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БЪЛГАРСКИЯТ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ (БХК) е независима неправителствена организация за 
защита правата на човека: политически, граждански, културни, социални. Акцент в работата 
ни е отстояването на правата на най-уязвимите групи: малцинства, хора в неравностойно 
положение, лишени от свобода, деца, жени. Целите на БХК са да насърчава уважение и 
защита правата на човека, да лобира за законодателни промени за привеждане на 
българското законодателство в съответствие с международните стандарти, да поощрява 
обществен дебат по правозащитни проблеми и да популяризира правозащитната идея сред 
широката общественост.  
 
 
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БХК 
 
Дейността на БХК се ръководи от Общо събрание, съставено от всичките членове на 
комитета: 
 
Анета Генова, Антоанета Ненкова, Васил Чапразов, Вълко Станев, Георги Банков, Георги 
Тошев, Даниела Фъртунова, Десислава Петрова, Десислава Симеонова, Димитрина Петрова, 
Димитър Камбуров, Екатерина Йосифова, Емил Коен, Зелма Алмалех, Илиана Савова, Йонко 
Грозев, Калина Бозева, Кирил Иванов, Красимир Кънев, Маргарита Илиева, Марта 
Методиева, Пламен Богоев, Радост Николаева, Рамадан Кехайов, Славка Кукова, Таня 
Маринчешка, Юлиана Методиева, Яна Бюрер Тавание. 
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БХК е неправителствена организация, основана през 1992 година и регистрирана в ЦРЮЛНЦ за 
осъществяване на общественополезна дейност (удостоверение № 001/12.07.2001). 
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ИЗПЪЛНЯВАНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2010 ГОДИНА 
 
През 2010 г. в БХК беше извършена 
институционална реформа, която 
прегрупира съществуващите проекти в 
обособени програми, обединени около 
тематични полета. Новата структура, 
въведена през ноември 2010 г., обособи пет 
основни програми в БХК: 
 

 Програмиране и администрация, 

 Комуникации и кампании,  

 Правна програма,  

 Мониторинг и изследвания 

(обединява всички изследовател-
ски дейности на БХК в затворени 
институции, права на деца и други), 

 Правна защита на бежанци и 
мигранти. 

 
Дейностите в различните направления на 
дейността на организацията през изтеклата 
година са изложени по-долу. 

 

ПРОГРАМА „ПРОГРАМИРАНЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ“ 
 
В края на 2010 г. от програмата за 
институционална подкрепа и медийно 
застъпничество бяха сформирани две 
отделни програми: програмиране и 
администрация и комуникации и кампании.  
 
И двете програми се подкрепят от Институт 
„Отворено общество” – Будапеща и 
Фондация „Оук”.  
 
Програмата за програмиране и 
администрация (бивша институционална 
програма) координира цялостната дейност 
на БХК. През годината програмата оказваше 
подкрепа във всички дейности на комитета, 
като обща координация, техническа и 
логистична подкрепа.   
 
Програмата има основна роля във 
фондонабирането на организацията, следи 
за непрекъснатостта и финансовата 
осигуреност на дейностите в различните 
тематични полета, по които БХК работи, 
поддържа контакти с донори и отговаря за 
отчитането на различните дейности на 
комитета. 
 
Програмата координира изготвянето на 
годишния доклад за правата на човека в 
България и организира неговото 

представяне (вече съвместно с програмата 
за комуникации и кампании); участва в 
организирането на другите публични 
събития на комитета.  
 
През годината сътрудници на тази програма 
(вкл. и съвместно с програмата за 
мониторинг и изследвания) координираха 
самостоятелно или се включиха в 
изпълнението на редица други проекти и 
инициативи (като Документиране на 
развитието на епидемията от морбили в 
Сливен, Изследване на институцио-
нализацията на ромски деца, Прозрачност 
за по-качествени политики в сферата на 
уврежданията, Човек на годината 2010 г.), 
публични събития и други форуми и 
застъпнически дейности (застъпничество по 
дела на журналисти, международни 
застъпнически дейности), координиране на 
или издаване на публикации, поддържане 
на интернет сайта на комитета, ежедневно 
обновяван с правозащитни новини и много 
други ресурси. 
 
Дейностите на Програмата „Програмиране 
и администрация“ се изпълняваха от: 
Десислава Симеонова – директор, Вяра 
Иванова – зам. директор, Северина Петкова 
– касиер-счетоводител, Сибила Борисова, 
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Мария Петрова и Красимир Гегов – 
технически сътрудници. Счетоводното 
обслужване се осъществява от счетоводна 
кантора „Желкова, Станева и Георгиев”. 

Списание „Обектив” 

 
През годината БХК 
издаде 11 броя от 
списание „Обектив“. 
Издаването на сп. 
Обектив надхвърля 
обикновените журналис-
тически цели и 
постижения като орган 
на най-утвърдената и 
значима правозащитна 
организация БХК. Извън 
месечните експертни 

текстове редакцията поддържаше високо 
ниво на коментари и репортажи. Системно 
се въвеждат нови рубрики, увеличава се 
кръгът на автори („Свобода на словото”, 
„Дела на ЕСПЧ”, „Затворени институции”, 
„Да си спомним комунизма”, „Четем 
архивите на ДС”, „Публичност за ЛГТБ”).  
 
В ежемесечните клубове „Обектив“ 
вземаха участие широк кръг депутати от 
целия политически спектър, представители 
на изпълнителната власт, видни юристи, 
лидери на вероизповеданията, изтъкнати  
интелектуалци. Като авторитетно 
либерално издание1 с правозащитен 
профил, списанието дава възможност 
ритмично да се поставят горещи теми за 
публично обсъждане. За 2010 г. тези теми 
бяха свързани с тежкия конфликт в 
мюсюлманското вероизповедание 
(„Канонът, раздърпан между радикалния 
ислям и политиката“, „В спора за 
мюфтийството жертви са вярващите“), с 
неадекватни идеи на управляващото 
мнозинство за реформи в съдебната 
система („Спорни текстове в наказателно-
процесуалната система остават. Засега“, 

                                                 
1 Вж. Боян Знеполски „Популистката критика на елитите 
и либералната критика на идентичността като 
критически жанрове“, в. „Култура“, януари 2011 г. 

„Застрашава ли новият закон за медиите и 
редуцираният СЕМ независимостта и 
плурализма“, „Промените в НК срещу 
насаждането на омраза...“), с 
малцинствената проблематика 
(„Съществува ли сигурност в българското 
правителство на тема малцинства“). 
Уникален в това отношение бе и разговорът 
за архивите на Държавна сигурност, за 
липсата на историческа и обществена 
рефлексия върху миналото („Архивите на 
Държавна сигурност са жълтата преса на 
тоталитаризма“).  
 
Сп. Обектив е единствената трибуна, 
издаващ документите на ДС, свързани с 
репресивните действия на „машината за 
легитимност“ на ЦК на БКП срещу 
български граждани с мюсюлманско или 
друго религиозно или етническо 
самосъзнание. Още от 2009 г. редакцията 
поддържа авторския прочит на съответните 
архиви на ДС на  изтъкнатия експерт в 
сферата на проблемите с малцинствата 
Михаил Иванов. В тази връзка бяха и 
дейностите по организиране на 
конференция за разкриване на досиетата на 
бившата Държавна сигурност, организирана 
през януари 2010 г. (вж. по-долу в този 
раздел, Публични събития). 
 
Сп. „Обектив“ се списва от Юлияна 
Методиева – главен редактор, Вяра 
Ангелова/Жанета Николова – редактор, 
Емил Коен – специален кореспондент, Донка 
Мангачева – графичен дизайн. 
 
 

Електронен бюлетин „Правата на 
човека във фокус“ 
 
До октомври 2010 г. БХК издаде девет броя 
на електронния бюлетин „Правата на 
човека във фокус“, в които бяха поместени 
51 статии. През годината редовен сътрудник 
бюлетина стана видната правозащитна 
журналистка Татяна Ваксберг. Другите 
текстове са преводни текстове по правило 
взимани от водещи световни издания като 

Обектив, декември 
2010 г. 



Годишен отчет за дейността на БХК през 2010 г. 

 

6 

The Guardian, New York Times, Washington 
Post, Би Би Си.  
В бюлетина през 2010 г. бяха поместени 
текстове и от видни учени със световно име 
като проф. Виктор Осятински, лауреата на 
Нобелова награда проф. Амартия Сен, 
проф. Марта Нюсбаум, проф. Славой 
Жижек.  
 
През 2011 г. бюлетинът на БХК „Правата на 
човека във фокус” ще спре да излиза като 
издание на БХК поради преструктуриране 
на сайта на комитета.  
 
Електронният бюлетин се списва от Емил 
Коен, редактор.  
 
 

www.bghelsinki.org 
 
През годината двуезичният сайт на БХК 
продължи да поднася богата правозащитна 
информация. В него ежедневно се 
поместваха правозащитни новини, 
публикации на комитета, дела в 
Европейския съд по правата на човека 
срещу България и др. 
 
През годината в раздела за новини бяха 
поместени около 2000 правозащитни 
новини, като стремежът е бил, както и през 
предходни години, посетителите на сайта 
да се запознават най-вече с новини, на 
които мейнстрийм медиите не обръщат 
внимание, както и с преводни новини от 
чуждестранни източници.  
 

 

 

През 2010 г. бяха регистрирани над 115 990  

посещения от над 107 223 уникални 
посетители, което бележи 6,5% ръст на 
посещаемостта от отделни потребители 
спрямо 2009 г.; увеличено е и времето, 
прекарано на сайта. През годината започна 
работа по ри-дизайна на сайта на БХК; 
новият сайт ще бъде готов през март 2011 г. 
 
Сайтът на БХК през 2010 г. се поддържаше 
от Емил Коен, редактор „Новини“, 
Десислава Симеонова и Вяра Иванова.  
 

Застъпнически дейности 

 

Застъпничество по дела на 
журналисти  

 
През годината БХК се ангажира и в различни 
застъпнически дейности по съдебни дела 
срещу журналисти. Делото срещу в. 
„Виделина“2 навлезе в поредната фаза на 
съдебната битка. След като бе 
разпределено за  Върховен касационен съд, 
делото бе върнато за ново разглеждане от 
друг състав на Пловдивския апелативен съд. 
Казусът с „читателското писмо“ 
публикувано на страниците на този малък 
пазарджишки вестник има всички 
основания да бъде квалифициран като 
сериозна заплаха срещу свободата на 
словото. То въведе журналистическата 
гилдия пред нов и непознат досега 
проблем: да се търси съдебна отговорност 
за читателско писмо от една страна. От 
друга, издателят и главен редактор на в. 
„Виделина“ Валентин Ненков бе осъден на 
непропорционално висока глоба в размер 
на 30 хил. лева.; тази глоба на практика 
затвори частното издание. Сплашващият 
ефект върху вестникарската професия бе 
повече от очевиден. Въпреки 
неколкократните пресконференции, които 
БХК проведе съвместно с организацията 

                                                 
2 Вж. Обектив, бр. 181, рубрика „Документи“, достъпен 
на www.bghelsinki.org. 

http://www.bghelsinki.org/
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„Журналисти срещу корупцията“, 
Българската асоциация на регионалните 
медии, както и множеството медийни 
участия, изгледите за благоприятно 
съдебен изход от този спор не се очертават.   
Съдебното дело за клевета срещу 
носителката на наградата „Паница“ за 
журналистически разследвания Венелина 
Попова3 - кореспондент на БНР в Стара 
Загора, също съдържа правозащитен 
аспект. За кореспонденция, свързана със 
скандалния случай за „златните имоти“ на 
социалната министърка от управлението на 
Тройната коалиция Емилия Масларова, 
срещу журналистката бе подадена жалба  
от местния бизнесмен Венцеслав Драганов. 
На 19 октомври 2010 г. Софийският районен 
съд призна за невинна Венелина Попова по 
делото за клевета срещу нея.  
 

