява положителен стандарт
на третиране на задържаните
лица, търсещи закрила. В поредица
от дела съдът осъди бежанската
администрация за бездействието
й спрямо задължението за
своевременно освобождаване на
лицата, подали молба за закрила
от СДВНЧ и отказаното по този
начин право на свобода и достъп
до процедура за предоставяне на
закрила.
През годината ЕСПЧ произнесе
две решения срещу България,
с които намери нарушение на
правото на свобода на придвижване.
По делото Милен Костов с/у
България от 3 септември 2013 г.
(жалба № 40026/07) ЕСПЧ намери
нарушение на чл. 2 от Протокол
№ 4 и чл. 13 във връзка с чл. 2
от Протокол № 4 за това, че на
жалбоподателя е наложена забрана
за пътуване след ефективна
присъда. На жалбоподателя,
български и гръцки гражданин с
постоянно местожителство в
Германия, е наложена забрана за
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пътуване заради това, че е осъждан,
но все още не е реабилитиран.
ЕСПЧ намери, че с решението си
да наложат забрана за пътуване на
жалбоподателя българските власти
не са отчели индивидуалното
положение на г-н Костов и дали
мярката е пропорционална.
Същевременно българските
съдилища намират, че нямат
правомощия да разглеждат начина,
по който полицейските власти са
упражнили правомощията си по
налагане на мярката за забрана на
пътуване. Този подход според ЕСПЧ
е твърде ригиден и автоматичен
и затова е несъвместим с
изискванията на чл. 2 от Протокол
№ 4. Поради липсата на ефективно
вътрешноправно средство за
защита ЕСПЧ намира и нарушение
на чл. 13 във връзка с чл. 2 от
Протокол № 4. Присъденото
обезщетение е 2 000 евро за
неимуществени вреди и 1 146,65
евро за разноски. По делото Наско
Георгиев с/у България от
3 декември 2013 г. (жалба
№ 25451/07) комитет от трима
съдии на ЕСПЧ намери нарушение на
чл. 2 от Протокол № 4 и чл. 13 във
връзка с чл. 2 от Протокол
№ 4 за това, че на жалбоподателя е
наложена забрана за пътуване след
ефективна присъда. Присъденото
обезщетение е 1 000 евро за
неимуществени вреди и 1 000 евро
за разноски.

Права на жените
През 2013 г. мерките, предприети от страна на правителството
за реалната защита на правата на жените в страната, не успяха да
отговорят на очакванията на правозащитната общност за напредък
в областта, обусловен от Заключителните препоръки на Комитета на
ООН за премахване на дискриминацията срещу жените по отношение на
България (Комитета) от юли 2012 г.162

Резултатите
от анкетите за
България показват,
че 28% от жените
в България са
били жертва на
физическо
и/или сексуално
насилие от страна
на партньора
си или от друг
човек от своята
15-годишнина
насам.

На 5 март 2014 г. Агенцията за основните права на Европейския
съюз (Fundamental Rights Agency) публикува резултатите от своето
изследване за насилието над жени в 28-те страни - членки на ЕС, в което
са били анкетирани общо 42 хиляди жени на възраст между 18 и 74
години.163 Резултатите от анкетите за България показват, че 28% от
жените в България са били жертва на физическо и/или сексуално насилие
от страна на партньора си или от друг човек от своята 15-годишнина
насам. Анализирайки данните, получени за България, а именно сравнявайки
процентът на засегнатите от насилие жени (който е сходен с общия
за Европа) със сравнително ниския процент на анкетирани, които
съобщават, че знаят за случаи на насилие над други жени в рамките на
семейния и приятелския си кръг, Агенцията за основните права посочва,
че са възможни два извода. Или че насилието е действително с ниски
стойности в България, или че домашното насилие над жени у нас се
приема за проблем от лично естество, за който не се споделя нито
в семейството, нито с приятели, и в резултат – не се и докладва на
полицията или други институции. Друг извод от проучването е, че повече
от половината от анкетираните в България жени (56%) не са запознати,
че съществуват специализирани институции и услуги в защита на
жените, претърпели насилие, посочени в анкетата специално за България.
Правителството предприе мерки за изпълнение на Заключителните
препоръки на Комитета на ООН за премахване на дискриминацията срещу
жените по отношение на България (CEDAW) от юли 2012 г.,164 една година
след тяхното публикуване с Решение № 438 от 25 юли 2013 г. С него бе
приет план за действие за тяхното изпълнение.165 Изпълнението на плана
продължава до април 2016 г.

Защита от домашно насилие
В областта на защитата от домашно насилие планът съдържа редица
важни насоки за действие в областите, в които са отправени препоръки
на Комитета, сред които:
• Подписване и ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа
за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното
насилие (Истанбулската конвенция), но не и преди юли 2015 г., когато
се предвижда да се проведе обществено обсъждане за приемането
Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women.
Bulgaria, 27.07.2012, достъпни на: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAWC-BGR-CO-4-7.pdf.
163
FRA – European Union Agency for Fundamental Rights, Violence against women: an EU-wide survey.
Main results, достъпно на: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results_
en.pdf.
164
Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women.
Bulgaria, 27.07.2012, достъпни на: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAWC-BGR-CO-4-7.pdf.
165
План за действие за изпълнение на заключителните препоръки към България, отправени
от Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените (CEDAW),
достъпен на: http://www.mlsp.government.bg/equal/publ.asp?id=69
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й. Този неоправдано дълъг срок,
заложен в плана, за подписване и
ратифициране на конвенцията
ще нареди България сред
последните държави - членки на
Съвета на Европа, които ще се
присъединят към нея, предвид
факта, че и в момента България е
сред малкото държави, които не
са подписали конвенцията.166
• Осигуряване на задължително
обучение на съдии, адвокати,
правоприлагащи органи в
областта на защита от
домашно насилие, съвместно
с НИП и Висшия адвокатски
съвет, както и провеждане на
обучения на СЕМ, Националния
съвет за саморегулация (НСС)
и други институции относно
стереотипи и дискриминационни
практики.
• Създаване на национален
механизъм за изпълнение на
становищата на Комитета
и национален механизъм
за обезщетяване на
жалбоподателите – жертви на
нарушение на конвенцията.
• Осигуряване на денонощна
национална телефонна линия за
пострадали от домашно насилие.
• Промяна в Закона за защита
от домашното насилие (ЗЗДН) и
премахване на едномесечния срок
за подаване на искане за заповед
за защита до април 2014 г.
(също неоправдано дълъг период
предвид ниската сложност
на поставената задача) и
гарантиране стриктното
прилагане от страна на
съдебната власт на чл. 13 (3)
от ЗЗДН, за да бъде улеснена
тежестта на доказване в полза
на жертвата.

