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БЪЛГАРСКИЯТ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ (БХК) е независима неправителствена организация за защита на 
правата на човека: граждански, политически, икономически, социални и културни. Акцент в работата ни 
е отстояването на правата на най-уязвимите групи, живеещи в България: етническите малцинства, хората 
в неравностойно положение, лишените от свобода, хората, настанени в институции, децата, жените. 
Целите на БХК са да насърчава уважение и да подпомага защитата на правата на човека, да лобира за 
законодателни промени за привеждане на българското законодателство в съответствие с 
международните стандарти, да поощрява обществен дебат по правозащитни проблеми и да 
популяризира правозащитната идея сред широката общественост. 

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БХК 
 
Дейността на БХК се ръководи от Общо събрание, съставено от всичките членове на комитета: 
 
Анета Генова, Антоанета Ненкова, Васил Чапразов, Вълко Станев, Георги Банков, Георги Тошев, Даниела 
Фъртунова, Десислава Петрова, Десислава Симеонова, Димитрина Петрова, Димитър Камбуров, Емил 
Коен, ЗелмаАлмалех, 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 БюрерТавание. 
 
 
 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 
       

Председател 
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БХК е неправителствена организация, основана през 1992 г. и регистрирана в Централния регистър 
на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност - 
Удостоверение № 001/12.07.2001. 
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УВОД 
 

През 2011 г. дейността на БХК бе организирана в рамките на установените с 
административната реформа от ноември 2010 г. програми, които включват: 

• Мониторинг и изследвания; 
• Правна програма; 
• Комуникации и кампании; 
• Правна защита на бежанци и мигранти; 
• Програмиране и администрация. 

Разделите на настоящия отчет следват направленията на дейността на организацията в 
рамките на тези програми. 

 

1. ПРОГРАМА „МОНИТОРИНГ И ИЗСЛЕДВАНИЯ“ 

През 2011 г. в рамките на програма „Мониторинг и изследвания“ се осъществиха дейности, 
свързани с наблюдение на местата за лишаване от свобода, изследвания по поръчка на 
Агенцията на Европейския съюз за основни права и дейности, свързани с представянето на 
алтернативни доклади пред договорни органи на ООН, както и участие в сесиите по преглед 
на задълженията на България пред тези органи. 

1.1. Наблюдение на местата за лишаване от свобода 

В началото на 2011 г. изследователите, работещи по програма  „Мониторинг и изследвания“, 
финализираха дейностите по втори етап на проекта „Укрепване на обществения надзор 
върху затворите в България и Македония чрез засилване ролята на Омбудсмана, 
общинските наблюдателни комисии и специализираните органи за инспекции”. 
Наблюдението, което БХК извърши на надзора върху затворите, бе новаторска дейност, 
която разкри много дефицити на тази система, произтичащи от законодателството, 
регламентиращо дейността на местата за лишаване от свобода и практиката по неговото 
прилагане. Дейностите по проекта имаха за цел да дадат тласък на външния общ и 
специализиран надзор върху затворите с оглед подобряване на условията и състоянието на 
правата на човека в тях. От самото начало на дейностите по проекта БХК започна да лобира 
за присъединяване на Република България към Факултативния протокол към Конвенцията 
против изтезанията и друго жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, 
приет на 18 декември 2002 г. на петдесет и седмата сесия на Общото събрание на 
Организацията на обединените нации.  

През юли 2010 г. със своя заповед министърът на правосъдието създаде работна група с 
участието на БХК, която трябваше да извърши необходимите действия във връзка с 
подготовката за подписване и ратификация на Факултативния протокол. В работната 
групаучастваха още представители на Омбудсмана на Република България, Министерство на 
правосъдието, Министерство на външните работи и МВР. Република България подписа 
Факултативния протокол на 22 септември 2010 г. През януари 2011 г. работната група 
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продължи работата си по подготовка за ратификация, като започна съгласуване на 
терминологията във вече преведения и предоставен от БХК на членовете на групата текст на 
Факултативния протокол. Някои от текстовете предизвикаха бурни дебати, но в 
заключителния вариант групата прие почти всички бележки и коментари, направени от БХК. 