Съдебното дело „Светлана Божилова 
срещу СЕМ“ тръгна през ноември. 
Правозащитният интерес към него бе 
продиктуван от видимите белези на 
провеждане на манипулиран конкурс4 за 
избор на генерален директор на БНТ. Като  
застъпници на правата на журналистите в 
държавната медия, както и правото на 
обществото да получава плуралистична 
информация, БХК наблюдава процеса, 
който продължава и през текущата 2011 
година. 
 

Международно застъпничество  
 
През годината БХК представи свои 
документи по няколко процедури на 
международно застъпничество. През юли 
представихме становище по първата за 
България процедура на универсален 
периодичен преглед на Съвета по правата 
на човека на ООН. В това становище се 
фокусирахме върху седем основни въпроса 
с правата на човека в България: 

                                                 
3 Вж. Обектив, бр. 176, достъпен на www.bghelsinki.org. 
4 Вж. Обектив, бр. 175, бр. 182, достъпни на 

www.bghelsinki.org. 
 

1. Дискриминация на етническите 

малцинства 

2. Липса на наказателно преследване 

на престъпления, мотивирани от 

предразсъдъци 

3. Свръхупотреба на сила и оръжие от 

правоприлагащите органи 

4. Нечовешки и унизителни условия в 

местата за лишаване от свобода 

5. Наказването на 

„противообществените прояви” на 

малолетни и непълнолетни 

6. Свободата на съвестта и религията 

7. Нарушаване на правото на личен 

живот чрез произволно 

подслушване 

БХК продължи да участва в процедурата 
чрез контакти с неправителствени 
организации и представители на 
дипломатически мисии, както и чрез 
коментари по отговора на правителството 
на България на препоръките в доклада от 12 
ноември 2010 г. до Работната група по 
Универсалния периодичен преглед. 
 
През юли БХК представи две становища 
пред Комитета по правата на човека на ООН 
във връзка с предстоящото разглеждане на 
периодичния доклад на България по 
Международния пакт за граждански и 
политически права, предназначени за 
определяне на предварителния списък от 
въпроси, които ще се обсъждат. В първото 
становище БХК представи същите въпроси, 
както и по универсалния периодичен 
преглед. Във второто становище, което бе 
съвместно с Центъра за застъпничество за 
лица с ментални увреждания БХК се 
фокусира върху дискриминацията и правата 
на психично болните. Двете становища се 
достъпни на интернет сайта на Службата на 
върховния комисар по правата на човека в 
Женева.5 
 

                                                 
5Вж. http://www2.ohchr.org/  

http://www2.ohchr.org/
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През лятото и есента на 2010 г. БХК участва 
доброволно в изследване, предназначено 
за Европейската комисия, посветено на 
мерките за лишаване от свобода и 
условията в затворите. Изследването 
обхвана всички страни-членки на ЕС. 

През октомври представители на БХК се 
срещнаха  с делегация  на Европейския 
комитет за предотвратяване на 
изтезанията на Съвета на Европа по време 
на тяхна редовно посещение в България, 
където споделиха наблюденията си от 
положението в затворите, следствените 
арести, психиатричните институции и 
домовете за деца с увреждания. 
 
През октомври БХК участва в подготовката 
на инициативата „За европейско анти-
расистко гражданско общество” –
платформа за борба с расизма и 
ксенофобията, подкрепена от 32 
европейски неправителствени организации 
от различни страни, сред които и БХК. 
Платформата публикува своя пръв 
манифест на 2 ноември във в. Льо Монд.6 
Той бе публикуван и в няколко печатни и 
електронни издания в България. 
 
Както и в предходни години сътрудници на 
БХК участваха в много конференции, кръгли 
маси, семинари и други публични събития 
във връзка с правата на човека на равнище 
Съвет на Европа, Европейски съюз, ООН, 
както и такива, организирани от 
неправителствени правозащитни 
организации.

                                                 
6 Вж. http://www.lemonde.fr/idees/article 

/2010/11/02/pour-une-societe-civile-europeenne-

antiraciste_1434058_3232.html  

http://www.lemonde.fr/idees/article%20/2010/11/02/pour-une-societe-civile-europeenne-antiraciste_1434058_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article%20/2010/11/02/pour-une-societe-civile-europeenne-antiraciste_1434058_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article%20/2010/11/02/pour-une-societe-civile-europeenne-antiraciste_1434058_3232.html
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Публични събития, информационни 
проекти  

 

Конференция „Правото да знам“ за 
разкриване на досиетата на 
бившата Държавна сигурност 

 
През януари 2010 г. съвместно с Комисията 
по досиета и Катедра “История” при  СУ 
“Св.Климент Охридски” бе организирана 
конференция за разкриване на досиетата 
на бившата Държавна сигурност. В 
подготовката бе поканен като партньор и 
известният български журналист работещ в 
радио Дойче Веле – Александър Андреев. 
Дизайнът включваше два панела, в които 
взеха участие  не само експерти и 
правозащитници, но и видни литератори, 
историци, общественици, между които: 
Едвин Сугарев, Пламен Дойнов, Люба 
Кулезич. Таргетът на тази конференция бе 
мислен за студенти, преподаватели и 
журналисти. Присъстващите, обаче, 
надхвърлиха предварителния замисъл, а 
изказващите се по темата, както и голямото 
количество въпроси, показаха 
необходимостта от повторно провеждане 
на такава дискусия. 
 
Медийното отразяване на събитието 
включваше както директни репортажи, така 
и новините от праймтайма на националните 
телевизии. На следващия ден всички 
вестници информираха с коментари и 
интервюта инициираната от 
правозащитната организация дискусия. 
Оценено бе огласяването на напълно 
непозната информация относно действието 
на агенти от ДС в повечето области от 
духовния и културен живот на страната в 
изследвания период. 
 
Събитието се координираше от Юлиана 
Методиева, гл. редактор на сп. „Обектив“. 
 

Информационни проекти 
 

По силата на горните факти  - публично 
признатата журналистика на сп. Обектив, 
както и активностите на отделни колеги (Кр. 
Кънев, Ю. Методиева, Е. Коен) в различни 
медии по различни поводи, през май към 
БХК се обърна дъщерята на осъдения на 
смърт за шпионаж от комунистическия 
режим Маргарит Димитров с молба за 
достъп до информация и евентуални 
действия по реабилитацията на баща ѝ. 
Последваха четиримесечни разследвания, 
контакти с Главна дирекция „Изпълнения на 
наказанията“, МВР, Военен съд, Комисия по 
досиета, депутати от Комисията по 
сигурност, с вицепрезидента Ангел Марин, с 
генерали от запаса и бивши шефове на 
Генщаба, Съюз на съдиите, видни столични 
адвокати. В резултат бе извадено за пръв 
път заради грифа „строго секретно” 
досието и съдебното дело на Маргарит 
Димитров.  
 
Работата по това дело положи основа на 
един изключително труден, затова пък 
безпрецедентен за публичната памет 

проект – 
интернет портал 
„Библиотека 
‘Комунизъм – BG 
версия’”. 
Неговата идейна 
концепция е за 
образователни, 
изследователски 
и културни задачи. 

Целта му е да обедини, систематизира и 
съхрани в един значителен (и значим), 
достъпен и интерактивен ресурс в интернет 
знание, документи, научни изследвания, 
лични истории (спомени и интервюта), 
лични архиви, съдебни и обществени казуси 
от епохата на комунистическото 
управление; да създаде възможност на 
изследователи да откриват лесно 
интересуваща ги информация, както и да 
намират поле за публикации и дискусии. И 
най-важното: да осигури пространство за 
студенти за теренна работа, учебни проекти 
и пр., както и да даде възможност на 
граждани с интерес към темата 

Проект на интернет 
портал „Комунизъм - БГ 
версия“ 
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информация както за събитията от онази 
епоха, така и възможност да се ориентират 
бързо в нормативната уредба, ако те сами 
искат да извършват лични проучвания 
(например, механизмите за достъп и работа 
в Комисия по досиетата). Идеята е порталът 
ще стане своеобразна „платформа”, като 
събере в един информационен масив 
линкове на съществуващите досега 
независимо един от друг сайтове и блогове 
по темата, да стане модерен и атрактивен 
начин за „очовечено изговаряне на темата” 
не само чрез текстове, но и чрез снимки, 
аудио, видео, анимация. По тази дейност 
БХК осъществи партньорски 
взаимоотношения с Нов български 
университет, който изработва интернет 
портала, и Комисията по досиета, която ще 
проведе обучителната част. Студентите са 
активирани за работа. Изготвен е дизайнът 
на портала. Поради преструктуриране на 
партньорството в проекта, в началото на 
2011 г. са проведени разговори с Институт 
„Отворено общество“ – София.  
 

Участието на БХК в проекта се координира 
от Юлиана Методиева, гл. редактор на сп. 
„Обектив“. 

 
Други публични събития  

 
На 22 март 2010 г. на специална 
пресконференция беше представен 
Годишният доклад за правата на човека 
през 2009 г. на БХК. Събитието привлече 
значителен медиен интерес; информация за 
него беше поместена във всички централни 
медии.   
 
Също през март, БХК, Европейския център 
за правата на ромите и Комисията за 
защита от дискриминация организираха 
съвместна Работната среща върху 

изпълнението на решенията на 
Европейския комитет по социални права и 
относно България, които касаят ромите. 
Срещата беше организирана във връзка с 
трите решения на Европейския комитет по 
социални права, засягащи ромите във 
връзка с правото на жилищно настаняване, 
правото на здравеопазване и здравно 
осигуряване и правото на социално 
подпомагане и мерките, които българското 
правителство трябва да предприеме, за да 
изпълни решенията. 

 
През април беше организиран дебат в 
Червената къща на тема „Да изтезаваш или 
да не изтезаваш – дилеми и дефицити в 
българското наказателно право” 
иницииран по повод книгата на Красимир 
Кънев „Защита от изтезания, жестоко, 
нечовешко или унизително отнасяне или 
наказание“ (виж по-долу в раздел ‘Книги’).  