166

Планът за действие
предвижда още създаване на
междуведомствена работна група
за изработване на необходимите
законодателни промени до
април 2014 г., с които да се
приведе проектът за нов НК и
сегашният НПК в съответствие
с препоръките на Комитета за
криминализиране на домашното
насилие и съпружеското
изнасилване, премахване на частния
характер на наказателното
производство при преследване на
домашно насилие и др. За съжаление
обаче тази цел, заложена в плана,
остава без реални действия за
изпълнението й. В действащия
НК,167 а и в проекта за нов НК,
внесен в Народното събрание на 31
януари 2014 г.,168 преследването на
умишлено нанесени леки, средни и
(в някои хипотези) тежки телесни
повреди, причинени на „възходящ,
низходящ, съпруг, брат или сестра“,
се извършва само ако е налице
директно оплакване от жертвата
до съда в шестмесечен срок от
насилието,169 а не по общия ред
– от прокуратурата. Това води
до фактическа безнаказаност на
извършителите на домашно и друг
вид насилие спрямо жени и пряко
влиза в конфликт с особената
уязвимост на жертвата на такъв
вид престъпление, извършено от
неин най-близък човек. Необходима
е промяна в кодекса, която да
предвиди, че всички видове
умишлено нанесени телесни
повреди се преследват по общ,
а не по частен ред с тъжба на
пострадалия/ пострадалата. В
този смисъл има и конкретна
препоръка за България освен от
Комитета за премахване на
дискриминацията срещу жените

Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic
violence, списък на подписали и ратифицирали страни: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/
ChercheSig.asp?NT=210&CM=1&DF=&CL=ENG.
167
чл. 161 (1) от Наказателния кодекс.
168
Проект за Наказателен кодекс, достъпен на: http://parliament.bg/bg/bills/ID/14759/.
169
чл. 80 - 81 от Наказателно-процесуалния кодекс.
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Същевременно
обаче
институционализирани практики
на тормоз,
принуда и насилие
в българските
родилни домове
продължават.

Необходима е
промяна в кодекса,
която да предвиди,
че всички видове
умишлено нанесени
телесни повреди
се преследват
по общ, а не
по частен ред
с тъжба на
пострадалия/
пострадалата.

по отношение на България от
2012 г.170 и от Комитета срещу
изтезанията на ООН от
2008 г.171 Специални разпоредби,
криминализиращи домашното
насилие и съпружеското изнасилване
съобразно препоръките на
Комитета,172 и към момента не са
предвидени нито в действащия
НК, нито в проекта за нов НК. В
допълнение, без да се съобразява
с особената уязвимост на
малолетни, стари и болни хора,
чийто живот или здраве е
поставен в опасност, в проекта
за нов НК държавата абдикира от
отговорността си да преследва
наказателно по общия ред тези
престъпни деяния, ако жертвите
на злепоставяне или неполучилите
помощ хора са били в „особено
близки отношения“ с човека, който
е могъл да им окаже такава помощ
или е бил/а длъжен/ длъжна да се
грижи за тях.173
Единственото, което в
изпълнение на плана отпада от
проекта за нов НК, но пък все
още е предвидено в чл. 158 от
действащия към момента НК, е
възможността да не се накаже
извършител на някои престъпления
от сексуално естество или
наложеното му наказание да не бъде
изпълнено, ако след извършване на
престъплението последва брак
между извършителя и жертвата.
Тези хипотези касаят включително
случаи на блудство с непълнолетни,
извършено чрез употреба на сила
или заплашване, както и чрез
използване на безпомощното

състояние на пострадалия/ата,
като за блудство се приема всяко
нежелано проникване, различно от
вагиналното, вкл. по анален или
орален път.
Други препоръки за подкрепа на
жертвите на домашното насилие,
които се съдържат в решенията
на Комитета срещу България по
делата В.К. срещу България174 и
Исатоу Джалоу срещу България,175
остават неадресирани от плана
за изпълнение на препоръките на
Комитета. Такива са например
създаването на повече гаранции,
че случаите на домашно насилие
се вземат предвид при определяне
на мерките спрямо децата и
че достъпът до правосъдие на
жените, жертви на домашно
насилие, и по-специално на жените –
имигрантки, е ефективен.

Права на раждащата жена
В своите Заключителни препоръки
за България от 2012 г. Комитетът
за премахване на дискриминацията
срещу жените също изрази
загриженост за това, че жените
са поставени в неприятелска
за тях среда при получаване на
здравна грижа, че доставчиците
на здравна грижа не са достатъчно
запознати със специфичните
здравни потребности на жените
и че липсва ефективен механизъм
за подаване на жалби срещу актове
на дискриминация и злоупотреба.
Комитетът настоя държавата
да предприеме ответни мерки
за справяне с тези проблеми.176

Вж. Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women.
Bulgaria, 27.07.2012, § 23-26, достъпни на: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/
co/CEDAW-C-BGR-CO-4-7.pdf.
171
Вж. Committee against Torture, Conclusions and Recommendations on Bulgaria, 14.12.2011,
CAT/C/BGR/CO/4-5, § 25; достъпни на: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/
Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fBGR%2fCO%2f4-5&Lang=en.
172
Вж. Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women.
Bulgaria, 27.07.2012, § 23-26, достъпни на: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/
co/CEDAW-C-BGR-CO-4-7.pdf.173 Вж. чл. 139 от проекта за нов Наказателен кодекс, достъпен на
http://parliament.bg/bg/bills/ID/14759/.
173
чл. 139 от проекта за нов Наказателен кодекс, достъпен на http://parliament.bg/bg/bills/
ID/14759/.
174
Решение по делото V.K. v. Bulgaria, UN Doc CEDAW/C/49/D/20/2008 от 17.08.2011 г.
175
Решение по делото Isatou Jallow v. Bulgaria, CEDAW/C/52/D/32/2011 от 28.08.2012 г.
176
Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women.
Bulgaria, 27.07.2012, пар. 37-38, достъпни на: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/
co/CEDAW-C-BGR-CO-4-7.pdf.
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В отговор на това планът за
изпълнение на препоръките
предвижда да се осигурят условия
за по-добра информираност на
институциите в здравеопазването
за специфичните здравни нужди
на жените, приемане на кодекс
за правата и отговорностите
на пациента и създаване на
ефективен механизъм за подаване
на жалби, който да подпомогне
жените в производство по
искове за обезщетение в
случаите на дискриминация или
упражнен тормоз, свързани със
здравеопазването.
Същевременно обаче
институционализирани практики
на тормоз, принуда и насилие
в българските родилни домове
продължават, а правото на жената
да роди при обстоятелствата,
които тя избере, и в
самостоятелна родилна стая - да
бъде придружена от свой близък
човек,177 не е гарантирано на
ниво законов акт и на практика.
Кампания на сдружение „Родилница“
от края на 2013 г.178 илюстрира с
разкази на потърпевшите жени,
че често родилки са подложени
на грубо, обидно, унизително
или насилствено отношение от
страна на медицински лица в
българските болници и спрямо
жените се упражнява натиск да
приемат медицински процедури
и интервенции, които не желаят,
в противоречие със Закона за
здравето.179
Наред с това жените, избрали
да родят вкъщи или тези,
които по случайно стечение на
обстоятелствата раждат вкъщи,
попадат в застрашителна и
враждебна среда, ако е необходимо
да посетят болнично заведение
след раждането, както и при
регистрирането на новороденото
в гражданските регистри. В някои
случаи на мястото на раждането

пристига полицията, родилата
жена става обект на заплахи от
социалните служби и нежелани
медийни атаки. Бащата на детето
среща практически трудности
да се ползва от правото си на
15-дневен отпуск във връзка с
раждане на детето му, който срок
съгласно закона тече от изписване
на детето от болничното
заведение.