Според първоначалния план за изпълнение на проекта последната (четвърта) кръгла маса 
трябваше да разглежда проблемите на специализирания надзор. Имайки предвид 
значимостта на присъединяването на България към Факултативния протокол, с одобрението 
на донора по проекта БХК реши да финализира дейностите по надзора с форум, на който да 
бъде представен Наръчник за прилагане на Факултативния протокол към Конвенцията 
против изтезанията на ООН, издаден от Асоциацията за предотвратяване на изтезанията и 
Междуамериканския институт за правата на човека. Наръчникът бе преведен на български 
език от БХК, но издаването му се отлагаше, за да се изчака официалният окончателен 
вариант на текста на протокола. Междувременно сътрудниците на програма „Мониторинг и 
изследвания“ подготвиха кръглата маса, на която да бъде представена публикацията. 
Книгата излезе от печат на 10 март 2011 г., а на 16 март бе нейното представяне на работна 
закуска в Гранд хотел „Радисън“. Срещата премина при много добра организация и с участие 
на представители на редица държавни институции и неправителствени организации. В нея 
взеха участие Омбудсманът на Република България и членове на екипа му, зам.-министърът 
на правосъдието и експерти от министерството, пряко ангажирани с ратификацията на 
протокола, главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, 
председателката на Държавната агенция за закрила на детето и експерт от „Контрол по 
правата на детето“, изпълнителният директор и зам.-изпълнителният директор на Агенцията 
за социално подпомагане, представители на Върховна касационна прокуратура, на 
Министерството на вътрешните работи, Министерството на образованието, младежта и 
науката и народни представители. След официалното представяне наръчникът бе разпратен 
на всички институции в България, имащи отношение към прилагането на Факултативния 
протокол. На последващи работни срещи, организирани от БХК, на Омбудсмана и на Главна 
дирекция „Изпълнения на наказанията“ бяха предоставени допълнително по 20 екземпляра 
от публикацията. Работата на БХК по подготовката за присъединяване на Република 
България към Факултативния протокол бе високо оценена както от министъра на 
правосъдието, така и от Омбудсмана. 

В средата на месец май 2011 г. Омбудсманът се обърна с молба за консултация към БХК във 
връзка с конкретните дейности на националния превантивен механизъм (НПМ), който 
съгласно разпоредбата на протокола трябва да започне да функционира в срок до една 
година след ратифицирането му от страна на България, т.е. от началото на м. юни 2012 г. С 
оглед защитата на проектобюджет за дейността на националния превантивен механизъм бе 
постигната договореност БХК, въз основа на своя 17-годишен опит, да изготви обща 
статистика за видовете и броя на всички места за лишаване от свобода в България, да 
пресметне общата стойност на посещенията в тях и да предостави на Омбудсмана подробна 
количествено-стойностна сметка за извършването на посещения, включваща всички разходи  
- за възнаграждения на експертите за изготвяне на доклади и анализиране на информацията 
за местата за лишаване от свобода, както и за всички пътувания – гориво, дневни, нощувки и 
други необходими разходи. За тази цел изследователите на БХК подготвиха справка за броя 
и видовете места за задържане и лишаване от свобода в България – общо 481 обекта, както 
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и детайлизирана „Методика за извършване на посещения в институции в съответствие с чл. 4 
на ФП към КПИ”. Информацията бе предоставена като резултат от трайния ангажимент на 
БХК да подпомага дейността на Омбудсмана при изграждането на национален превантивен 
механизъм.  

През месец юли 2011 г. в Министерство на правосъдието се проведе поредното заседание на 
междуведомствената работна група за анализ и подготовка на необходимите законодателни 
изменения за присъединяване на България към Факултативния протокол на Конвенцията 
на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително 
отнасяне или наказание и Международната конвенция за защита на всички хора от 
насилствено изчезване. На срещата се обсъди проектът за Закон за изменение и допълнение 
на Закона за Омбудсмана. Проблемна тема в дискусията бе осъществяването на функциите на 
национален превантивен механизъм. БХК представи свое становище, съгласно което най-
удачно би било Омбудсманът да изпълнява функциите на НПМ съвместно с 
неправителствени организации и това да бъде регулирано от самия закон. Участниците в 
работната група категорично се противопоставиха на становището на БХК и гласуваха текст, 
съгласно който функциите на НПМ се изпълняват единствено от Омбудсмана, който може да 
кани представители на неправителствените организации и експерти.    

С ратифицирането на протокола в най-пълна степен бе постигната основната цел на проекта – 
полагане на основите за осъществяване в България на ефективен надзор от външен 
независим орган върху всички места за лишаване от свобода. Натрупаната информация в 
хода на проекта позволи да бъдат откроени сериозни проблеми, които ще бъдат 
синтезирани и на тази основа ще бъдат направени препоръки за допълнителни 
законодателни и структурни промени, които да доведат до укрепване на надзора върху 
затворите и интегриране на дейностите в тях със съответните дейности по реформиране на 
местата за лишаване от свобода.  