 
През септември президентът на Франция 
Никола Саркози започна експулсиране на 
роми. Оценявайки голямото обществено 
внимание към съдбата на българските роми 
БХК, заедно с други организации участва в 
подготовката на протестен митинг пред 
сградата на Френското посолство. Заедно с 
ромски правозащитни организации 
„Романи Бахт“, Организация „Дром“, 
Фондация „ШАМ“, видни ромски 
интелектуалци, бяха мобилизирани над 300 
роми от Видин, Монтана, Плевен, Велико 
Търново, София и други населени с ромско 
малцинство места. В отлично 
взаимодействие с активисти от 
десегрегационните проекти за ромско 
образование, на 18 септември митингът 
беше проведен при значителен медиен 
интерес. Събитието се превърна в първа 
новина за повечето национални телевизии.
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ПРОГРАМА „КОМУНИКАЦИИ И КАМПАНИИ“ 
 
Програма “Комуникации и кампании” 
(бивша за медийно застъпничество в 
рамките на институционална програма) 
беше създадена през 2010 г.  
 
В началото на 2010 г. беше разработена 
стратегия за развитие на кампаниите и 
комуникациите на БХК и в следващите 
месеци отделът, а впоследствие 
програмата, работеше по осъществяването 
й. Стратегията адресира проблемите в 
публичния образ на БХК: недостатъчно 
присъствие в медии и в публичното 
пространство като цяло; липса на разбиране 
за широкия периметър на дейност на БХК; 
понякога силно експертен език.  
 
Стратегията  предвижда по-добра видимост 
на дейностите; разпространяване на повече 
информация, правилно таргетиране на 
посланията към различните аудитории; 
повече и по-разнообразни събития; 
развиване на повече видими кампании; нова 
визуална идентичност, нов сайт с нова визия 
и функции; профили в социални мрежи, 
възможности за приобщавaне.  
 
В резултат, през 2010 г., списъкът с контакти 
в медиите беше осъвременен на два пъти 
през годината, като в момента 
съобщенията на БХК достигат до точните 
ресорни репортери и редактори.  
 
За една година от името на БХК са 
изпратени близо 50 прессъобщения.  
 
За същия период са организирани седем 
пресконференции, една кръгла маса и два 
дебата по темите за социалните институции 
за възрасти и домовете за деца. Повечето 
от тях са с рекордна за подобен тип събития 
посещаемост. (Установихме успешно 
сътрудничество с Центъра за култура и 
дебат „Червената къща“, не заплащаме за 
дебатите по наши теми.)  
 

Видимостта на БХК, в т.е. присъствието на 
името на комитета в медии, се подобри 
драстично.  
 
Представители на комитета са отговаряли 
на стотици медийни въпроси през годината.  

 
Бяха изградени три допълнителни сайта - за 
годишния доклад за правата на човека 
(humanrightsbulgaria.wordpress.com), за 
кампанията „Човек на годината 2010 г.“ 
(www.humanoftheyear.org) и за кампанията 
за наказване на престъпленията в детските 
домове (forsakenchildren.bghelsinki.org). 
 
Двете най-големи кампании през годината 
бяха оповестяването на резултатите от 
проверките в домовете за деца с 
увреждания и наградите „Човек на 
годината“. И двете постигнаха значителен 
успех.  

Специалният сайт за годишния доклад на БХК 
„Правата на човека през 2009 г.“ 

Специален сайт за оповестяване на резултатите от 
проверките в детските домове беше пуснат през 
септември 2010 г.  
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По кампанията за престъпленията в 
детските домове имаше стотици 
публикации и материали на електронни 
медии, в България и чужбина. International 
Herald Tribune, Deutsche Welle (и радио, и 
телевизия), Sudwest Presse, BBC, Daily 
Telegraph, Le Monde, Courrier International, 
австрийската национална телевизия, 
швейцарското национално радио са само 
част от медиите, отразили кампанията ни.  
 
Първоначалната статия във в. „Дневник“7 бе 
прочетена близо 19 000 пъти 
онлайн. Специалният ни сайт е 
изключително успешен - 7400 уникални 
посетители, 13 300 прегледани страници; 
много ценена е и английската версия на 
сайта.  
 
Кампанията около наградите „Човек на 
годината“ премина дори по-успешно от 
миналогодишната - повече медийни 
публикации, повече присъстваши на 
церемонията, и близо два пъти повече 
посетители на сайта - 46 700 уникални 
посетители (в сравнение с 26 000 
посетители през 2009 г.).  
 
Специалният сайт за годишния доклад е 
посетен над 6500 пъти.  
 
И докато това е сравнително малък успех, 
можем да изчислим, че през 2010 г. БХК 
(основен сайт плюс 3 специални сайта) е 
достигнал комуникационно до над 40 000 
посетители повече отколкото през 2009 г. 
 
И при двете кампании (детски институции и 
„Човек на годината“) ползвахме нова за 
БХК медия - FAME картички. Според 
отчетите на FAME кампаниите ни са били 
изключително успешни. Стотици хора 
пратиха имейли и картички до офиса на 
главния прокурор.  
 

И при двете кампании интензивно 
ползвахме социални платформи като 

                                                 
7„Има виновни“, Яна Бюрер Тавание, в . „Дневник“, 20 
септември 2010 г., достъпна на www.dnevnik.bg. 

Facebook и Twitter за директна 
комуникация с общността, отново нещо 
ново за БХК. Нивото на споделяне на 
материали беше впечатляващо високо - 
хиляди споделени линкове.  

 

През годината усилено се работеше по 
новия сайт, който предстои да бъде пуснат 
в първата четвърт на 2011 г. Заедно със 
стартирането на новия сайт, ще тръгнат и 
профилите на БХК във Facebook и Twitter.  
 
 

През годината променихме 
визуалната идентичност на 
БХК - избрахме ново лого, 
като дизайнерите трябваше 
да работят по бриф, който 
говореше едновременно за 

защита, помощ; и за овластяване, 
окриляване. 
 
През ноември 2010 г. директорът на 
програмата беше поканен за консултант на 
новия социален блок на БНТ, „Малки 
истории“.  От този момент нататък е нямало 
съботно студио по БНТ, в което да няма 
представител на БХК.  
 
 
 
Програмата „Комуникации и кампании“ 
през 2010 г. се изпълняваше от Яна Бюрер 
Тавание, директор, и Десислава Петрова, 
координатор. 

FAME картичка по повод кампанията в детските 
домове. Художник: Ася Колева. 
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ПРАВНА ПРОГРАМА 
 
През 2010 година Правната програма (ПП) 
извършваше дейност в рамките на 
основната програма за правно 
застъпничество и водене на дела и проекта 
за застъпничество и правна защита на лица 
с психични, интелектуални и емоционални 
разстройства, съвместен с Центъра за 
застъпничество за лица с ментални 
увреждания (Mental Disability Advocacy 
Center, MDAC), Будапеща. В помощ на 
правната и лобистка дейност на екипа на 
програмата като доброволци се включиха 
рекорден брой студенти от университети в 
страната и чужбина, както и завършили 
юристи.  
 
Работата на програмата се подкрепяше от 
Институт „Отворено общество“ – 
Будапеща, Фондация „Оук“, MDAC - 
Будапеща, Фондация „Лион Ливай“ и 
Посолството на Холандия в България. 
 

Съвместни проверки на БХК и 
Прокуратурата в институциите за 
деца и младежи с увреждания 
 
Предистория: През 2009 г. ПП заведе дело за 
дискриминация срещу Прокуратурата за 
бездействието й да преследва 
престъпленията срещу децата с 
увреждания в институциите, вкл. 75 
установени смъртни случая за период от 8 
години. ПП твърдеше, че отказът на 
Прокуратурата да образува досъдебни 
производства представлява дискримина-
ция, основана на уврежданията на децата. 
 
В безпрецедентна за неправителствения 
сектор среща, инициирана през февруари 
2010 г. от главния прокурор на България по 
повод на делото, зам.-председателката на 
БХК постигна споразумение с обвинител 
номер едно за съвместни проверки на 
Прокуратурата и БХК във всички институции 
за деца с увреждания. През март - юни 2010 
г. проверки бяха извършени във всички 24 
домове за деца и младежи с умствена 

изостаналост; проверена бе и закритата 
институция в Могилино. До август 2010 г. 
протече обработката на данните и 
изготвяне на докладите на БХК до 
Прокуратурата (общо 263 стр., 1730 
бележки под линия с доказателства за всеки 
констатиран факт). ПП изготви критични 
доклади за институциите с най-тежки 
проблеми: Могилино, Медвен, Крушари, 
Петрово – Благоевградско,8 Рудник, 
Петрово – Стара Загора, Сладък кладенец, 
Гомотарци, Кула, Берковица, Искра, Горна 
Козница, Кермен, Васил Друмев и 
Кошарица.9 БХК изготви и 2 особени мнения 
въз основа на констатираното от 
прокурорите в институциите в София и 
Стража. 
 
Съвместните проверки установиха 238 
починали деца за период от десет години 
(2000-2010), от които 31 смъртни случаи от 
системно недохранване, 84 от общо 
занемаряване, 15 без установена причина, 13 
от зарази (лоша хигиена); 6 от злополуки 
като измръзване, удавяне, задушаване; 36 
от пневмония, вследствие студ и 
залежаване; 2 от насилие. Данни за 103 
живи, но страдащи от недохранване деца и 
младежи. 7 случая на сексуално насилие; 
поне 8 случая на физическо насилие. 622 
случая на тежки заразни болести и 
опаразитяване, някои от които довели до 
смърт. Незаконна физическа имобилизация 
на деца като практика в поне 8 дома. 90 
деца, подложени на „химическа 
имобилизация“ с тежки и увреждащи 
невролептични медикаменти - 
транквилантите се дават на децата за 
овладяване както на състоянията им на 
(авто)агресия, така и на обичайните за 
всички деца викане, тичане и пр. 
Проверяващите констратираха още поне 86 

                                                 
8 До 2008 г. положението в тази институция е тежко. 
9 Всички доклади и особени мнения на БХК са достъпни 

на адрес http://forsakenchildren.bghelsinki.org. 
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документирани тежки инцидента и данни за 
58 домуващи, които се самоувреждат.  
 
Резултатите от докладите бяха представени 
на съвместна пресконференция с участието 
на главния прокурор, Борис Велчев, и зам.-
председателката на БХК, адв. Маргарита 
Илиева. Тогава главният прокурор лично се 
ангажира, че прокуратурите по места ще 
разследват и ще образуват наказателни 
производства за всички престъпления, 
данни за които се съдържат в изготвените 
от ПП доклади. ПП продължи да играе 
ролята си на гарант за ефективността на 
тези производства, като следи и 
сигнализира до по-горе стоящата 
прокуратура или съда в случай на 
незаконосъобразен и/или неправилен отказ 
за образуване на производство или 
прекратяване на досъдебно производство. 
До края на януари 2011 г. Прокуратурата 
уведоми БХК за образуването на общо 55 
досъдебни производства. 
 
През октомври 2010 г. се проведе уникален 
по своя характер семинар с участието на 
ВКП, ПП, експерти и прокурори, определени 
за разследване на престъпленията в 
институциите, с цел да се разработи мето-
дология за разследване на престъпленията 
в домове за деца с увреждания.  
 