Равнопоставеност между
половете
Планът за действие за изпълнение
на заключителните препоръки
към България, отправени от
Комитета на ООН за премахване
на дискриминацията по отношение
на жените, включва още приемане
на закон за равенство между
половете, осигуряващ по-ефективно
прилагане на политиката по
равенство между половете, чийто
проектен текст да бъде готов до
април 2014 г. (срок, за който няма
индикации да бъде спазен). Още
по-дълъг срок за това - до декември
2014 г., е предвиден в Националния
план за действие за насърчаване на
равнопоставеността на жените и
мъжете за 2014 г.
Същевременно обаче в
действащото българско
законодателство се съдържат
множество примери за полова
дискриминация, установена със
закон. Такава е Наредба № 7 за
вредните и тежките работи,
забранени за извършване от жени
(обн. ДВ, бр. 58 от 6 юли 1993 г.),
която забранява на жените да
бъдат водолази, да работят с
моторни триони, да са машинисти
на багери, булдозери, комбайнери и
др., под предтекс, че тези дейности
застрашат репродуктивното
здраве на жената. Друг пример
за дискриминационно отношение
са разпоредбите в Закона за

Наредба № 32 от 30.12.2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и
гинекология“, глава ХХIV, т. 3.
178
“Допустимо ли е насилието? И по-точно докога ще е допустимо насилието?”, повече
информация на страницата на „Родилница“ във фейсбук и на http://www.purvite7.bg/articles/
view/4739/dopustimo_li_e_nasilieto_i_potochno_dokoga_shte_e_dopustimo_nasilieto.html?rc=56.
179
Закон за здравето, чл. 87 - 91 и Допълнителни разпоредби, § 1, т. 15.
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Друг пример за
дискриминационно
отношение са
разпоредбите
в Закона за
гражданската
регистрация
(ЗГР) във връзка
с имената на
децата, които
препятстват
възможността
на жената да
бъде равноправен
партньор в
семейството.

Най-слабото място
на реформата
на грижата за
деца остана
превенцията на
изоставянето
и разкриването
на съпътстващи
услуги, които
да създадат
подкрепяща среда
за децата и
семействата им.

гражданската регистрация (ЗГР) във
връзка с имената на децата, които
препятстват възможността
на жената да бъде равноправен
партньор в семейството и
да заема същата позиция в
обществото, каквато има мъжът.
Така чл. 14 от ЗГР предвижда, че
фамилното име на детето може да
се образува само от фамилното/
бащиното име на бащата на
детето, практика призната за
дискриминационна от Европейския
съд по правата на човека в
Страсбург.180 Същевременно, през
2013 г. Комисията за защита
от дискриминация не намери за
дискриминационни разпоредбите
на ЗГР, които предвиждат, че
българските граждани носят
„бащино“ име (а не „презиме“ или
„бащино и/или майчино име“, както
посочва сигналоподателката).181
Според подателката на сигнала
това поставя в унизително
положение „майките, самотните
майки и децата с неизвестен
баща и дава второстепенна роля
на майките при определянето
на презимето и фамилното
име на собствените си деца“.182
Комисията обосновава своето
решение с нерационални мотиви,
а именно, че използването на

името на бащата като второ
(бащино) име е възприето в
законодателството като част
от имената традиция, която в
съвкупност с особеностите на
българския език и особеностите
на голяма част от българските
мъжки и женски имена би довела
до по-честа последваща промяна
на имената поради тяхното
неблагозвучие, в случай че се
въведе и „майчино име“. Освен това
КЗД оправдава законодателния
подход на неравно третиране и
с „биологичните различия между
двата пола, [поради които]
връзката на детето с бащата
се изгражда по различен начин от
формирането на емоционалната
връзка между майката и детето,
която има своята физиологична
основа още преди раждането“,
поради което „[и]зползването на
името на бащата в назоваването
на едно лице способства за
манифестиране на връзката
баща - дете и способства по този
начин за утвърждаване и развитие
на емоционалната връзка между
тях“. Така и комисията, наред с
другите държавни органи, не успява
да отговори на легитимните
очаквания на българските жени за
равнопоставеност в обществото.

Например Cusan and Fazzo v. Italy (Жалба № 77/07).
Решение № 324 от 20.12.2013 г. по преписка № 244/2012 г.
За пример, вж. чл. 15 от ЗГР, съобразно който името на детето, на което е установена
само майката, се образува от собственото име на майката, но пак се нарича „бащино име“.
180
181
182
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Права на децата
Деинституционализацията
През 2013 г. закриването на домовете за деца отбеляза ръст. Найслабото място на реформата на грижата за деца остана превенцията
на изоставянето и разкриването на съпътстващи услуги, които да
създадат подкрепяща среда за децата и семействата им, за да се
предотврати настаняването в институции. През 2010 г., когато
стартира деинституционализацията на детските домове, те са
137, а броят на настанените деца в тях е 5 695. В края на 2013 г.
детските домове са 106,183 а институционализираните деца са
4 317.184 През 2013 г. са закрити 14 дома за деца, лишени от
родителска грижа (ДДЛРГ), и два дома за медико-социални грижи за
деца (ДМСГД, домове за деца от 0 до 3 г.). За сравнение, през
2012 г. са закрити пет ДДЛРГ. След старта на петте
проекта от Плана за действие за изпълнение на Визията за
деинституционализация на детските домове в периода юни 2010 г. –
октомври 2013 г. са открити общо 147 нови социални услуги за деца и
семейства.185
Деинституционализацията на домовете за деца в България на
практика започна с подготовката и извеждането от институциите
на децата с увреждания. Логиката бе, че те са в най-уязвимо положение
и се нуждаят от спешни мерки за промяна на живота им. Първият
проект от Плана за действие - „Детство за всички”, който стартира
през юни 2010 г., бе насочен към близо 1 800 деца над 3-годишна
възраст и младежи с увреждания, настанени в 24 дома за деца с
умствена изостаналост (ДДУИ) и 31 ДМСГД. От началото на
2012 г. до средата на 2013 г. 59 деца са напуснали домовете за деца
с увреждания, 1 772 - домовете за деца от 0 до 3 години, а 977 са
изведени от домовете за деца, лишени от грижа.186
Въпреки напредъка в деинституционализационните процеси,
остават и проблемите:

Целият процес се измества приблизително с една година заради
различните темпове на изграждане на новите услуги. Сериозно
изостава разкриването на съпътстващите услуги - дневни центрове и
центрове за социална рехабилитация и интеграция
Очакването е до 2014 г . да се закрият сегашните домове за деца с
увреждания и да бъдат изградени нови 149 резидентни услуги - центрове
за настаняване от семеен тип (малки групови домове за по 12 деца
максимум), както и нови съпътстващи услуги - 37 дневни центрове
за деца с увреждания и 34 нови центрове за социална рехабилитация
и интеграция. Резултатът до края на 2013 г.: въпреки че 950 деца са
настанени в Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), децата,
които се отглеждат в институции, са четири пъти повече. Изостава
Писмо до БХК с изх. №9102/2296 от 21.12.2013 г. от АСП към МТСП
Не е ясно дали официалната статистика отчита броя на младежите, навършили 18 години,
които живеят в детски домове. По данни на ДАЗД през 2012 г. само в ДДУИ са настанени 530
младежи от общо 1 182 настанени: 1 140 в 25 домове за деца с умствена изостаналост - 618
деца и 522 младежи, и 42 в един дом за деца с физически увреждания - 38 деца и 8 младежи.
185
Писмо до БХК с изх.№9102/2296 от 21.12.2013г. от АСП към МТСП
186
Информация по заявление на БХК за достъп до обществена информация, вх. №05-00-9/18.12.2013 г.
183
184
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чувствително изграждането на
нови дневни центрове и центрове
за социална рехабилитация и
интеграция - услугите, които
създават подкрепяща среда.
Децата в риск и семействата им
остават далеч от адекватната
държавна подкрепа за развитие.
Държавата все още финансира
и двете паралелни системи за
грижа за децата - институциите
и алтернативите в общността.
През 2013 г. МТСП заяви, че ще
изготви нов финансов механизъм,
но все още няма нито стандарти,
нито реално прилагане на принципа
„парите следват детето”.