В края на октомври 2010 г. в България се проведе петото периодично посещение на 
Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията (КПИ). През м. март 2011 г. КПИ 
възложи на БХК да провери дали са изпълнени препоръките на комитета за незабавни мерки 
по отношение на наказателните килии в затвора Пловдив и на килии в следствения арест 
Варна. БХК посети двете места за лишаване от свобода, след което изпрати описание на КПИ 
за предприетите незабавни мерки за съобразяване с препоръките. 

В началото на 2011 г. изследователите по програма „Мониторинг и изследвания” изготвиха 
частта от годишния доклад на БХК за правата на човека в България през 2010 г., която 
анализира условията в местата за лишаване от свобода. Заедно с това през м. януари 2011 г. 
БХК посети затворите в Пловдив, Пазарджик, Ловеч и Стара Загора, за да интервюира 
лишени от свобода за условията на тяхното досъдебно производство. Изследването обхвана 
лишени от свобода, чиито досъдебни производства са започнали след 1 януари 2009 г. 
Анкетата изследва употребата на сила от полицейски служители по време на задържане и 
вътре в полицейското управление, достъпът до адвокатска защита и др. индикатори.  

През първите месеци на 2011 г. БХК извърши проучвания по сигнали и жалби на лишени от 
свобода - от затвора във Варна за неравнопоставено третиране на затворници при изготвяне 
на предложения за условно-предсрочно освобождаване, по жалби на лишени от свобода 



Годишен отчет за дейността на БХК през 2011 г. 
 

7 

чужди граждани за отказ да получават хранителни пратки, изпратени от България, както и 
жалба срещу изключително високите цени на телефонни разговори от апарати, монтирани в 
затворите. Поради това БХК изпрати заявление по Закона за достъп до обществена 
информациядо МП за условията на сделката и цените на разговоритесъс система “Контел” и 
в зависимост от отговора ще проучи възможността за завеждане на дело срещу МП. По 
повод на информация в медийното пространство за три момичета, които са подали сигнал в 
РПУ, че са били лишени от свобода в ДДЛРГ в град Асеновград, изследователите съвместно с 
адв. Генова посетиха кризисния център в град Пещера, в който те бяха настанени.  

Успоредно с дейностите по финализиране на проекта за укрепване на обществения надзор 
върху затворите, сътрудниците на програма „Мониторинг и изследвания“ проведоха 
детайлно изследване на законодателството и практиката, свързани с дейността на 
кризисните центрове (КЦ) за деца в България, настаняването в които е нова социална услуга 
за жертви на насилие и трафик. Изследването включи: запознаване с нормативната уредба и 
нейното тълкуване; разработване на въпросник за провеждане на посещения в КЦ; искания и 
получаване на разрешения за извършване на посещенията от кметовете на населените 
места, в които са разположени КЦ; пилотно посещение в края на 2010 година на три кризисни 
центъра, наблюдението на които показа необходимостта за цялостно изследване на 
услугата; осъществяване на посещения на всички КЦ (през периода януари-май 2011 бяха 
реализирани посещения на девет КЦ и едно дублиращо, контролно посещение на вече 
посетен през 2010 КЦ). По време на посещенията БХК проведе беседи с управителите и 
служители на КЦ, прегледа наличната документация и се запозна се с материалните условия. 
Изследователи наблюдаваха протичането на съдебни заседания за настаняване в КЦ и 
проведоха работни срещи със социални работници от дирекции „Социално подпомагане“. В 
резултат на цялостното изследване, в края на май 2011 г. работещи по програма  
„Мониторинг и изследвания“ приключихаработен вариант на специален доклад озаглавен 
„Кризисните центрове за деца в България – между социалната услуга и институцията“. 
Докладът бе предоставен на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), която е 
контролен орган по отношение на кризисните центрове и на Агенцията за социално 
подпомагане (АСП), която е ръководният орган на центровете. На 20 юни работещите по 
проекта се срещнаха с председателката на ДАЗД и представител на АСП и обсъдиха доклада. 

На 4 юли 2011 г. се състоя официалното представяне на доклада с пресконференция в БТА, 
която бе широко отразена в медийното пространство и предизвика голям интерес от страна 
на журналисти. Участие взеха и представители на ДАЗД и АСП. В следващите дни няколко от 
най-влиятелните радио и телевизионни канала излъчиха на живо дебат по темата между 
работилите по доклада и представители на АСП и ДАЗД. Други медии на база на изнесеното в 
доклада направиха свои проучвания и излъчиха журналистически материали, които 
потвърждаваха констатациите на БХК. Темата беше дебатирана и в много печатни и 
електронни издания. 