Със стартиране на проверките ПП прекрати 
делото си срещу Прокуратурата. 

Дела пред правозащитните органи 
в страната 

 
През 2010 г. Правната програма продължи 
да води стратегически дела пред 
българските съдилища. 
 

 Дела на хора с психични/ 
интелектуални проблеми 

 
С успех приключи делото срещу министъра 
на образованието за липсата на ефективен и 
реален достъп до качествено образование 
за децата със специални образователни 

потребности. Решението на Комисията за 
защита от дискриминация (КЗД) от 2009 г. 
беше оставено в сила от Върховния 
административен съд (ВАС). 
 

Очаква се решение на ВАС и по делото 
срещу министъра на труда заради липсата 
на предоставени грижи в общността на 
жена с психична болест, принудена да 
живее в социална институция, изолирана от 
обществото, далеч от средата й на живот в 
София, което допринася за задълбочаване 
на „синдрома на институционализъм“, 
изразяващ се в безпомощност, зависимост 
и апатичност. Самата жалбоподателка 
поиска в съдебното заседание да бъде 
настанена в защитено жилище в София.  
 
ПП продължи представителството на ищец 
– лишен от свобода с психичноздравни 
проблеми – и по друго иновативно и 
стратегическо дело на програмата срещу 
министъра на правосъдието за 
безотговорно и унизително отнасяне на 
служителите на Бургаския затвор към мъжа. 
Ищецът иска Софийски районен съд (СРС) 
да установи, че липсата на медицинска и 
психосоциална грижа, както и бруталното 
отнасяне на служителите към него, 
представляват дискриминация, основана на 
психичноздравното му състояние, както и 
нечовешко/унизително отнасяне.  
 
Продължи представителството пред по-
горна инстанция на Г.Г., за когото СРС 
постанови през 2009 г., че е бил 
дискриминиран от Държавната 
психиатрична болница в Раднево, тъй като 
при лечението му в същата му е било 
забранено да гласува на парламентарните 
избори, тъй като не бил „психично годен“. 
Така, само по заповед на директора на 
болницата, на група хора, сред които и 
ищецът, им е било отнето 
конституционното право да избират. 
 
Програмата продължи представителство по 
ред други дела, вкл. на хора, поставени под 
запрещение, на които е препятстван 
достъпът до съд. 
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 По антидискриминационни дела по 
признак пол, етнос, сексуална 
ориентация и религия 

 
В резултат на заведено безпрецедентно 
дело от ПП срещу военния министър през 
ноември 2010 г. министър Аню Ангелов по 
собствен почин отмени дискриминационна 
наредба, която ретроградно забраняваше 
жените да бъдат допускани до отдаване на 
почести в Националната гвардейска част. 
 

Очаква се решение на Върховния 
касационен съд (ВКС) по дело за полово-
определено домашно насилие, извършено 
чрез сексуално посегателство. Състав на 
ВКС успешно разпита пострадалата при 
щадящи условия, без тя да е изложена на 
пряк контакт с подсъдимия по делото. 
 

Програмата води и редица други 
стратегически антидискриминационни дела, 
в т.ч. делата срещу политика Волен Сидеров 
за враждебната му реч спрямо малцин-
ствени групи в България, както и спрямо 
ЛБГТ общността; дело против расистко 
уволнение на служител от Националната 
агенция по приходите; дела и изпълнителни 
производства относно откази за достъп до 
услуги и до пазара на труда спрямо роми; 
дело за трафик; дело за подбуждане към 
дискриминация спрямо Шри Чинмой център 
– България (център за духовност и 
медитация), извършено от Център за 
религиозни изследвания и консултации “Св. 
Св. Кирил и Методий“ и др.  
 

 По дела за неправомерно 
причиняване на смърт, нечовешко и 
унизително отнасяне и незаконно 
задържане 

 

През февруари 2010 г. ВАС потвърди 
решение на Административен съд – София 
град (АССГ), с което БХК осъди МВР за 
незаконно задържане на човек без 
основание, с цел да бъде наказан за 
неприятното си държане спрямо полицай. 
Полицейският орган е задържал човека 19 
часа, без да извърши нито едно неотложно 

процесуално действие, което е в нарушение 
на целите на Закона за МВР. 
 
Съобразно духа и буквата на Европейската 
конвенция за защита правата на човека 
през юли 2010 г. АССГ постанови, че 
задържане от полицията и завеждане до 
психиатрия на човек без тежки психично-
здравни проблеми представлява нарушение 
на чл. 3, чл. 5 и чл. 8 от Конвенцията поради 
проявеното към задържаната унизително 
отношение, незаконно задържане и 
незачитане на правото й на личен и семеен 
живот. По случая полицейска служителка е 
използвала прекомерна физическа сила 
спрямо жената. Съдът постанови, че жалбо-
подателката е задържана незаконосъоб-
разно, защото Законът за МВР допуска 
задържане само на човек, който има тежки 
психични отклонения и с поведението си 
нарушава обществения ред или излага 
живота си/този на други лица в опасност. 
АССГ осъди Столична дирекция на 
вътрешните работи да заплати обезщете-
ние в размер на 1500 лв. на жалбоподател-
ката за причинените неимуществени вреди. 

 
Правната програма продължи представи-
телството на жалбоподател – лишен от 
свобода – срещу министъра на 
правосъдието по дело пред ВАС, което цели 
установяването на бездействие на 
министъра да осигури безопасността на 
затворниците в затвора. Затворникът е бил 
необезпокоявано от надзирателите 
нападнат и пребит от друг затворник, в 
резултат на което претърпява сериозна 
телесна повреда с опасност за живота.  

Дела пред ЕСПЧ 

 
През 2010 г. ПП продължи да води 
стратегически дела пред Европейския съд 
по правата на човека (ЕСПЧ) за нарушения 
на Европейската конвенция за правата на 
човека (ЕКПЧ).  
 
Очаква се решение на ЕСПЧ по знаковото 
дело на ПП Йорданова и други срещу 
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България за опасността от насилствена 
евикция на роми от къщите им в кв. 
Баталова воденица, София, без 
предоставянето на адекватна жилищна 
алтернатива от кмета на общината. По-
голямата част от постройките в махалата са 
установени там в началото на миналия век. 
Те са единствените жилища, които хората 
притежават и на които са официално 
регистрирани от държавата. 
 
След миналогодишното открито заседание 
по делото Станев срещу България камарата 
прехвърли делото за разглеждане от 
Голямата камара на ЕСПЧ в състав от 
седемнадесет съдии. Председателят на 
Съда сметна за необходимо да насрочи 
ново открито заседание на 9 февруари 2011 
г. Жалбата на г-н Станев касае провала на 
държавата да осигури ефективна защита на 
хората с ментални увреждания. 
Жалбоподателят е поставен под 
запрещение и затворен в социална 
институция в с. Пастра – дом, известен със 
своите унизителни условия на живот. Това е 
сторено по решение на попечителката му и 
противно на неговото желание да живее в 
общността. По делото се очаква решение, 
което ще засегне законодателството и 
практиката относно поставянето на човек 
под запрещение и личните и правни 
последиците за неговия живот насетне. 
 

ПП заведе жалба в ЕСПЧ, касаеща расова 
дискриминация от страна на Прокуратурата 
спрямо клиент на БХК поради отказа на 
прокурор да разследва инцидент, довел до 
смъртта на брата на жалбоподателя. 
Постановлението за отказ на прокурора да 
разследва е мотивирано с открито 
изразяване на анти-ромски предразсъдъци. 
 

ПП подаде и жалба пред ЕСПЧ от името на 
баща, отгледал сина си сам до 3-годишната 
му възраст, на когото българските 
съдилища отнемат родителските права със 
сексистки мотиви, че - бидейки мъж - не е 
пригоден да отгледа детето, така както би 
била жената - майка. КЗД и ВАС отказаха да 
се произнесат дали съдебните решения 

съставляват акт на полова дискриминация, с 
което нарушиха правото на жалбоподателя 
да получи ефективна защита срещу полова 
дискриминация при упражняване на 
правото му на семеен живот.  

 
Програмата продължи представителството 
пред ЕСПЧ по ред други жалби, а именно на 
мъж, измъчван от полицаи с цел изтръгване 
на показания по дело за убийство; 
партньорка и дъщеря на мъж от ромски 
произход, насилствено загинал, прострелян 
от полицай, чиято смърт не е ефективно 
разследвана; жалба от името на момичета, 
настанени като непълнолетни във 
възпитателно училище-интернат за 
нарушение на правото им на свобода и 
сигурност, достъп до съд и правото им на 
личен живот; жалба от сина на жена, 
починала в институция за социални грижи; 
от името на лишен от свобода, връзван 
неправомерно дни наред, за нарушение на 
забраната за нечовешко и унизително 
отнасяне от служителите в затвора към 
него; от името на хора, неправомерно 
настанени в психиатрията; от името на 
суданец, който е бил нападнат и бит от 
скинхед хулигани в София, а побоят върху 
него не е ефективно разследван; от името 
на македонци за нарушаване на правото им 
на мирно събрание и сдружаване в 
България и др. Делото Митев срещу 
България, касаещо грубо погазване на 
правата на човек под запрещение, беше 
прекратено от ЕСПЧ поради смъртта на 
жалбоподателя.  

Застъпничество 

 
През май 2010 г. БХК внесе в Народното 
събрание Отворено писмо против проекто-
предложението за намаляване на състава 
на КЗД. Писмото, инициирано от зам.-
председателката на БХК, бе подкрепено от 
22 организации – сред които най-големите и 
влиятелни правозащитни организации в 
страната. Всички те застанаха зад тезата, че 
чрез намаляване броя на членовете на КЗД 
силно ще се ограничат възможностите за 
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защита от дискриминация, което е в 
драстично нарушение както на 
Конституцията, така и на изискванията на 
правото на Европейския съюз. 
Впоследствие БХК категорично се 
противопостави и на гласуваното на първо 
четене от Парламента намаление в броя на 
членoвете на КЗД от 9 на 7. 
 

През април 2010 г. адв. Анета Генова и адв. 
Даниела Фъртунова се срещнаха със зам.-
министъра на правосъдието, Даниела 
Машева. Те обсъдиха идеята за създаване 
на работна група за изготвяне на проекто-
закон за настойничеството с цел 
осигуряване на по-добра защита на хората, 
поставени под запрещение. Пак в тази 
връзка експертите на ПП участваха в 
работните групи за мониторинг на 
приложението и промени в Гражданския 
процесуален кодекс. Те изразиха своята 
загриженост относно липсата на гаранции в 
процеса по поставяне и отмяна на 
запрещението на хора с ментални 
увреждания. 
 

ПП призова още правителството да 
предостави на гражданското общество 
възможност за коментар и допълнения по 
превода на Конвенцията на ООН за правата 
на хората с увреждания, подписана от 
България, но все още нератифицирана. Адв. 
Анета Генова предложи помощ на 
българското правителство при превода и 
прегледа на законодателството за 
уеднаквяване с конвенцията. 
 