„Кухи“ алтернативи и риск от
реинституционализация
Сред сериозните
проблеми в процесите на
деинституционализацията е
практиката на разкриване на „кухи“
нови услуги. БХК наблюдава от
2010 г. досега тревожна практика
в сградите и дворовете на
детските институции да се „режат
ленти“ на нови резидентни услуги
и дори на комплекси от услуги
(ЦНСТ, защитено жилище, преходно
жилище), най-вече в малките
селища. Подобни практики често са
мимикрия на институционализация
и предпоставка за предоставяне на
грижа без качество. Резултатът
понякога е реинституционализация,
особено в случая на сериозни
медицински проблеми. Показателен
пример БХК регистрира в област
Бургас. По данни на директора
на ДМСГД - Бургас едно от
децата, изведено от ДМСГД и
настанено в ЦНСТ в Карнобат
на 11 септември 2013 г., е
върнато обратно в ДМСГД Бургас на 27 септември 2013 г. в
тежко здравословно състояние.
По данни на директорката
на ДМСГД – Бургас, д-р Пепа
Ралчева: „Детето бе отбелязано
в документацията за оценка на

състоянието му, в рамките на
деинституционализационния
проект, с код 1, което значи, че
е зависимо от специализирана
медицинска грижа и към момента
не е подходящо за извеждане.
Въпреки това, в таблицата на ДАЗД
по проект „Детство за всички“
кодът бе променен и детето беше
изведено. Но само за... 6 дни. След
реинституционализацията детето
е настанено спешно в Детско
отделение на МБАЛ в Бургас в
крайно тежко състояние с риск за
живота“.
При наблюдението си през
2013 г. в няколко ДМСГД БХК
идентифицира оценки за „рисков“
трансфер към малки групови домове
(става дума за групи от “лежащи“
5 - 7 деца, боледуващи често от
съпътстваща хипостатична
бронхопневмония, с множество
тежки умствени и физически
увреждания: ставни контрактури,
мускулна хипотрофия, тежка
хидроцефалия и множество вродени
аномалии). Децата са насочени към
ЦНСТ, без да е гарантиран синхрон
между новата социална услуга и
24-часова специализирана здравна
помощ и постоянно медицинско
наблюдение от лечебно заведение
в близост). Такъв рисков трансфер
на деца с множество тежки
заболявания бе регистриран в
ДМСГД - Кърджали и ДМСГД - Бургас.
Препоръчително е както
ускоряване на изграждането на
мрежата от новите услуги по
места и обучение на персонала,
така и паралелното адекватно
трансформиране на част от ДМСГД
в специализирани лечебни заведения
за деца с тежки увреждания. Поне
пет ДМСГД в страната, сред
които Стара Загора, Бургас, Варна,
Плевен, разполагат с необходимия
ресурс и могат да се реформират
в специализирани лечебни заведения
за деца със заболявания, за които
са необходими както долекуване
и продължително лечение, така и
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ранна интервенция и палеативни
грижи. По данни на Държавна агенция
за закрила на детето (ДАЗД)
преобладаващият дял от децата
в ДДУИ и ДМСГД в настоящия
момент са с увреждания. Данните
показват, че относителният дял
на децата с увреждания е: в ДДУИ
- 100%, в ДМСГД - 56%, в ДДЛРГ 26%.

Ескалация на изоставянето на
деца на самотни непълнолетни
майки и от семейства на бедни,
многодетни родители
Наблюденията на БХК в 20
ДМСГД през 2013 г. сочат,
че преобладаващият дял от
напусналите ДМСГД деца през
2013 г. попадат в семейна
среда, като част от децата
се завръщат и в своите
семейства. Но през последните
три години се установява и
реципрочна устойчива негативна
тенденция: наплив на входа на
ДМСГД на деца от семейства
„от дъното“. Статистиката на
ДАЗД сочи, че преобладаващият
дял от новоприетите са деца
на многодетни, безработни
семейства, както и на самотни,
непълнолетни майки от ромски
произход. Липсата на дейности по
превенция на изоставянето и ранна
интервенция, както и мизерията,
допълнена от тежък здравословен
проблем, са решаващите фактори
за институционализацията на тези
деца.
Изводът е, че входът към
домовете за деца на възраст
от 0 до 3 години остава широко
отворен. По данни на АСП броят
на настанените деца под 1 година
в ДМСГД е: за 2012 г. - 769 деца,

от които 578 здрави и 191 с
увреждания, а до септември
2013 г. – 539 деца, от които 418
здрави и 121 с увреждания. Новата
тревожна тенденция , по данни на
дирекции за социално подпомагане
(общински структури на АСП), е,
че изоставянето в ДМСГД на деца
на непълнолетни майки с ромски
произход ескалира. В ромската
махала в гр. Николаево, област
Стара Загора, само през периода
ноември-декември
2013 г. са отворени за наблюдение
от социалните работници 12
нови случая на деца в риск от
изоставяне (всички деца са на
самотни непълнолетни майки).
По данни на ДСП – Гурково
само за 2013 г. осем деца от
ромската махала в Николаево
вече са попаднали в институция.
Справка, предоставена на БХК от
директорите на ДМСГД в региона
– ДМСГД Стара Загора и ДМСГД
– Бузовград, сочи, че ромската
махала в Николаево е „устойчив
широк канал“ на изоставени деца
в ДМСГД. През последните три
години в ДМСГД - Стара Загора са
приети три деца от гр. Николаево.
Общо 16 деца на възраст от един
месец до една година и половина
са настанени в ДМСГД – Бузовград
в периода 2010 - 2013 г. Според
медицинската документация всички
деца са с тежки здравословни
проблеми (вродени аномалии),
които в повечето случаи се
задълбочават в резултат на
неглижиране и на мизерни условия
на живот в семейството, което
без подкрепяща среда не може
да отговори на специфичните
потребности на децата си.187
Над 70% от децата,188 които
постъпват в ДДЛРГ през

Профил на деца, постъпили в ДМСГД - Бузовград през 2013 г.: “Момиче на възраст 2 год.
и 4 месеца, постъпва на 23.06.2011 г. от семейна среда. Бащата е на 84 г. и държи детето
вързано през деня. Майката често отсъства от дома си. Детето дойде в ДМСГД - Бузовград
в окаяно състояние – без бельо, само с рокличка, покрито с фекалии, некъпано“, “Момче на
възраст 1 год. и 5 месеца, постъпва на 13.11.2013 г. от семейна среда. Майката на детето е
непълнолетна, с ромски произход, заминала е в Гърция, като е изоставила детето си. Получен
сигнал, че детето е в много тежко здравословно състояние.“
188
По данни на ДАЗД през 2012 г. през входа на ДДЛРГ влизат 515 деца от биологично
семейство. Следващата голяма група - около 20%, са постъпилите от специализирана
институция - 130 деца. Данните за входа на ДДУИ през 2013 г., сочат, че към 80% от
новопостъпилите деца в ДДУИ идват от друга специализирана институция – 35 деца.
Новоприетите деца от биологичното си семейство са девет.
187
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Сред сериозните
проблеми в
процесите на
деинституционализацията е
практиката на
разкриване на
„кухи“ нови услуги.