През периода юли - септември 2011 г. изследователите на БХК участваха в няколко проекта за 
наблюдение на функционирането на системата за наказателно правораздаване и 
изпълнението на наказанията в България. Те включиха: 
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• Изследване на достъпа до адвокатска защита по време на досъдебното 
производство чрез интервюиране на лишени от свобода в затворите в градовете 
Бургас, Плевен и Сливен. За делата на тези от тях, които съобщиха, че не са имали 
адвокат през част или през цялото време на досъдебното производство или че са 
били разпитвани без адвокат, бе поискан достъп от председателите на съответните 
районни съдилища с цел да бъде проверена достоверността на твърденията на 
лишените от свобода. Делата им бяха изчетени. 

• Проучване доколко действаща е правната възможност лишен от свобода за 24 часа 
(полицейско задържане) да ползва помощ от служебен защитник по Закона за 
правната помощ. БХК с официално писмо поиска информация от Националното бюро 
за правна помощ, а изследователи на организацията проведоха последващи 
уточняващи разговори с членове на ръководството на бюрото. Те също така се 
срещнаха се и разговаряха с началника на V-то РПУ в София и се запознаха с доклади 
на други НПО (Институт „Отворено общество“ - София). Тревожните констатации, че 
на практика служебната защита е неприложима или се използва в изключително 
редки случаи на полицейско задържане, както и че е практика на досъдебното 
производство да провежда разпити без присъствие на адвокат бяха описани в кратки 
доклади. 

• Провеждане на изследване на вътрезатворническото насилие и делата, които лишени 
от свобода са водили/водят за лоши материални условия по Закона за отговорността 
на държавата и общините за вреди. Изследователи на БХК се срещнаха и разговаряха 
с началниците на затворите в градовете Ловеч, Сливен, Бобов дол и Бургас. Те 
поискаха и получиха справки за статистиката за вътрешнозатворническото насилие. 
Информация обаче за водените дела по ЗОДОВ не бе получена, поради липса на 
яснота по въпроса и у самите ръководства на затворите. По тази причина БХК се 
обърна с писмо към ГД „ИН“, откъдето бе получен отговор единствено за 
статистиката за вътрезатворническото насилие. Статистика за делата по ЗОДОВ не се 
водила. Ето защо БХК поиска от председателя на Административен съд – София град 
(където според лишени от свобода се завеждали в преобладаващия брой случаи 
делата по ЗОДОВ) да предостави информация за броя на приключилите дела с 
осъдителни присъди, както и за размера на обезщетенията, които съдът е присъдил 
на ищците.  

БХК проучи приетата на 3 август 2011 г. от правителството на България Концепция за 
държавна политика в областта на правосъдието за детето. 

През периода юли-септември изследователи на БХК посетиха общо седем ДВУИ и ДВПР 
(Раздол, Преколница, Малко Шарково, Джурково, Петково, Факия и Заберново), за да 
проследят развитието на деинституционализацията на домовете за възрастни, както и 
промените в самите домове. 

През 2011 г. изследователите, работещи в програмата за наблюдение на местата за лишаване 
от свобода взеха участие в инициативи и на други НПО и държавни органи: 

• На 28 юни 2011 г. те участваха в кръгла маса на тема „Политиката по наркотиците – 
време за преоценка”, организирана от фондация „Инициатива за здраве”. За целта те 
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подготвиха и презентираха свое изследване, свързано с българската наказателна 
политика срещу наркопрестъпленията и представиха данни за броя на осъдителните 
присъди за престъпления, свързани с наркотици и третирането на лишените от 
свобода, страдащи от зависимости в българските затвори. 

• В края на септември 2011 г. те взеха участие в работна група в Главна дирекция 
„Охранителна полиция“ целяща оформяне на стратегия и методология за 
преодоляване на дискриминационните нагласи у полицейските служители. 