През юли 2010 г. БХК остро осъди 
предвиждани промени в Кодекса за 
социално осигуряване, които целяха да 
ощетят всички самоосигуряващите се лица. 
Промяната предвиждаше авансовото 
осигуряване при ползването на отпуски по 
болест или майчинство да е върху 
минималната възможна сума (420 лева към 
онзи момент). БХК алармира, че това би се 
отразило пагубно на най-уязвимите групи от 
самоосигуряващите се – жени и хора с 
увреждания, съответно зависещите от тях 
деца. 

ПП изпрати редица сигнали до Държавната 
агенция за закрила на детето за нарушени 
права на живущите в домовете за деца, 
лишени от родителска грижа. Програмата 
предостави становища и консултации по 
жалби, постъпили чрез писма на граждани, 
които  попадат сред приоритетните сфери 
на дейност на организацията. Общият брой 
на получените жалби през годината бележи 
ръст до 470, което е с 35% повече спрямо 
2009 г. В допълнение БХК продължи да 
актуализира и разширява списъка с 
институции и организации, качен на сайта, 
към които хората могат да се обръщат за 
помощ.  
 
Програмата продължи да поддържа и сайта 
http://ravni.bghelsinki.org/, съдържащ 
информация за защита от дискриминация.  

 
Целогодишно експертите на Правната 
програма коментираха за медиите 
актуалните правозащитни проблеми в 
страната. Нестихващ медиен отзвук 
получиха разкритията при проверките в 
институциите за деца с увреждания. 
 

Семинари, работни срещи и 
обучения 

 
През май 2010 г. по покана на Европейската 
федерация на национални организации, 
работещи с бездомни хора (FEANTSA) адв. 
Маргарита Илиева взе участие като 
гостуващ лектор на семинар в Барселона на 
тема защита на жилищните права чрез 
водене на дела. За поредна година тя 
изнесе и лекция за правата на ромите в 
серията антидискриминационни семинари в 
Академията по европейско право, Триер, 
Германия.  Нейното участие като лектор на 
тема „Органи по равенството“ беше 
оценено и на среща в Лисабон за 
Европейската мрежа на органите по 
равенство (Equinet) през октомври 2010 г. 
През септември 2010 г. в Албена адв. 
Илиева взе участие в среща с 
председателите административните 

http://ravni.bghelsinki.org/
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съдилища в България. Тя представи 
актуалната тема „Пряка приложимост на 
съюзното право“.  
 
През годината директорката на програмата 
беше канена и като експерт в подготовката 
на международни инициативи. През 
ноември по покана на SOS Расизъм, 
Франция, тя взе участие в създаването на 
европейско грасрутс антирасистко 
движение, а през октомври в работен 
семинар в Ню Йорк, организиран от 
Международната мрежа за икономически, 
социални и културни права (ESCR-Net) за 
разработване на ефективна рамка за 
прилагане на Допълнителния протокол към 
Международния пакт за икономически, 
социални и културни права. 
 
През март 2010 г. адв. Анета Генова участва 
като член на експертната комисия в 
семинар, организиран от Министерството 
на труда и социалната политика. Основните 
въпроси, обсъдени на семинара, бяха 
свързани с положението на социалните 
работници в социалните институции и 
необходимостта от деинституцио-
нализация, индивидуална грижа и подход 
към потребителите на социални услуги в 
общността.  
 
През пролетта на 2010 г. адв. Даниела 
Фъртунова и Георги Войнов взеха участие 
като лектори относно правната защита на 
пострадали от престъпления на омраза в 
антидискриминационни семинари, органи-
зирани от Комисията за защита от 
дискриминация, съответно в Девин и в 
София. Те проведоха и трейнинг по 
антидискриминационно право на студенти 
от Правния факултет в Белградския 
университет през декември 2010 г.  
 
През ноември 2010 г. адв. Фъртунова 
съвместно с колегата си Сибила Борисова 
подготви по темата човешки права студенти 
доброволци, които по проект на 
организацията „Стъпка за България“, ще 
предадат наученото на тях младежи, 
лишени от родителска грижа. 

Награда на Австрийската лига за 
правата на човека за работата по 
проверките в детските домове за 
деца с увреждания 

 
През октомври 2010 г. директорката на 
програмата Маргарита Илиева стана единия 
носител на наградата на Австрийската лига 
за правата на човека. Отличието беше 
дадено основно заради работата й по 
проверките на всички институции за деца с 
увреждания в България през 2010 г., което 
установи разследване на десетки детски 
смърти в едно уникално по своя мащаб и 
изводи начинание. След месеци работа 
Маргарита Илиева и ръководеният от нея 
екип достигат до шокиращи данни (виж по-
горе в този раздел) за детски смърти, 
насилие, връзване и третиране с опасни 
медикаменти, както и над сто живи деца, 
страдащи от недохранване. 
 
Австрийската лига за човешки права връчва 
своята награда на представители на 
неправителствени организации, работещи 
за защитата и популяризирането на 
човешките права, за втора поредна година.  
 
Награждаването се проведе на специална 
тържествена церемония във Виена в 
навечерието на 10 декември – Световния 
ден на правата на човека. 
 
 
 
Дейностите на Правната програма през 
годината се изпълняваха от екип в състав: 
адв. Маргарита Илиева – зам.-председателка 
на БХК и директорка на програмата, старши 
юристките адв. Анета Генова и адв. Даниела 
Фъртунова - организатор в ПП, юристите 
Георги Войнов и Елена Кръстева, стажантите 
Благовеста Ламбрева, Габриела Гълъбова, 
Калоян Станев, Деница Любенова – юрист 
доброволка в ПП, както и мл. адв. Мария 
Николова, Стефан Стефанов, Маноела 
Кръстанова и доброволците Ирина Гълъбова, 
Йоана Трайкова, Юлия Шендерович, Ростислав 
Русев, Мария Кръстева, Стефан Василев, 
Магдалена Иванова и Доника Батанова.
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ПРОГРАМА ЗА ЗАТВОРЕНИТЕ ИНСТИТУЦИИ 
 
През 2010 г. изследователите, работещи по 
Програма „Затворени институции“ (която 
вече е част от програма за мониторинг и 
изследвания) продължиха работатата по 
проекта „ Укрепване на обществения 
надзор върху затворите в България и 
Македония чрез засилване ролята на 
Омбудсмана, общинските наблюдателни 
комисии и специализираните органи за 
инспекции”.  Основната цел на проекта бе 
да стимулира дейността на тези от 
институциите, които осъществяват общ и 
специализиран надзор върху местата за 
лишаване от свобода, както и да инициира 
инициативи за подобряване на условията в 
местата за лишаване от свобода и 
състоянието на правата на човека в тях. 
Проектът бе двугодишен и се подкрепяше 
от Институт „Отворено общество” – 
Будапеща, като през 2010 г. продължи със 
съ-финансиране от Тръста за гражданско 
общество в Централна и Източна Европа. 
Партньор на БХК по проекта в Македония 
бе Македонският хелзинкски комитет. 

Дейностите по проекта бяха 
осъществявани в сътрудничество с всички 
надзорни институции и с активното 
съдействие от страна на Главна дирекция 
„Изпълнение на наказанията” и 
администрациите на местата за лишаване 
от свобода.  

По отношение на всички наблюдателни 
комисии проектът проведе сериозна 
информативна дейност, свързана с 
разясняване на нормативните промени и 
високата им обществена значимост. Една 
от комисиите с най-много и новаторски 
дейности бе тази във Варна, която 
развиваше активна дейност както в 
затвора, така и с лишени от свобода, които 
са имали нужда от подкрепа след излизане 
на свобода. Поради това БХК разпрати 
отразените в медиите добри практики и на 
останалите комисии. Започналата 
агитационна дейност за създаване на 
наблюдателни комисии и в градове, в 

които няма затвори, доведе до създаване 
на комисии в Русе, Казанлък, Благоевград, 
Кърджали, Добрич и др. В други по-малки 
градове, като Твърдица и Бяла Слатина, се 
оказа, че комисии са създадени, но не 
извършват никаква дейност.  В отделни 
градове общинските съвети не реагираха 
на настоятелните призиви на БХК да 
създадат свои наблюдателни комисии.  

През 2010 г. БХК проследи практиката и по 
осъществяване на надзор от страна на 
Прокуратурата, Инспектората към 
Министерство на правосъдието, 
Омбудсмана и специализираните 
надзорни институции, които са на 
подчинение на Министерство на 
здравеопазването и Министерство на 
труда и социалната политика. На 
специално организираните работни срещи 
с тях БХК представяше произтичащите от 
закона техни задължения за 
осъществяване на надзор, както и 
международните стандарти и методиките 
за осъществяване на тази специфична 
дейност.  

През цялата година работещите по 
проекта извършваха мултидисциплинарни 
посещения в градовете, в които 
функционират затвори, и след всяко 
посещение в затвор провеждаха поредица 
от срещи с наблюдателните комисии, с 
ръководствата на Регионалните центрове 
по здравеопазване, на Регионалните 
инспекции по опазване и контрол на 
общественото здраве и с Регионалните 
инспекции по труда. Надзорът от страна на 
институциите бе обект на проверки по 
време на посещенията в затворите, 
където на място бяха интервюирани 
служители и лишени от свобода за 
честотата на провеждали и за протичането 
на срещите им с инспектори от ГД 
“Изпълнение на наказанията”, 
представители на Омбудсмана и 
прокурори, осъществяващи надзор, или 



 

 

прокурори от Върховна касационна 
прокуратура.  
 
От пролетта на 2010 г. към проекта се 
включи нов модул, свързан с наблюдение 
и стимулиране на външния контрол по 
отношение на образователния процес в 
училищата към затворите. БХК започна 
проучване на начина, по който 
функционира образователната система в 
българските затвори и на начина, по който 
тя се инспектира. БХК организира срещи с 
четири Регионални инспектората по 
образованието, отговорни за училища към 
затворите във Враца, Поправителния дом 
в Бойчиновци, Ловеч и Стара Загора, 
където се дискутираше спецификата на 
образователния процес в затворите 
поради многото различия спрямо всички 
останали училища, произтичащи от 
големите различия по отношение на 
образователен статус, възраст, липса на 
мотивация за ограмотяване на 
затворниците, както и механизмите, които 
могат да ги стимулират да посещават 
редовно училищните занятия.  

След провеждането на работна среща с 
ръководството на Инспектората по чл. 46 
към Министерство на правосъдието10 БХК 
писмено поиска последните доклади от 
проверки на затворите, но те бяха 
отказани от министъра на правосъдието с 
аргумента, че са за служебно ползване; 
последва отказ и на искането за достъп по 
Закона за достъп до обществена 
информация. БХК сезира 
Административния съд – София град и 
изиска докладите на Инспектората по 
съдебен ред; в началото на 2010 г. жалбата 
на БХК бе отхвърлена с аргумента, че 
докладите „нямат самостоятелно 
значение“. Обжалването на това решение 
пред Върховния административен съд 
доведе през декември 2010 г. до решение, 
което отмени като неправилно решението 

                                                 
10 Основната функция на Инспектората е да 
осъществява контрол върху дейността на МП, вкл. 
затворите и други затворени заведения, подчинени 
на Министерството. 