2013 г., също са от биологични
семейства. Данните за входа
на ДДУИ през 2013 г. сочат, че
към 80% от новопостъпилите
деца в ДДУИ идват от друга
специализирана институция – 35
деца. Новоприетите деца от
биологичното си семейство са 9.189

Метаморфозата ДМСГД
Проектът „Посока семейство“
(октомври 2011 г. – август 2014 г.),
изпълняван от Министерството
на здравеопазването (МЗ),
е единственият проект на
държавата, насочен основно
към подкрепа на децата в
риск и на техните семейства.
Той следва логиката, че
деинституционализацията не
е крайна цел, а средство, и че
семейството, като най-добрата
среда за едно дете, трябва да
получи подкрепа за развитие.
Постигнатото до момента сочи, че
броят на институционализираните
деца в осемте пилотни ДМСГД
(Габрово, Монтана, Пазарджик,
Перник, Пловдив, Русе,
София,Търговище) е намалял близо
четири пъти - при старта на
проекта настанените деца са 342,
а към 31 декември 2013 г. в тези
домове има 90 деца с увреждания,
като децата до три години са 36.
За тези деца като краткосрочна
мярка на закрила е планирано
настаняване в специализирана
резидентна услуга за деца с
увреждания в ЦНСТ.190
До края на 2013 г. обаче все
още няма закрити ДМСГД. През
2014 г. предстои закриването
на формално затворения ДМСГД
- Кюстендил. МЗ предвижда да
затвори и осемте пилотни ДМСГД.
Предвижда се също да стартират
новите услуги: седем семейноконсултативни центъра, три
центъра за приемна грижа, пет

центъра за ранна интервенция,
три центъра за психично здраве,
осем дневни центъра, две звена
„Майка и бебе“, осем центъра за
майчино и детско здраве, девет
центъра за настаняване от
семеен тип. Изводът е, че ако има
развитие напред в реформата
на ДМСГД, то е само в осемте
пилотни институции. В 20
ДМСГД от съществуващите
29 в страната не се наблюдава
напредък в затварянето на
входа и в трансформирането
на институцията. Дори в
осемте пилотни ДМСГД
статистиката на МЗ регистрира
нови настанявания. В периода
01.12.2012 - 30.11.2013 г. в
осемте пилотни ДМСГД са
настанени 288 деца.191 Тревожна
тенденция е, че нараства делът
на директните настанявания от
родилни отделения. Близо 40% от
приетите деца в ДМСГД през
2013 г. са от родилни отделения –
по данни на МЗ това са 106 деца.
Най-слабото място в реформата
на домовете за деца от 0 до
3 години продължава, както и
през 2012 г., да е превенцията
на изоставянето и подкрепата
за родителите на децата със
специални потребности. Въпреки че
промените в Закона за здравето
(чл. 125а от 2009 г.) и в Закона за
лечебните заведения (чл. 69,
ал. 2, т. 10 от 2010 г.) задължават
родилните отделения да
уведомяват социалните служби
в общините за рискове от
изоставяне и да си взаимодействат
с тях, не се прилагат общи
стандарти за ранна интервенция.
По данни на директори на ДМСГД
все още медицински специалисти
от родилни отделения
убеждават майки на новородени
с увреждания да ги изоставят.
Нещо повече, „поставят диагнози“
без необходими генетични

Информация по заявление на БХК за достъп до обществена информация, вх. №05-009/18.12.2013 г.на ДАЗД
190
Информация по заявление на БХК за достъп до обществена информация, вх. №05-0016/17.01.2014 г. на МЗ
191
Информация по заявление на БХК за достъп до обществена информация, вх. №05-0016/17.01.2014 г. на МЗ
189
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изследвания, по данни на родители.
Дефицити има и в качеството на
грижата за децата вътре в ДМСГД.
Някои от основните изводи на
независимите експерти, участвали
в мониторинга на БХК на ДМСГД
през 2013 г., са:
• Нивото на здравната грижа
в ДМСГД за деца 0 - 3 г. е
непостоянно и варира значително
в зависимост от населеното
място, в което се намира
домът. Много от децата с
увреждания (ДЦП и синдром на
Даун), които остават в ДМСГД
след навършване на тригодишна
възраст, имат значително
изоставане в развитието, заради
лошо провеждана физическа и
социална реахбилитация от
неквалифициран персонал.
(д-р Бояна Петкова, педиатър)
• Повечето от децата с
увреждания са настанени в
дом от кърмаческа възраст.
Състоянието на мускулноскелетната им система,
наличните ставни контрактури
и мускулна хипотрофия говорят
за недостатъчна работа с
тези деца. С лежащите деца
не се провежда дихателна
рехабилитация, което е доказано
средство за профилактика
на хипостатичната
бронхопневмония - причина №1
за смъртност на децата в
домовете. (Цветелина Миланова,
физиотерапевт)
• Наблюдават се деца със
стереотипни движения - няма
разбиране в персонала за
значението на тези поведения и
правилно третиране и превенция.
Въпреки че има индивидуални
планове за грижа, те са
разработени стереотипно. В
повечето ДМСГД има изградени
дневни центрове, в които обаче
не винаги са приобщени и децата
от институцията - ДМСГД
„Иван Рилски“ в София, например.
(доц. д-р Маргарита Станкова,

психиатър)
• Относно логопедичната
диагностика и превенция:
Диагностиката в момента
обхваща деца след тригодишна
възраст, което на практика
компрометира превантивното
й значение в ранна възраст от
0 - 3 г. (Светлана Картунова,
логопед)

Семейна среда - приемна грижа,
реинтеграция и осиновяване/
одъщеряване
Приемна грижа
През 2013 г. приемните семейства
за деца са 1 847, настанените
в тях деца са 1 796. Данните
сочат, че броят на приемните
семейства е нараснал близо
пет пъти в сравнение с 2011 г.,
когато те са 391.192 Решаващи
за напредъка са въвеждането
на модела на професионалната
приемна грижа - възможност
за трудова заетост, както и
проектът „И аз имам семейство“,
реализиран от АСП в 83 общини от
2011 г. От анализа на събраната
информация при наблюденията
през 2013 г. на БХК в 17 приемни
семейства и осиновители,
както и обсъждани случаи на
реинтеграция в Отдел “Закрила на
детето” (ОЗД) в различни населени
места, става ясно, че в повечето
приемни семейства са осигурени
в необходимата степен условия за
грижа и отглеждане на децата.193
Приемната грижа се налага като
успешна временна заместваща
грижа предимно за по-малките
деца, докато за децата от 7 до 18
години се налага практиката да се
реинтегрират в биологичните си
семейства или да се отглеждат
при близки и роднини. Проблем все
още е (въпреки нормативните
промени в процеса на осиновяване/
одъщеряване от 2013 г., които
задължават приемните семейства

Писмо до БХК с изх. №9102/2296 от 21.12.2013г. от АСП към МТСП
Из интервюта с приемни родители в Костандово: „…гледахме си ги повече от нашите“, „цялата
любов е за тях”.
192
193
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Най-слабото място
в реформата на
домовете за деца
от 0 до 3 години
продължава, както
и през 2012 г.,
да е превенцията
на изоставянето
и подкрепата
за родителите
на децата
със специални
потребности.

Много от децата
с увреждания
(ДЦП и синдром
на Даун), които
остават в ДМСГД
след навършване
на тригодишна
възраст, имат
значително
изоставане в
развитието.