На 20 септември 2011 г. изследователи на БХК се срещнаха с председателката на ДАЗД, за да 
се информират за хода на деинституционализацията на домовете за деца с увреждания. На 
работната среща БХК запозна ДАЗД с плановете си за провеждане на изследване, 
обхващащо всички ДДУИ в България с цел да се проверят резултатите от прокурорските 
проверки, проведени през 2010 г. по инициатива на БХК, както и да се събере информация 
как протича деинституционализацията. За целите на новото изследване те започнаха да 
проучват актуалната дейност на домовете, и нормативната уредба, както и да проследяват 
процеса на деинституционализация. До края на септември 2011 г. изследователите на БХК 
изготвиха въпросник, по който да провеждат посещенията в ДДУИ и осъществиха две 
пилотни такива в ДДУИ с. Медвен и ДДУИ с. Сладък кладенец. По време на тези посещения 
БХК констатира няколко груби нарушения на правата на децата – трайни имобилизации, 
което наложи изготвянето на сигнал до отговорните институции – АСП, ДАЗД и МТСП. В 
резултат на този сигнал своевременно бе извършена проверка и БХК бе уведомен, че децата, 
които са били жертви на незаконна имобилизация, са били преместени в центрове за 
настаняване от семеен тип (ЦНСТ), където качеството на социалните услуги ще бъде на по-
добро ниво. Междувременно стана ясно, че е необходимо в изследването да се направи 
анализ и на дейността на съществуващите ЦНСТ като нова услуга за децата, която ще се 
прилага и занапред след закриването на съществуващите ДДУИ. До края на 2011 екипи от 
изследователи  посетиха общо 14 ДДУИ, както и три ЦНСТ и едно защитено жилище, в които 
бяха настанени деинституционализирани деца.    

Посещавайки затвора през август в град Бургас, изследователите констатираха 
изключително влошаване на жилищните условия в него в резултат на свръхпренаселеността 
му, която продължава да расте. Спешно БХК изпрати остро писмо до Министъра на 
правосъдието, който иниицира незабавна среща, на която зам.-министърът на 
правосъдието, главният директор на ГД „ИН“ и БХК обсъдиха създалата се тежка ситуация в 
затвора в Бургас и възможните варианти за изход от нея. Проверките в бургаския затвор и 
търсенето на изход от създалото се положение продължават и понастоящем. 

В края на ноември сътрудниците на програмата за наблюдение на местата за лишаване от 
свобода се включиха в обучителен модул на активисти от Дания и Йордания по 
осъществяване на мониторинг на затворите. За тази цел на 21 и 22 ноември 2011 г. те 
организираха и се включиха в посещения на затворите във Враца, Пазарджик, Пловдив и 
затворническо общежитие Кремиковци, където проведоха срещи с ръководствата на 
затворите и с лишени от свобода и съдействаха на активистите за попълване на 
предварително изготвен въпросник.  
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На 20 декември 2011 г. на специална пресконференция програмата за наблюдение на местата 
за лишаване от свобода направи обзор на текущото състояние в затворите. Конкретният 
повод за пресконференцията бе оповестяването на 14 ноември 2011 г. от Министерство на 
правосъдието, че е изготвен законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
изпълнение на наказанията и задържането под стража. Законопроектът има за цел да 
освободи държавата от задълженията да финансира важни дейности в местата за лишаване 
от свобода, да облекчи възможностите за изолирано настаняване на осъдените, 
обвиняемите и подсъдимите и да засили рестрикциите при изпълнение на наказанието 
лишаване от свобода и мярката за неотклонение задържане под стража. Изключително 
тревожно е предложението да се отложи с още пет години влизането в сила на стандарта за 
минимална жилищна площ за един лишен от свобода, която да не може да бъде по-малка от 
4 кв. м. Законопроектът предвижда този стандарт да влезе в сила от 1 януари 2019 г. 
Последните изменения са в грубо нарушение на правата на лишените от свобода, поради 
което БХК счита, че е необходимо сериозно преосмисляне на новите предложения през 
призмата на международните стандарти за третиране на лишените от свобода. 

1.2. Дейности, свързани с мониторинг на правата на децата и сътрудничество с 
Агенцията за основни права на Европейския съюз 

През 2011 г. БХК поднови и продължи сътрудничеството си с Агенцията за основни права на 
Европейския съюз. През годината Програмата за изследвания за Агенцията за основни права 
работи по международен проект за правата на хората с интелектуални затруднения и хората 
с психични проблеми. Той се фокусира върху няколко групи права – право на достъп до 
правосъдие, право на независим живот, право на защита от изтезания и нечовешко отнасяне 
в институции, право на вземане на решения, както тези права са регламентирани в 
Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН. Като резултат първо бе написан 
анализ за законодателството и политиките относно правата на тези две целеви групи в 
България, а след това бе проведено теренно проучване. То се състоя в провеждане на 20 
индивидуални дълбочинни интервюта с хора с интелектуални затруднения и хора с психични 
проблеми, които живеят в общността и четири фокус групи – по една с представители на 
целевите групи и по една със заинтересовани страни. Събраните данни бяха обобщени и 
анализирани в доклад от теренното проучване. Те бяха дискутирани през ноември 2011 г. на 
международна конференция във Виена между представителите на двете целеви групи от 9 
държави – България, Франция, Германия, Швеция, Унгария, Румъния, Великобритания, 
Гърция и Хърватска и изследователите по проекта. Двата доклада за законодателство и 
политики и за практиката, на български и английски, ще бъдат публикувани през 2012 г. и ще 
служат като средство за лобиране за хармонизиране на българското законодателство с 
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, както и за формиране на 
чувствителност по отношение на правата на хората с интелектуални затруднения и хората с 
психични проблеми.  