на по-нискоинстанционния съд и  отмени 
като незаконосъобразен отказa на 
Министерство на правосъдието да даде 
достъп до докладите. Със своето решение 
ВАС прие, че докладите на Инспектората 
имат самостоятелно значение, защото 
отразяват съществуващото положение в 
местата за лишаване от свобода към 
момента на проверката. Съдът е отчел 
надделяващия обществен интерес по 
казуса, предвид обстоятелството, че 
състоянието на затворите е по начало в 
обсега на мониторинга за състоянието на 
правата на човека. 

През м. май 2010 г. организирахме трета 
кръгла маса на тема „Укрепване на 
обществения надзор върху затворите в 
България и Македония“ с участието на 
главния директор на Главна дирекция 
„Изпълнение на наказанията“, всички 
началници на затвори и поправителния 
дом и председатели и членове на 
наблюдателни комисии. Кръглата маса 
имаше за цел да събере представителите 
на институции, които подлежат на надзор с 
такива, които трябва да осъществяват 
надзор. Участниците на кръглата маса бяха 
запознати както с принципите за 
осъществяване на надзор, така и с 
Факултативния протокол към Конвенцията 
за предотвратяване на изтезанията и 
необходимостта Република България да 
ратифицира този основен инструмент за 
осъществяване на надзор. 

Още през 2009 г. ние се ангажирахме с 
лобиране за необходимостта от 
присъединяване на страната ни към 
Факултативния протокол към 
Конвенцията против изтезанията и други 
форми на жестоко, нечовешко или 
унизително отнасяне или наказание 
(ФПКПИ). През м. юли 2010 г. по 
инициатива на Министерството на 
външните работи беше създадена работна 
група, която да предприеме 
необходимите действия във връзка с 
подготовка за присъединяване на 
България към Факултативния протокол. В 



 

 

работната група бяха включени трима 
представители на БХК – единствената 
НПО, поканена да участва в работната 
група. В началото на м. септември 2010 г. 
правителството подписа Факултативния 
протокол, а до края на 2010 г. бяха 
проведени общо три срещи на работната 
група, в които участието на БХК бе 
изключително полезно предвид 
експертните знания и натрупан опит в 
областта на прилагане на Протокола. На 
срещите се обсъждаше и прецизираше 
терминологията на текстовете на 
Протокола с оглед предстоящата 
ратификация и се планираха конкретните 
действия за установяване на национален 
превантивен механизъм. Очаква се ФПКПИ 
да бъде ратифициран от парламента през 
пролетта на 2011 г. В тази връзка ние 
подготвяме първото издание на български 
език за прилагането на ФПКПИ – 
„Факултативен протокол към Конвенцията 
против изтезанията: Наръчник за 
прилагане“. 11 

 

Допълнителни дейности  

Дейностите по програмата включиха и 
разследвания по сигнали и жалби за 
нечовешко и унизително отнасяне спрямо 
лишени от свобода в няколко затвора. За 
тези от тях, които се потвърдиха, 
работещите по програмата уведомиха 
Правната програма на БХК с препоръка за 
поемане на правна защита.  

В края на м. октомври работещите по 
програмата бяха поканени на работна 
среща с делегация на Европейския 
комитет за предотвратяване на 
изтезанията. За получаване на актуална 
информация, която да представи на 

                                                 
11 „Факултативен протокол към Конвенцията против 
изтезанията: Наръчник за прилагане“, превод на 
български на изданието на Асоциацията за 
предотвратяване на изтезанията и 
Междуамериканския институт за правата на човека, 
Optional Protocol to the UN Convention against Torture: 
Implementation Manual (в печат). 

срещата, през предходните месеци БХК 
извърши посещения на петнадесет 
следствени ареста, в които условията за 
задържаните лица бяха най-тежки.  

В края на годината, както и през 
предходните десет години по това време, 
БХК извърши посещения в затворите в 
Пловдив, Плевен, Белене и Бобовдол, за 
да интервюира лишени от свобода, които 
са били арестувани през последните две 
години, за да обобщи данните за достъп 
до адвокатска защита и начина, по който е 
протичало полицейското задържане. 
Данните от анкетата ежегодно се 
използват при подготовката на годишния 
доклад на БХК за правата на човека в 
България.  

През пролетта на 2010 г. приключихме 
изследването, посветено на 
законодателството и практиката по 
налагане на най-тежкото наказание в 
България – “доживотен затвор без 
замяна”. След като бяха получени 
отговори на запитвания до ГД 
„Изпълнение на наказанията“, Главния 
прокурор и МВР и бяха посетени всички 
затвори, за да се проучат условията за 
изтърпяване на това наказание, БХК 
издаде свой специален доклад, 
„Доживотният затвор без замяна - 
нечовешко и унизително наказание“,12 
който бе разпратен на всички институции, 
които имат отношение към изследването. 
Основният извод от него бе, че 
наказанието „доживотен затвор без 
замяна“ е нечовешко и унизително по 
своята същност и следва да отпадне от 
българския Наказателен кодекс. 

През 2010 г. Програмата за наблюдение на 
затворените институции се изпълняваше 
от Станимир Петров, координатор/ 
координатор общ надзор, д-р Георги 
Банков, старши изследовател/ 
координатор специализиран надзор, и 
Елица Гергинова, изследовател.

                                                 
12 Докладът е достъпен на www.bghelsinki.org на 
български и английски. 

http://www.bghelsinki.org/


 

 

ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА НА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ 
 
През 2010 г. БХК продължи 
дългогодишната си дейност по 
наблюдение и застъпничество на правото 
на убежище и международна закрила за 
лицата, бягащи от преследване по причина 
на своята раса, религия, националност, 
принадлежност към определена социална 
група или политически убеждения. БХК 
осъществява тази дейност от 1994 г. с 
основен донор Върховния комисариат за 
бежанците към ООН. Програмата 
изпълнява дейността въз основа на 
няколко постоянни институционални 
споразумения с Държавна агенция за 
бежанците от 1998 г., с Главна Дирекция 
„Гранична полиция“ - МВР от 2005 г. и с 
Дирекция „Миграция“ - МВР от 2007 г.  
 
Програмата осигурява правна помощ на 
бежанци, лица с хуманитарен статут, 
търсещи закрила и принудително 
разселени лица, но така също и на 
мигранти, чиито основни права са 
ограничени или нарушени. 
Специализирана правна помощ бе 
предоставяна на категории лица, 
нуждаещи се от специална закрила като 
непридружени деца, жертви на изтезания 
или лица с увреждания.  
 
Програмата извършва своята дейност чрез 
постоянно действаща приемна и в 
регистрационно-приемателните центрове 
на Държавната агенция за бежанците в 
София и Баня. Регулярен мониторинг бе 
осъществяван в местата за полицейско 
задържане в ГКПП „Капитан Андреево“, 
ГКПП „Ново село“, ГКПП „Аерогара-
София“. Седмичен мониторинг бе 
извършван и в единствения действащ 
Специален дом за временно настаняване 
на чужденци (СДВНЧ) в с. Бусманци, 
представляващ място за административно 
задържане на незаконни имигранти. 
Програмата осигури също така обжалване 
на актовете на администрацията и достъп 
до съдилищата на търсещи закрила и 

незаконни мигранти като правна помощ за 
реализация на правото им на ефективно 
средство за защита, както и про боно 
представителство пред административ-
ните съдилища и Върховен 
административен съд в случаите на 
сериозни нарушения на материални или 
процесуални права. 
 
Най-важният аспект от дейността на 
програмата остана наблюдението върху 
достъпа до територия и процедура на 
търсещите закрила по границите. През 
2010 г. в България бяха регистрирани 
общо 1008 търсещи закрила. 296 от тях 
бяха регистрирани на границата; 183 от 
регистрираните на границата търсещи 
закрила, или 61%, бяха задържани в СДВНЧ 
– Бусманци. Едва 113 търсещи закрила, или 
39%, получиха директен достъп до 
процедура и настаняване в 
регистрационно-приемателните центрове 
на ДАБ. Общо 580 търсещи закрила бяха 
задържани през 2010 г., 380, или 65%, бяха 
освободени в срок от един месец. 183 от 
всички 580, или 31%, бяха лица, подали 
молба на границата, други 397 лица, или 
69%, подадоха молба в Бусманци. Така, 693 
търсещи закрила, или 68%, от всички 
търсещи закрила, подали молба през 2010 
г., бяха защитени от връщане 
(refoulement), регистрирани и с осигурен 
достъп до територия и процедура с 
представителството и съдействието на 
Български хелзинкски комитет.  
 
Освен това, ние предоставихме общо 3677 
правни консултации на 2285 
бенефициенти, от които общо търсещи 
закрила – 1135, признати бежанци – 28, 
лица с хуманитарна закрила – 48, 829 
търсещи закрила с отказ и 177 с 
окончателен отказ, 4 разделени деца, 49 
доброволно завръщащи се лица. 
Представлявахме общо 107 дела, 12 от 
които пред административните съдилища 
в ускорено производство и 95 дела пред 
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Върховния административен съд в общо 
производство, от които 66 на въззивна 
инстанция и 29 дела на касационна 
инстанция. Спечелихме общо 59 дела, 7 в 
ускорено производство, а в общо 
производство 27 на първа инстанция и 24 
на втора инстанция пред Върховния 
административен съд. 
 
 
Допълнителни дейности  
 
През 2010 г. програмата работи и по 
няколко свързани проекти и инициативи: 
 

 Проект за укрепване на закрилата 
на бежанците в България - 
финансиран от Програма МАТРА и 
координиран от Българския 
бежански съвет. Като съосновател 
на Бежанския съвет ние участвахме 
в изготвянето и защитата на проект 
за укрепване на институционалния 
капацитет на неправителствените 
организации с дейност по защита 
на бежанци, чието изпълнение 
започна през 2008 г. През 
октомври 2010 г. бе проведена 
заключителната конференция по 
този проект, на която бе 
представен докладът по достъп до 
територия и процедура, изработен 
в рамките на проекта от БХК. 

 

 Обучения по бежанско право – 
програмата осъществи едно 
обучение по бежанско право на 
прокурори, служители на ГДГП и 
служебни адвокати към 
Националното бюро за правна 
помощ в Хасково. 

 

 Проект DEVAS – програмата 
участва в проекта „Задържане на 
уязвими търсещи закрила” на 
Йезуитската бежанска служба  - 
Европа, финансиран от 
Европейската комисия заедно с 
неправителствени организации от 
други 22 държави-членки на ЕС. 

През декември 2010 г. БХК 
публикува националната част от 
доклада DEVAS за условията на 
административното задържане и 
препоръки за незабавни промени в 
законодателството.13 

 
Програмата осъществява своята дейност 
чрез 7 души постоянен персонал, 5 от 
които правоспособни адвокати, и чрез 
национална мрежа от 10 асоциирани 
адвокати, специализирани в бежанско и 
имиграционно право и права на човека, 
които предоставят безплатна за 
бежанците правна помощ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Дейностите на програмата през годината 
се изпълняваха от: Антоанета Дедикова, 
адв. Валентина Нилсен, адв. Георги Тошев, 
Елица Секулова, адв. Илиана Савова – 
директор на програмата, адв. Мариана 
Андреева и адв. Пламен Желев. 
 