да подготвят детето за процеса
на осиновяване/одъщеряване или
реинтеграция) синхронът между
процедурите по приемна грижа
като временна мярка на закрила и
осиновяването/одъщеряването и
реинтеграцията.

Реинтеграция на всяка цена

Данните сочат,
че броят на
приемните
семейства е
нараснал близо пет
пъти в сравнение
с 2011 г., когато
те са 391.

Наблюдението на БХК през
2013 г. в 20 ДМСГД показа, че
процесите на „разширяването“
на изхода на ДМСГД не протича
безпроблемно. Бяха констатирани
случаи на деинституционализация,
която възпроизвежда
институционализацията. По
данни на директори на ДМСГД
и ДДУИ съществуват случаи на
реинституционализация (вж. в
раздела по-горе) като ефект от
практики на реинтеграция „на всяка
цена“ на деца с тежки заболявания в
биологичните им семейства, които
често са или самотна майка, или
многодетни, бедни и безработни
родители. Без финансови
възможности, без умения и без
подкрепа за развитие от страна
на държавата за родителите
(здравна помощ, съпътстващи
услуги, трудова заетост, обучение)
завръщането на децата в
семействата им често завършва с
обратно настаняване в дом.194

Осиновяване/одъщеряване
През 2013 г. нямаше напредък
в процесите на осиновяване/
одъщеряване. Национално
осиновените/одъщерените
деца през 2012 г. са 739, от тях
48 с увреждания. Национално

осиновените/одъщерените деца
към 31 октомври 2013 г. са 600,
от тях 27 с увреждане.195 По
данни на ДАЗД осиновените/
одъщерените деца в чужбина през
2012 г. са 340.196 По-големите
деца и особено тези с по-тежки
здравословни проблеми на практика
остават изключени от процеса на
осиновяване/одъщеряване. Тежко
увредените деца се осиновяват/
одъщеряват в чужбина – САЩ,
Италия, Норвегия, Швеция. От 567
деца от ДДУИ (институциите,
в които са настанени децата с
най-тежки увреждания), вписани в
регистрите за пълно осиновяване
/одъщеряване, осиновените/
одъщерените са едва 12 – всички
деца са диагностицирани с тежки
заболявания и са осиновени в
чужбина. Няма дете от ДДУИ,
осиновено в България от 2010 г.
насам.
Впечатлението е, че липсва
напредък в подкрепата на процеса
на осиновяване/одъщеряване и не
се упражнява достатъчен контрол
от страна на държавата. По сигнал
на БХК АСП към МТСП инспектира
процеса на осиновяване/
одъщеряване в РДСП - Стара
Загора.197 След сигнал на БХК през
2013 г. МТСП ревизира практиките
по спазване на процедурите
по вписване и осиновяване/
одъщеряване на деца, при
условията на пълно осиновяване/
одъщеряване.198 През юни 2013 г. е
изготвено Методическо указание
за координация при осъществяване
на процедури по осиновяване в
страната и в чужбина, подписано
от МТСП, МП, ДАЗД и АСП.

Характеристика на реинституционализирано дете в ДМСГД, описана от директора на ДМСГД
Бургас : „Момиче на 1 год. и 1 месец, постъпва на 26.10.2010г. от Детско отделение на МБАЛ-Казанлък.
Детето, в резултат на неглижиране и недостатъчни грижи от страна на майка си постъпва в ДО /от
раждането си до настаняването в ДМСГД/ 11 пъти с тежки вирусни инфекции и бактериални чревни
инфекции. При всички хоспитализации детето постъпва в увредено и тежко общо състояние, дължащо
се на липса на грижи при отглеждането му и лоша хигиена. Майката има още шест деца, отглеждани
при същите условия. Детето постъпи с ниско тегло и незадоволително НПР. Реинтегрирано в
семейството на майката и бащата на 08.05.2012 год.“
195
Писмо до БХК с изх. №92-920 от 11.2.2013г. от АСП към МТСП
196
Информация по заявление на БХК за достъп до обществена информация, вх. №05-00-9/18.12.2013г.
на ДАЗД
197
Поводът бе сигнал за забавени с осем години осиновявания на деца с тежко здравословно състояние.
198
Писмо до БХК с изх. №92-920 от 11.2.2013г. от АСП към МТСП
194
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Права на хората с различна сексуална
ориентация
Лесбийките, гей мъжете, бисексуалните, трансполовите и
интерсексуалните (ЛГБТИ) хора в България продължават да се
сблъскват със сериозни социални и юридически предизвикателства,
както и с дискриминация, които не се изпитват от
хетеросексуалните и цисполовите199 хора.

Равенство и недискриминация
И през 2013 г. ЛГБТИ хората в България продължават да бъдат понеблагоприятно третирани в законодателно отношение в сравнение
с хората извън тези групи, както и в сравнение с други малцинствени
общности.
Еднополовата сексуална активност по взаимно съгласие и не на
публично място е декриминализирана в България в действащия НК от
1968 г. Текстът на закона обаче продължава да съдържа квалифицирани
състави, разделящи престъпните сексуални действия на обикновени
(недефинирани) и такива, които са извършени „с лице от същия пол“
(чл. 155, ал. 4; чл. 157, ал. 1, 3 и 4).
През декември 2013 г. Министерството на правосъдието
представи проект за нов НК.200 Членове от 166 до 169 от
проектотекста възпроизвеждат порочното и дискриминационно
отделяне на престъпната сексуална злоупотреба с лице „от същия
пол“, като наименованията на престъпните състави дори съдържат
определението „хомосексуално действие“. При „хомосексуалното
действие“ обаче отсъстват квалифицираните състави на
изнасилването по чл. 164 (алинеи 2, 3 и 4). Така в случай на групово
„хомосексуално действие“ с насилие, причинено от две или повече лица,
максимумът по чл. 166 е осем години, а в случая с „обикновеното“
(хетеросексуалното) изнасилване максимумът е петнадесет години.
Още по-драстична е разликата при изнасилване, причинило тежка
телесна повреда. Проектът възпроизвежда и действащата в
настоящия НК доктрина, според която наказанието за изнасилване на
малолетно лице от същия пол е значително по-ниско от аналогичното
деяние при изнасилване на лице от противоположния. Самият
чл. 164 от проекта продължава архаичната практика, според която
изнасилването може да бъде извършено само спрямо жена. Такъв
подход е необоснован и лишава жертвите на такива престъпни
посегателства от закрила. Нещо повече – подходът не признава
възможността лице да бъде изнасилено поради негов или неин защитен
признак; напр. мъж или жена да бъдат изнасилени поради неговата
или нейната сексуална ориентация, полова идентичност или полово
изразяване; или поради вероизповеданието им и пр.
Сексуалната ориентация е защитен признак по Закона за защита
от дискриминация (ЗЗДискр., чл. 4, ал. 1). Половата идентичност или
половото изразяване обаче не са включени сред признаците по
чл. 4 ЗЗдискр. През ноември 2013 г. във връзка с транспонирането в
Цисполови или цисджендър – термин, който се отнася до всички хора, които не са
трансполови/ трансджендър или транссексуални.
200
Вж. на адрес: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1139
(посетен на 27.01.2014 г.)
199
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И през 2013 г.
ЛГБТИ хората
в България
продължават
да бъдат понеблагоприятно
третирани в
законодателно
отношение.