През лятото и есента на 2011 г. Програмата за изследвания изготви годишен доклад 
фокусиран върху права на бежанци и имигранти, права на децата, право на защита от 
дискриминация, право на достъп до правосъдие, компенсация на жертви на престъпления, 
право на избор, право на достъп до информация. Докладът се ползва за сравнителен анализ 
на напредъка в областта на правата на човека в Европейския съюз.  
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Програмата за изследвания подписа договори с Агенцията за основни права на човека към 
ЕС за 2012 г. за работа по следните теми – защита на личните данни (социологическо 
проучване), правен анализ на защитата на жертви на престъпления и права на деца при 
включването им в теренни изследвания. Програмата договори и провеждането на 
изследване за социално-икономическия ефект на финансовата криза по отношение на 
равенството на половете в Българияи изготвяне на база данни на заинтересованите страни и 
експерти в областта на равенство между половете за Европейския институт за равенство 
между половете. Последните изследвания ще се осъществят в сътрудничество основно от 
Българския център за джендър изследвания.  

През януари и февруари 2011 г. Програмата за защита права на деца в институции на БХК 
проведе четири кръгли маси с общо около 130 участника, за да обсъди резултатите от 
теренно проучване в ромски гета, детски институции и отдели за закрила на детето в 
регионите на Варна, Пловдив, Пазарджик, София и Сливен за причините за изоставяне на 
ромски деца в институциите. Препоръките и предложенията от кръглите маси бяха включени 
в окончателната версия на доклада от теренното проучване. Той бе представен на 
пресконференция през септември 2011 г. Докладът на английски и български език бе качен на 
сайта на БХК1

1.3. Международно застъпничество пред органи на ООН за защита на правата на човека 

 и бе разпространен сред посолства, министерства, агенции, регионалните им 
структури и неправителствени организации, които работят за закрила на децата.  През 2011 г. 
Програмата за защита права на деца в институции продължи да получава сигнали за насилие 
и нечовешко отнасяне с деца, настанени в домове. Тя провокира проверки на държавни 
органи заедно с независими експерти на сигналите и като резултат от една от тях бе уволнен 
директор на детска институция. Програмата активно следи процеса на 
деинституционализация в България и се включи и в посещения на домове за деца с 
интелектуални затруднения в края на 2011 г.  

Следвайки Плана за действие, приет на предишното общо събрание, през 2011 г. БХК 
осъществи две изключително успешни интервенции пред договорни органи на ООН за 
защита на правата на човека. През втората половина на юли Комитетът по правата на човека 
на ООН разгледа поредния доклад на България за изпълнение на задълженията по 
Международния пакт за граждански и политически права. БХК подготви самостоятелен 
алтернативен доклад пред Комитета, фокусиран върху всички разпоредби на Пакта и участва 
в подготовката на втори доклад съвместно с партньорите ни от Центъра за застъпничество 
за лица с ментални увреждания, фокусиран върху правата на хората с психични 
разстройства.2

През ноември Комитетът срещу изтезанията разгледа поредния доклад на България за 
изпълнение на задълженията по Конвенцията против изтезанията на ООН. За този преглед 

 Председателят на организацията участва в сесията по прегледа на България и 
има среща с представители на Комитета непосредствено преди нейното начало. В 
заключителните препоръки на Комитета, публикувани на 19 август, бяха възприети редица от 
препоръките на БХК. 

                                                            
1http://issuu.com/bghelsinki/docs/bhk-2-11-bg/1. 
2 Двата доклада са достъпни на сайта на Върховния комисар на ООН по правата на човека: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs102.htm.  
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БХК също подготви алтернативен доклад. 3

2. ПРАВНА ПРОГРАМА 

 Председателят на БХК участва в сесията и 
проведе среща с представители на Комитета. Заключителните препоръки на Комитета, 
публикувани на 14 декември, отразяват във висока степен оценките на БХК, изразени в 
алтернативния доклад. 