В страната програмата предоставяше 
правна помощ на търсещите закрила на 
границата на територията на ГПУ -
Свиленград и ГПУ - Ново село чрез адв. 
Димитър Славов и на търсещите закрила 
в РПЦ - Баня към ДАБ чрез адв. Мариана 
Николова. От октомври до декември 2010 
г. бе проведен регулярен мониторинг на 
производствата по предоставяне на 
статут, провеждани от Държавната 
агенция за бежанците при МС със 
съдействието на адв. Мартин Христов и 
адв. Мария Въльовска.  
 

                                                 
13 Задържани, вместо защитени: Доклад на 
гражданското общество за задържането на 
уязвими търсещи закрила и нелегални мигранти в 
Европейския съюз (Проект DEVAS), декември 2010 г., 
резюме на български и пълен текст на английски са 
достъпни на сайта на БХК, www.bghelsinki.org. 
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ЧОВЕК НА ГОДИНАТА 2010 г. 
 
На 10 декември 2010 г., Световния ден на 
правата на човека, за трета поредна 
година на тържествена церемония в 
София БХК връчи годишните награда на 
БХК за принос към правата на човека 
„Човек на годината 2010 г.”. 
 
Както всяка година, всеки можеше да 
номинира човек или организация на 

базата на 
публични 
критерии. 
Допуснатите 
номинации 
бяха 26. 
Търсените 
постъпки 

трябваше да 
са с 

потенциал, да бъдат прецедент в 
правозащитната сфера или да са 
оригинални и творчески.  
 
Гласовете на сайта за наградата на 
публиката надхвърлят 5500. Хората, 
участвали в кампанията чрез посещения на 
сайта на „Човека на годината”, бяха 47 
000. Миналата година те бяха 15 000. 

Шестчленното жури отличи председател-
ката на Висшия адвокатски съвет адв. 
Даниела Доковска с голямата награда 
„Човек на годината”.  
 

„Aдвокат Даниела Доковска стои начело 
на българската адвокатура, като 
адвокатът с най-голям личен авторитет 
в страната. Тя винаги се е борила законът 
да е нравствен, правосъдието да е 
почтено, държавата да е порядъчна и 
процесът да е честен. Хората да получат 
справедливостта, която им принадлежи 
по право – без оглед, че обществото или 
властта искат да ги смажат. Тази година 
тя последователно се противопоставяше 
на опитите на властта да създаде 
законодателство, което накърнява 
интегритета на правосъдието и реже 
правата на хората в процеса. Тази година 
тя защити и най-уязвимите граждани на 
обществото ни, децата с увреждания в 
институциите, като откликна незабавно 
и про боно в подкрепа на Български 
хелзинкски комитет и твърдо се застъпи 
пред прокуратурата да бъдат 
разследвани всички, без изключение, данни 
за евентуални престъпления срещу тях – 
и за мъртвите деца, и за живите. 
Прокуратурата пое този ангажимент”, 
каза председателката на журито, 
Маргарита Илиева от Български 
хелзинкски комитет. 
 
Освен голямата награда „Човек на 
годината”, журито определи и две 
подгласни, както и една специална 
награда. 
 
Адв. Валерия Иларева и организация 
„Електронна граница” бяха отличени, 
съответно, с втора и трета награди. 
 
Адвокат Валерия Иларева защитава 
правата на бежанци и имигранти в 
България, основен двигател в кампанията 
за промяна на Закона за чужденците – за 
узаконяване статута на чужденци без 
документи, които не могат да бъдат 
върнати в родината си, за правото им на 
образование и работа. Валерия има 

Адв. Даниела Доковска, „Човек на годината 2010 г.“. 
Снимка: Добрин Кашавелов, Circle. 

FAME картичка за онлайн 
гласуването за „Човек на годината“. 
Художник: А. Колева. 
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успехи по дела за извеждане на хора от 
центъра за задържане на чужденци в 
Бусманци.  
 
„Електронна граница“ е организация за 
защита на свободните съобщения и 
личното пространство в цифровия свят. 
Зад името й стоят над 300 души, 
ангажирани активно в борбата срещу 
„безконтролното навлизане на властта в 
личната сфера на гражданите“ и за 
свободата на словото. 
 
Специалнa наградa за „Активист 2010 г.“ 
получи Петър Кичашки, натрупал серия от 
успешни дела и инициативи в защита 
правата на хората с увреждания след като 
завежда десетки жалби за недостъпна 
архитектурна среда в Комисията за 
защита от дискриминация срещу банки, 
доставчици на комунални услуги и др. 
 
На церемонията бе обявен и носителят на 
„Наградата на публиката“ – събралият 
най-много гласове при онлайн гласуването 
на сайта humanoftheyear.org. Това е 
журналистът Иво Инджев. 

Наградите „Човек на годината“ нямат 
финансово изражение. Целта им e да 
отличaт и поощрят, но и да катализират 
процесите на мислене, говорене и борене 
за човешки права в България. Носителят 
на голямата награда получи кристална 
статуетка и грамота, останалите наградени 
– плакет и грамота. 
 

 
 
Специалният сайт на инициативата, 
www.humanoftheyear.org, привлече близо 
два пъти повече уникални посетители - 46 
700  - в сравнение с 2009 г.  
 
Журито на „Човек на годината 2010 г.“ се 
състоеше от: Маргарита Илиева, 
председателка на журито, Десислава 
Петрова, Иван Бедров, съдия Мими 
Фурнаджиева (Върховен административен 
съд, „Човек на годината 2008 г.“), Теодора 
Захариева (Център за защита правата в 
здравеопазването, „Човек на годината 
2009 г.“) и Яна Бюрер Тавание.   
 
Инициативата беше подкрепена от 
Фондация „Оук”, Институт „Отворено 
общество” – Будапеща и Посолството на 
Холандия в България. 
 
 
„Човек на годината 2010 г.“ се осъществи 
от: Маргарита Илиева – инициаторка на 
наградата и председателка на журито, 
Десислава Петрова, Иван Бедров, Мими 
Фурнаджиева, Теодора Захариева, Яна 
Бюрер Тавание – членове на журито. В 
изпълнението на инициативата взеха 
участие и сътрудници от други програми 
на БХК.

Всички наградени в "Човек на годината 2010 г.“, от ляво на 
дясно: Илия Марков и Константин Павлов от "Електронна 
граница" (трета награда), адв. Даниела Доковска 
(голямата награда), адв. Валерия Иларева (втора награда), 
Петър Кичашки (специална награда "Активист 2010 г.“), 
Иво Инджев (награда на публиката). Снимка: Добрин 
Кашавелов, Circle. 
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СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  
 
 

Изготвяне на тематични правни изследвания  
за Агенцията за основни права на Европейския съюз  
 
През 2010 г. БХК продължи да работи с 
Агенцията за основни права на 
Европейския съюз (Fundamental Rights 
Agency, FRA). БХК подготвя сравнителни 
тематични правни изследвания по 
определени теми, зададени от агенцията, 
които са поръчани най-често на самата 
агенция от Европейски парламент или 
Европейска комисия. Те целят да уеднаквят 
законодателството, политиките и 
практиката на отделните 27 държави 
членки на ЕС, като обхващат периода 2000-
2010 г. Изследванията съдържат анализ 
както на националното законодателство в 
определена правозащитна област, така и 
доказателства за реалното му прилагане и 
резултатите относно ефективна защита на 
права и интереси на уязвими групи. За 
съжаление, изследванията за България 
показаха, че тя, макар и в определени 
области с напредничаво законодателство, 
не може да се похвали с добре 
функциониращи органи и политики по 
прилагането му.  
 
През февруари 2010 г. БХК изготви 
актуализиране на тематичното изследване 
за хомофобията и дискриминация на 
основа сексуална ориентация от 2008 г.. 
През септември и октомври 2010 г. БХК 

издаде цялостен доклад за правата на 
човека в България през 2010 г., както и три 
тримесечни бюлетина (през април, юли и 
октомври) за състоянието на правата на 
човека в следните области – достъп до 
правосъдие, права на имигранти и 
бежанци, права на деца, дискриминация, 
визов контрол, достъп до информация. 
Чрез годишния доклад и бюлетините 
определени правозащитни новини за груби 
нарушения в България намериха широка 
публичност за пръв път. 
 
Обект на изследванията през 2010 г. бяха 
не само нормативни актове и 
съответствието им с международни 
стандарти, но и създадените въз основа на 
тях планове, стратегии, практики на 
национално и местно ниво. Бяха 
провеждани интервюта с отговорни 
държавни служители и понякога те бяха 
запознавани с изводите на 
изследователите във връзка с дейността на 
управляваните от тях независими 
институции. 
  
Дейностите по проекта се изпълняваха от 
Славка Кукова – старши изследовател и  
главен докладчик за България, в 
консултация  други сътрудници на БХК.

Изследване на законодателството, политиките и практиките 
на настаняване на ромски деца в детски институции 
 
Изследователската програма на БХК, 
работеща с фокус върху правата на децата, 
настанени в институции, проведе и 
изследване на законодателството, 
политиките и практиките на настаняване 
на ромски деца в детски институции. 
Изследването се извърши в рамките на 
международен проект на Европейския 

център за правата на ромите, който се 
осъществява паралелно и в Румъния, 
Италия, Словакия, Унгария и Чехия. То цели 
да установи реалните причини за 
институционализиране на ромски деца и 
тяхната свръхпредставеност в детските 
институции в България. Теренното 
проучване бе извършено в пет области 
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София, Сливен, Пловдив, Пазарджик и 
Варна и включи интервюта с директори на 
детски институции, социални услуги в 
общността, отдели за закрила на детето, 
дирекции „Социално подпомагане“, 
ромски неправителствени организации, 
ромски семейства в риск или чиито деца са 
настанени в институции, ромски деца и 
младежи, живеещи в институции.  
 
Резултатите от изследването бяха 
представени в София, Сливен, Пловдив и 
Варна през януари и февруари 2011 г. на 
кръгли маси, които целят да запознаят 
работещите в системата за закрила на 
детето, както и ромски организации и 
ключови министерства и агенции, 
ангажирани с правата на децата с реалните 
причини за продължаващото масово 
институционализиране на ромски деца. 
Изследването ще бъде представено и в 
Брюксел през юни 2011 г. на членове на 
Европейската комисия, Европейския 
парламент и посолства на държави, които 

традиционно подкрепят създаването на 
услуги за деца от уязвими групи.  
 
Това изследване се фокусира само върху 
ромските деца и тяхното положение в 
системата от мерки за закрила на децата, 
защото макар да е широко известен факт, 
тяхната свръхпредставеност в детските 
институции, не се споменава в никой 
политически и законодателен акт в 
България. Изследването установи, че 
предприетите мерки за закрила на децата 
от българската държава не се оказват 
ефективно средство за превенция на 
институционализирането на ромските деца 
и не успяват да подкрепят ромските 
семейства така, че те да отглеждат децата 
си сами.  
 