националното законодателство
на Директива 2006/54/ЕО на
Европейския парламент и на
Съвета от 5 юли 2006 г. за
прилагането на принципа на
равните възможности и равното
третиране на мъжете и жените
в областта на заетостта и
професиите (преработена)
междуведомствена работна група
изготви и внесе в парламента
Закон за изменение и допълнение
на ЗЗДискр., с който в §1 от
допълнителните разпоредби
на закона се създава т. 17: „По
смисъла на чл. 4, ал. 1 признакът
пол включва и случаите на промяна
на пола”. Законопроектът обаче
не предвижда дефиниция на
промяна на пола, което оставя
възможност за тълкуване, при
което този текст да защитава
единствено постоперативните
транссексуални хора. Проектът
не бе разгледан от парламента до
края на 2013 г.
На 20 септември 2013 г., един
ден преди ежегодно шествие за
равноправие на ЛГБТИ хората,
София прайд, партия „Атака“ внесе
в парламента законопроект за
изменение и допълнение на НК,
който предвижда въвеждането
на нов чл. 155в, който гласи:
„Който манифестира публично
своята или на други хомосексуална
ориентация или принадлежност,
чрез организация или участие
в митинги, шествия и паради
или чрез средствата за масова
информация и интернет, се
наказва с лишаване от свобода
от една до пет години и глоба
от пет хиляди до десет хиляди
лева”. Проектът не бе разгледан
от парламента до края на 2013 г.,
но предизвика обилно публично
хомофобско говорене сред
националистическите кръгове,
включително по основните медии.

Личен и семеен живот

Българското законодателство
продължава да не признава под
никаква форма семействата
на еднополови двойки. Както
Конституцията (чл. 46, ал. 1),
така и Семейният кодекс на
Република България (чл. 5) определят
брака като доброволен съюз
на мъж и жена. Политическите
партии нямат позиции по тези
въпроси; не е налице активен
обществен дебат. Няма форма на
правна уредба на фактическите
семейства – т.нар. фактическо
[съпружеско] съжителство. Общо
съществуват над 50 законови
разпоредби, уреждащи различни
права, задължения, отговорности
или ограничения за встъпилите
в брак, от които са лишени де
факто съжителстващите в
трайни семейни съюзи двойки
от един и същ пол. За разлика от
небрачните разнополови двойки,
еднополовите нямат възможност
да сключат никаква форма на
законно признат съюз, което
ги поставя в неравностойно
положение. Никоя форма на
осиновяване/одъщеряване от
второ лице с пол, идентичен с
този на родителя на дете, не е
узаконена.

Престъпления и слово на омразата
Действащият НК не съдържа
наказателни мерки за
престъпления или слово на
омразата на основата на
сексуална ориентация, полова
идентичност или изразяване
на пола. В наказателния процес
тези характеристики не се
считат за отегчаващи вината
обстоятелства. Словото
на омразата на основата на
сексуална ориентация може
да бъде санкционирано по
административноправния или
гражданскоправния ред на ЗЗДискр.
През годината хората с различна
сексуална ориентация бяха обект
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на всекидневно подбуждане на
омраза и дискриминация, която не
бе по никакъв начин санкционирана
от правоприлагащите органи.

септември. Столична община
изказа мнение, че прайдът следва
да се отложи. Това според БХК бе
недопустим натиск.201 Общината
обаче не изказа никакво мнение
Свобода на събранието и
и не предприе никакви действия
сдружаването и свобода на
за ограничаване на планираните
изразяването
за същия ден агресивни
контрашествия.
През 2013 г. съществуваха
Шествието се състоя на 21
поне три неправителствени
септември. Участие взеха около
организации с фокус върху ЛГБТИ
600 души.202 Арт фестивалът
общността, чиято дейност
и филмовият фестивал към
е публично видима – фондация
София прайд се проведоха по
„Ресурсен център „Билитис“ и
първоначалния си план през юни.
сдруженията „Действие“ и „ЛГБТ
На първоначално обявената
Пловдив“. По повод Международния дата на София прайд, 22 юни,
ден срещу хомофобията и
ЛГБТ активисти, участващи
трансфобията (IDAHO) на 17 май
в масовите протести срещу
бяха организирани малки събития
правителството на Пламен
в София, Пловдив и Стара Загора.
Орешарски, бяха нападнати
През тази година се проведе и
от футболни привърженици,
шестият пореден София прайд.
сред които и Елена Ваташка
Основно предизвикателство
– координатор на БФС за
пред организаторите този път
работата с футболните
беше усложнената политическа
привърженици, председателка
обстановка в страната,
на „Сдружението на българските
създадена от избирането на
футболни привърженици“ и бивш
медийния магнат Делян Пеевски
кандидат-депутат от листата
за председател на ДАНС на
на ултранационалистическата
14 юни 2013 г. Това събитие
партия ВМРО. Полицията
провокира масови граждански
първоначално призовава
протести по улиците на София,
активистите да напуснат
като в епицентъра им остана
протеста, а сетне пасивно
основната част от маршрута на
отказва да се намеси при
планираното за 22 юни шествие
инцидента.203
към София прайд. След разногласие
През юни и септември се
в организационния комитет
проведоха две антипрайд събития
на прайда относно това, дали
в София, както и шествие в
шествието да се проведе според
подкрепа на традиционното
първоначално планираното, или да семейство в Бургас, организирано
се отложи, Българският хелзинкски от протестантски църкви, което
комитет напусна инициативата
е определено от организаторите
по организиране на прайда, а
си като противодействие на
шествието бе отложено за 21
София прайд.204 Бе организирана и
БХК протестира срещу натиска на властите за отмяна на “София прайд“ 2013, на адрес:
http://www.bghelsinki.org/bg/novini/press/single/otvoreno-pismo-bhk-protestira-sreshtu-natiska-na-vlastite-za-otmyana-na-sofiya-praid-2013.
202
Стоянов, Р. Колко струва да бъдеш свободен: Впечатления от „София прайд 2013“. сп.
Обектив, бр. 213, септември 2013, стр. 30-33 и на адрес: http://www.bghelsinki.org/bg/publikacii/obektiv/radoslav-stoianov/2013-09/kolko-struva-da-bdesh-svoboden-vpechatleniya-ot-sofiya-prajd-2013/
АРТ ФЕСТ „Take off the Mask” - „Свали Маската”“, достъпно на адрес: http://www.bilitis.org/lgbt-fest
203
София прайд (2013). „Група ЛГБТ протестиращи е била нападната от футболни
привърженици по време на протестите вчера“ на адрес: http://sofiapride.org/2013/06/23/grupa-lgbt-protestirashti-e-bila-napadnata-ot-futbolni-priva-rzhenitsi-po-vreme-na-protestite-vchera/
204
БНС (2013), Шествие в София и инициативи в цялата страна срещу содомията – гейактивистите с провокация, на адрес: http://bgns.net/шествие-в-софия-и-инициативи-вцялата-с/; и в. Дневник, 21 септември 2013 г., Гей парадът в София днес провокира анти-гей
шествие, на адрес: http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/09/21/2145362_gei_paradut_v_sofiia_dnes_provokira_anti-gei_shestvie/
201

86

Действащият
Наказателен
кодекс не съдържа
наказателни мерки
за престъпления
или слово на
омразата
на основата
на сексуална
ориентация, полова
идентичност или
изразяване на пола.

Самият чл. 164
от проекта
продължава
архаичната
практика,
според която
изнасилването
може да бъде
извършено само
спрямо жена.