Програма „Мониторинг и изследвания“ подпомогна датската организация СИЛБА в нейната 
мисия за наблюдение на президентските и местните избори в България през октомври. 
Дейностите включиха кореспонденция със СИЛБА, набиране на 20 доброволеца за участие в 
мисията, координиране на доброволците, организиране на семинар и обучение, намиране на 
хора за водене на семинара, връзка с други организации в България, подбиране на маршрути 
и общини по време на наблюдението, пускане на прессъобщения и сигнали, даване на 
интервю в БНР и Дарик. 

Дейностите по програма „Мониторинг и изследвания” през 2011 г. се осъществяваха от 
Красимир Кънев, Славка Кукова, Станимир Петров, Елица Гергинова, Емил Коен, Маргарита 
Димова, Георги Банков, Антоанета Ненкова, Светла Баева и Любомира Маринова. 

 

През 2011 година Правната програма (ПП) на БХК постигна едни от най-значителните си 
успехи за последните години. Тя извършваше дейност в рамките на основната програма за 
правно застъпничество и водене на дела и по проекта за застъпничество и правна защита на 
лица с психични, интелектуални и емоционални разстройства, съвместен с Центъра за 
застъпничество за лица с ментални увреждания, Будапеща. В помощ на правната и лобистка 
дейност на екипа на програмата като доброволци за поредна година се включиха рекорден 
брой студенти от университети в страната и чужбина, както и завършили юристи.  

2.1. 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. В 
безпрецедентна за неправителствения сектор среща, инициирана през февруари 2010 г. от 
главния прокурор на България по повод на делото, заместник-председателката на БХК 
постигна споразумение с обвинител номер едно за съвместни проверки на Прокуратурата и 
БХК във всички институции за деца с увреждания.Съвместните проверки установиха 238 
починали деца за период от десет години (2000-2010), както и огромен брой случаи на 
страдащи от недохранване деца, случаи на насилие, физическа и химическа имобилизация, 
на тежки заразни болести. 

Осем месеца след оповестяването на резултатите от съвместните проверки на БХК и 
Прокуратурата във всички домове за деца с умствена изостаналост в страната и 
стартирането на кампанията срещу престъпленията в тях, на 1 юни 2011 г. БХК организира 
специална пресконференция, на която заместник-главният прокурор г-жа Галина Тонева 

                                                            
3 Докладът е достъпен на: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats47.htm.  
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оповести, че към 01.06.2011 г. прокуратурата е образувала 248 досъдебни производства (ДП), 
като 25 от тях са били прекратени и нито един обвинителен акт не е внесен в съда. 
Заместник-председателката на БХК адв. Маргарита Илиева от своя страна посочи като 
притеснителни редица случаи на откази за образуване на ДП - при липса на лечение на абсцес 
и липса на специална дентална грижа за дете, малтретирано с транквиланти, при блудство и 
други сексуални посегателства, при смърти от хипотрофия/ пневмония, при телесни повреди 
- злополуки или усложнения. 

Към деня на пресконференцията експерти от Правната програма бяха подали сигнали срещу 
повече от 60 % от прокурорските постановления. До края на годината бяха подадени общо 70 
сигнала срещу прокурорски актове, които отказват или прекратяват разследване за 
престъпления в домовете. 

2.2. Дела пред правозащитните органи в страната 

През 2011 г. Правната програма продължи да води стратегически дела пред българските 
съдилища. 

• Дела на хора с психични/интелектуални проблеми 

Върховният административен съд (ВАС) отхвърли иска срещу министъра на труда заради 
липсата на предоставени грижи в общността на жена с психично заболяване. Тя е 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. Очаква се и решение на същия 
съд по идентичен иск на жената срещу бездействието на кмета на Столична община да й 
осигури алтернативни социални услуги в общността. Подготвя се отнасянето на казуса пред 
Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург. 

Продължиха съдебните заседания и по друго стратегическо дело на ПП срещу министъра на 
правосъдието за безотговорно и унизително отнасяне на служителите на Бургаския затвор 
към лишен от свобода с психичноздравни проблеми. 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 и 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“. Първоинстанционният съд призна, че 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 

През февруари Върховният касационен съд (ВКС) постанови окончателна осъдителна 
присъда по наказателно дело за полово-определено домашно насилие, извършено чрез 
сексуално посегателство. Състав на Софийски градски съд преди това успешно разпита 
пострадалата при щадящи условия, без тя да е изложена на пряк контакт с подсъдимия по 
делото. 