Изследването беше проведено и 
координирано от Славка Кукова, със 
съдействието на Вяра Иванова и Десислава 
Петрова. Автор на доклада е Славка 
Кукова.  

 

Изследване „Документиране на развитието на  епидемията от морбили в Сливен“  
 
През октомври - декември 2010 г. по 
поръчка на Институт „Отворено общество“ 
- София изследователи на БХК проведоха 
изследване на епидемията от морбили, 
разразила се в ромското гето „Надежда” в 
Сливен.  
 
Изследователски екип от БХК направи 
предварително проучване като 
идентифицира медийни източници във 
връзка с епидемията, проведе 
предварителни разговори с ромски 
общественици от Сливен, проучи 
официалните данни за хода на епидемията 
и мерките за справяне с нея.  
 
В рамките на теренната работа, проведена 
през октомври и ноември, БХК интервюира 
експерти, общественици и семейства на 
жертви на епидемията, проведе 
статистическо и медико-статистическо 
проучване на условията за възникване на 

епидемията, протичането й, организирана 
бе групова дискусия с отговорни 
представители на местните власти.  
 
За нуждите на медико-статистическото 
проучване бе прегледана цялата 
медицинска документация, свързана с 
лекуването на болните от морбили, като 
особено внимателно бе прегледана 
документацията на починалите десет лица.  
 
В резултат на изследването беше изготвен 
доклад за епидемията и за правозащитните 
нарушения, допуснати със самото й 
избухване и протичане. 
 
Докладът „Документиране на развитието 
на епидемията от морбили в Сливен. 
Установяване на нарушени основни 
човешки и здравни права на засегнатото 
население“ беше изготвен по поръчка на 
Институт „Отворено общество“ – София 
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през декември 2010 г. Той ще стане част от 
по-голямо изследване на ИОО.  
 
Проектът бе изпълнен от: Красимир Кънев 
(ръководител, окончателна редакция на 

доклада), Емил Коен и д-р Георги Банков 
(изследователи, съ-автори на доклада) и 
Диана Димитрова (сътрудник за 
медицинската част на изследването).

 
 

Изследване на законодателство, политики и практики  по защита правата на хора с 
интелектуални затруднения  и/или психични заболявания 
 
През октомври 2010 г. БХК започна да 
работи по нов проект с Агенцията за 
основни права на Европейския съюз (ФРА), 
който е насочен към изследване на 
законодателство, политики и практики по 
защита правата на хора с интелектуални 
затруднения и/или психични заболявания. 
В рамките на проекта се проучва 
динамиката за последните пет години в 
няколко правозащитни области – достъп 
до и опит с живот в общността на хората с 
интелектуални затруднения и психични 
заболявания, достъп до механизми за 
защита срещу лошо и нехуманно 
отношение, насилие и злоупотреба, достъп 
и опит на хората с интелектуални 
затруднения и психични заболявания с 
взимане на важни решения, опит от живот 
в институции – психиатрични болници и 
социални институции.  
 
През ноември 2010 г. БХК изготви анализ на 
законодателство и политики, свързани с 
гореспоменатите области, а от декември 
2010 г. започна да провежда и интервюта с 
лица с интелектуални затруднения и 
психични заболявания. През февруари 2011 
г. се проведе една фокус група с такива 
лица и предстои да се проведат още три с 
психиатри, психолози, социални 
работници, доставчици на социални услуги, 
за да се установят техните мнения относно 

защитата на правата на хората с ментални 
увреждания. След това резултатите ще 
бъдат обобщени и оповестени на 
конференция във Виена през септември 
2011 г.  
 
Акцентът в това изследване е поставен 
върху мненията, разбиранията и 
преживяванията на самите лица с ментални 
увреждания, защото практиката показа, че 
не се намират свидетелства за тях. Това не 
позволява техният глас да бъде чут, когато 
се разработват национални политики, 
законодателство и услуги, насочени към 
тяхната защита. Целта на изследването е 
да обобщи мненията на лицата с ментални 
увреждания относно достъпа им до 
гаранции за защита на правата им и да 
доведе тези мнения до знанието на 
европейските, националните и местните 
органи, които разработват 
законодателство и политики, така че 
последните да отговарят на реалните 
нужди и да осигуряват ефективна защита 
на лицата с ментални увреждания. 
 
 
Изследването се координира от Славка 
Кукова, която е и основен изследовател по 
проекта, и се изпълнява със съдействието 
и на други програми на БХК.

Изследване на трафика на хора 
 
През март и април 2010 г. БХК проведе 
теренно проучване за трафик на хора сред 
ромите, като интервюира полицаи, 
доставчици на социални услуги, ромски 

организации, роми-жертви, училища, 
прокурори в областите Варна, Сливен, 
София и Пазарджик.  
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Резултатите от това проучване бяха 
представени в Будапеща на 10 декември 
2010 г. Те най-общо показаха, че 
българската държава не предприема 
ефективни мерки за борба с трафика на 
хора, особено когато жертвите са роми. 
Полицията и прокуратурата не работят 
активно по превенция на трафика на роми, 
макар да са запознати с механизма и 
целите на това явление, както и с 
конкретни случаи. Социалните услуги, 
училищата и ромските организации също 
не успяват да предоставят адекватна и 
навременна информация за защита на 
потенциални или реални жертви сред 
ромите и не работят по превенция на 
трафика на роми. Разкриваемостта на 
престъплението трафик на хора е ниска и 

трафикантите не срещат никакви 
затруднения при организирането на тази си 
дейност през последните години.  
 
Отново това проучване бе важно заради 
липсата на информация в политически и 
законови актове относно 
свръхпредставеността на ромите сред 
жертвите на трафик, което пречи да им се 
осигури ефективна превенция и защита. 
 
 
Изследването беше извършено от Славка 
Кукова, която е и автор на доклада.

 
КНИГИ  
 

През октомври 2010 
г. излезе от печат 
втората книга от 
поредицата “Увод в 
правата на човека: 
Свободата на 
изразяване”. 
 
Книгата представя 
международните 
стандарти, свързани 
с правото на свобода 

на изразяване, анализира разпоредбите на 
международните договори, гарантиращи 
това право, както и относимата практика 

на международните органи, които ги 
тълкуват. Анализирана е и практика на 
национални съдебни органи на страни от 
Европа и Северна Америка. Подобно 
cиcтeмно изложeниe нa мeждунapодното 
пpaво в тaзи cфepa ce пpaви зa пpъв път в 
бългapcкaтa литepaтуpa. 
 
Нейни автори са Бойко Боев, Александър 
кашъмов, Красимир Кънев, Нели Огнянова 
и Полина Русинова, под общата редакция 
на Красимир Кънев.   
 
Книгата се разпространява в търговската 
мрежа на издателство Сиби.
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ФИНАНСОВ ОТЧЕТ: Одиторски доклад, Годишен финансов отчет 
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ДОНОРИ НА БХК ПРЕЗ 2010 Г.  
 
Институт “Отворено общество”, Будапеща 
 
Проект за институционална подкрепа на БХК, стратегическо водене на дела и медийно 
застъпничество 
 
Укрепване на обществения надзор върху затворите в България и Македония чрез  
засилване ролята на омбудсмана, общинските наблюдателни комисии и специализираните 
органи за инспекции 
 
Фондация „Оук“, Швейцария  
 
Проект за институционална подкрепа на БХК и стратегическо водене на дела (съ-
финансиране) 
 
Върховен комисариат за бежанците на ООН  
 
Програма за правна защита на бежанците и мигрантите  
 
Ментал дисабилити адвокаси сентър, Будапеща  
 
Проект за застъпничество и правна защита на лица с психични, интелектуални и емоционални 
разстройства 
 
Тръст за Централна и Източна Европа  
 
Укрепване на обществения надзор върху затворите в България и Македония чрез  
засилване ролята на омбудсмана, общинските наблюдателни комисии и специализираните 
органи за инспекции, Програма за затворените институции (съ-финансиране) 
 
Европейски център за правата на ромите, Будапеща  
 
Изследване на трафика на хора  
 
Изследване на законодателството, политиките и практиките на настаняване на ромски деца в 
детски институции 

 
Работна среща за решенията на Европейския комитет по социални права, касаещи България 
 
Фондация "Лион Ливай", САЩ 
 
Подкрепа за дейностите на Правната програма на БХК 
 
Посолство на Холандия в България/Програма Матра на холандското правителство 
 
Човек на годината 2010 г. (съ-финансиране) 
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Подкрепа за дейностите на Правната програма по съвместните прокурорски проверки в 
ДДМИУ (съ-финансиране) 
 
Проект за укрепване на закрилата на бежанците в България 
 
Агенция за основни права 

Изследване на законодателство, политики и практики по защита правата на хора с 
интелектуални затруднения и/или психични заболявания 

 
Изготвяне на тематични правни изследвания за Агенцията за основни права на Европейския 
съюз (чрез Хюман юропиън кънсалтънси, Холандия) 

 
Институт “Отворено общество”, София 
 
Проект „Документиране на развитието на епидемията от морбили в Сливен“ 
 
Йезуитска бежанска служба - Европа 
 
За изследването „Задържане на уязвими търсещи закрила” 
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ЕКИП НА БХК ПРЕЗ 2010 г. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Красимир Кънев  
 
ПРОГРАМА „ПРОГРАМИРАНЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ“  
Десислава Симеонова, директор 
Вяра Иванова, заместник-директор  
Северина Петкова, касиер-счетоводител 
Сибила Борисова, технически сътрудник  
Мария Петрова, технически сътрудник 
Красимир Гегов, асистент кореспонденция  
Виолета Димитрова, почистване офис 
 
Счетоводното обслужване - Счетоводна къща „Станева, Желкова и Георгиев” 
 
ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА 
адв. Маргарита Илиева, директорка на Правната програма 
адв. Даниела Фъртунова, старша юристка, организатор в Правна програма  
адв. Анета Генова, старша юристка 
Георги Войнов, юрист 
Елена Кръстева, юрист 
Мария Николова, мл. адвокат (до юли 2010 г.) 
Габриела Гълъбова, стажант 
Благовеста Ламбрева, стажант 
Калоян Станев, стажант 
Деница Любенова, юрист доброволка  
Стефан Стефанов, стажант (до декември 2010 г.) 
Маноела Кръстанова, стажант (до януари 2011 г.)  
Както и доброволците Ирина Гълъбова, Йоана Трайкова, Юлия Шендерович, Ростислав Русев, 
Мария Кръстева, Стефан Василев, Магдалена Иванова и Доника Батанова 
 
ПРОГРАМА „МОНИТОРИНГ И ИЗСЛЕДВАНИЯ“ 

Мониторинг на затворените институции 
Станимир Петров, проектен координатор, координатор „Общ надзор върху местата за 
лишаване от свобода”  
д-р Георги Банков, координатор „Специализиран надзор върху местата за лишаване от 
свобода” 
Елица Гергинова, изследовател 
 
Правни изследвания за Агенцията за основни права на ЕС 
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