подписка против провеждането на
шествието.205 На 14 юни ултраси
от агитката на ФК „Ботев“
(Пловдив) нападнаха с вербална
агресия и повреда на имущество
филмова прожекция, организирана
от „ЛГБТ Пловдив“.206
От 3 до 5 декември в София
се проведе и 9-и ЛГБТ Арт
Фест. Тема на фестивала беше
„Свали маската“, а организатори
– Ресурсен център „Билитис“
в партньорство с Червената
къща, “ЛГБТ Пловдив” и Българския
хелзинкски комитет, които
представиха инициативата
„Писма за права“ на Амнести
Интернешънъл. Програмата
включваше изложби на ЛГБТ
автори, интерактивни
пърформанси, уъркшоп и
прожекции на филми.207

от Софийския районен съд и
впоследствие окончателно
от Софийския градски съд на
28 ноември. Според прокурора
и съдиите Стоянов, като
нехетеросексуален гражданин и
ЛГБТ активист, не е пострадал по
смисъла на чл. 74 от Наказателнопроцесуалния кодекс.208
Паралелно с това стартира
делото за убийството на Михаил
Стоянов, убит по хомофобски
подбуди през 2008 г.209 Стартът
на делото беше мониториран
от БХК. Третият обвинителен
акт, изготвен от новоназначения
наблюдаващ прокурор, по никакъв
начин не отразява заявената от
самите обвиняеми по време на
разпити теза, че са нападнали
Михаил Стоянов, защото са
„разчиствали парка от гейове“.
В рамките на мониторираните
Достъп до правосъдие
от БХК заседания по делото
предполагаемата сексуална
През 2013 г. окончателно бе
ориентация на жертвата не
прекратено производството срещу бе обсъждана в светлината
отец Евгени Янакиев от сливенския на потенциален мотив за
храм „Свети Димитър”. През
убийството.
лятото на 2012 г. свещеникът
През декември Върховният
публично призова в интервю за
административен съд (ВАС)
в. „Стандарт“ „всеки, който се
се произнесе като последна
чувства християнин и българин,
инстанция срещу режисьора
да се противопостави по всякакъв Андрей Слабаков. В свое участие в
начин на готвения гей парад“, като телевизионното предаване
посочи, че хвърлянето на камъни
„На инат“ по Нова телевизия през
срещу участниците в шествието 2011 г. Андрей Слабаков заявява,
е „удачен вариант“. Тогава ЛГБТ
че „[...] разпространението
активистите Радослав Стоянов и на СПИН не е само заради
Добромир Добрев подадоха сигнал наркоманите, което, както знаеме
до прокуратурата. Образувано
в некой държави е разрешено
бе досъдебно производство, но
човек да се занимава с наркомания,
впоследствие бе прекратено
но цигарите са много вредни… А
окончателно през 2013 г. След
освен това, да оставиме, че те
като бе обжалвано от Стоянов,
разпространяват СПИН масово,
прокурорското постановление
тъй като не всички гейове са
за прекратяване бе потвърдено
само хомосексуални, някой са и
Подписка за забрана на гей-парада бе внесена днес в Столична община, Български национален
съюз, 5 юни 2013 г., достъпно на адрес: http://bgns.net/подписка-за-забрана-на-гей-парада-бе-вн/
206
Феновете на „Ботев“ срещу гей фестивал, в. Стандарт, 12 юни 2013 г., достъпно на адрес:
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-06-12&article=454146; Ултраси организират
погром над кинофестивал в Пловдив, е-Вестник, 15 юни 2013 г., достъпно на адрес: http://e-vestnik.bg/17874
207
Известни личности подкрепят деветото издание на ЛГБТ АРТ ФЕСТ „Take off the Mask” „Свали Маската”“, достъпно на адрес: http://www.bilitis.org/lgbt-fest
208
Определение № 3708 от 2013 г. по ВНЧД № 5247/2013 г. на Софийския градски съд
209
След 5 г. тръгна делото за убийството на студента Михаил Стоянов, в. 24 часа, 18
октомври 2013 г., достъпно на адрес: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2378325
205
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би-. Това не работи в интерес на
обществото”.210 По този повод
ЛГБТ активистите Стоянов и
Добрев подадоха срещу него жалба
в КЗД, която обаче не намери
дискриминация в изказването
му.211 С решението си от декември
2013 г. обаче ВАС окончателно
постанови, че в случая е налице
дискриминация на основата на
сексуална ориентация.212

клуб Embrace с подкрепата на
управата на учебното заведение
и участието на активист от
младежката ЛГБТ организация
„Действие“. Във връзка с това
събитие по време на редовния
парламентарен контрол на 29
ноември депутатът от партия
„Атака“ Павел Шопов отправи
към министъра на образованието
няколко запитвания, свързани с
дейността на организацията
Институции, организации и
„Действие“. Той изказа възгледа, че
правозащитници
МОН не бива да допуска „подобни
скандализиращи обществения
Взаимодействието на
морал и добрите нрави
институциите с ЛГБТ общността „мероприятия“ и че „Действие“
и нейните неправителствени
е част от „някои сили“, които
организации и застъпници през
„работят за съсипването на
2013 г. остава слабо и формално.
страната в културно-духовно
И тази година нито един
отношение“.215 В отговор на
представител на политическа
народния представител министър
партия или институция не
Анелия Клисарова отговаря
подкрепи открито и публично
с благодарност за въпроса
София прайд и не присъства на
му и „алармата“, която той
шествието или съпътстващите
представлява. В изказването
го културни събития. 16
си Клисарова имплицитно се
213
посолства, както и чужди
присъединява към позицията на
евродепутати,214 подкрепиха
Шопов, заявявайки, че дискусиите
събитието.
в Народното събрание оказват
В Американския колеж в София
влияние върху всички училища
за поредна година се състоя
по отношение на това „какви
Day of Silence – ден, посветен на
мероприятия, какви семинари, с
тормоза в училище. Събитието
каква насоченост трябва да се
е организирано от училищния
водят“.216

Отложиха делото за дискриминация срещу Андрей Слабаков, www.GamaNews.bg, 4 март
2013 г., достъпно на адрес: http://gamanews.bg/2013/03/04/otlozhiha-deloto-za-diskriminacia-sreshtu-andrei-slabakov/
ya-na-osnovata-na-seksualna-orientatsiya/
211
ВАС: Андрей Слабаков е извършил дискриминация, www.Capital.bg, 16 декември 2013 г.,
достъпно на адрес: http://www.capital.bg/blogove/pravo/2013/12/16/2204478_vas_andrei_slabakov _e_izvurshil_diskriminaciia/
212
Върховният административен съд: Андрей Слабаков е извършил дискриминация на основата
на сексуална ориентация, www.GamaNews.bg, 17 декември 2013 г., достъпно на адрес: http://gamanews.bg/2013/12/17/va-rhovniyat-administrativen-sa-d-andrej-slabakov-e-izva-rshil-diskriminatsi
213
София прайд получи подкрепата на 16 посолства на адрес: http://sofiapride.org/2013/09/20/
sofiya-prajd-poluchi-podkrepata-na-16-posolstva/
214
„Честит прайд!“ от Европейския парламент на адрес http://sofiapride.org/2013/09/19/videoposlanie-za-podkrepa-za-sofiya-prajd-2013-ot-evropejskiya-parlament/
215
Изявление по повод атаката срещу Действие в Парламента на адрес: http://www.deystvie.
org/izyavlenie-po-povod-atakata-sreshtu-deystvie-v-parlamenta
216
Стенограма на 66-о пленарно заседание на 42-рото Народно събрание от 29.11.2013 г.,
достъпно на адрес: http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/50/ID/3953/
210
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