През май ПП пое представителството пред Комисията за защита от дискриминация (КЗД) на 
човек с рядко заболяване, който е изключен от реимбурсирането на скъпоструващи 
медикаменти от Комисията по позитивен лекарствен списък към Министерски съвет поради 
пола, възрастта и спецификата на заболяването си. Очаква се решението на Комисията. 

Програмата продължи да води и редица други стратегически антидискриминационни дела, в 
т.ч. делата срещу политика Волен Сидеров за враждебната му реч спрямо малцинствени 
групи в България; дело против расистко уволнение на служител от Националната агенция по 
приходите, завършило с отхвърляне на иска; 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 
 отношение и незаконно задържане 

През февруари ВАС окончателно потвърди решение на Административен съд София – град 
(АССГ), който през 2010 г. 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 Европейската конвенция за защита правата на човека (ЕКПЧ) 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 жалбоподателката е задържана 
незаконосъобразно, 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 или този на други лица в опасност. АССГ осъди Столична дирекция на вътрешните 
работи да заплати обезщетение в размер на 1500 лв. на жалбоподателката за причинените 
неимуществени вреди. ПП представлява жената и пред Софийски районен съд по искове 
срещу Държавна психиатрична болница „Св. Иван Рилски“ и Областния психодиспансер в 
София по повод същия инцидент.През 2011 г. делото приключи пред Софийски районен съд, а 
решението беше постановено в първите дни на 2012 г. С него съдът призна, че клиентката ни 
е била незаконно задържана и лекувана в психиатрията и й присъди обезщетение. 

2.3. Дела пред ЕСПЧ 

През 2011 г. ПП продължи да води стратегически дела пред Европейския съд по правата на 
човека за нарушения на Европейската конвенция за правата на човека.  
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След като делото Станев срещу България, касаещо незаконно задържане на човек в дом за 
лица с психични разстройства, беше прехвърлено за разглеждане пред Голямата камара на 
ЕСПЧ, на 9 февруари 2011 г. беше проведено открито заседание, на което заседаваха всички 
17 съдии. ПП осигури както процесуалното представителство на жалбоподателя, така и 
неговото лично явяване пред Съда. На 17 януари 2012 г. ЕСПЧ Голямата камара постанови 
историческо решение, с което намери редица нарушения на ЕКПЧ, включително на правото 
на лична свобода и сигурност, справедлив съдебен процес и защита от нечовешко и 
унизително отнасяне. Решението по делото Станев открива път за цялостна реформа на 
системата за ограничаване на дееспособността и грижите за хората с психични разстройства 
в България. То открива възможност и необходимост за системна работа в реформиране на 
законодателството, в която БХК възнамерява да играе ключова роля през 2012 г.  

През 2011 г. ПП пое ново дело пред ЕСПЧ, което е в заключителния си етап. Делото се отнася 
до прилагане на интрузивно и болезнено лечение на пациентка против изрично изразената й 
воля. По-късно настъпва смъртта й, като непосредствено преди това тя е изпитвала 
непоносими болки и страдания вследствие лечението. По молба на роднините й през 2011 г. 
ПП пое представителството по делото и подготви отговор по становището на българското 
правителство по съществото на жалбата, както и искането за справедливо обезщетение. 
Очаквасе решение.  

През 2011 г. приключиха процесуалните действия и по знаковото дело Йорданова и други 
срещуБългария. През април ПП изпрати отговор на становището на правителството по 
подадената жалба и по коментарите му относно исканото от жалбоподателите справедливо 
обезщетение. Делото беше заведено от множество жалбоподатели за опасността от 
насилствената им евикция от къщите им в ромския кварталБаталова воденица в София без 
да им се предостави 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. Решението по това дело се очаква да зададе стандарти за отнасяне към 
ромските квартали в България. 

Пред завършек са и други две дела в ЕСПЧ, водени от програмата. Едното касае 
неефективното разследване от Прокуратурата на расистки мотивиран побой над судански 
гражданин от представители на „скинхедс“, а другото се отнася до изтезаване на задържан 
от полицията с цел да признае съпричастност към убийството на бившия премиер на 
България Андрей Луканов. През 2011 г. ПП изготви отговори на правителствените становища 
по двете дела и поиска справедливо обезщетение за жалбоподателите. 

ПП продължи представителството пред ЕСПЧ и по други жалби, сред които - от сина на жена, 
починала в институция за социални грижи, и - от името на хора, неправомерно настанени в 
психиатрия. 

2.4. Застъпничество 

През февруари 2011 г. БХК в партньорство с Асоциацията за европейска интеграция и права 
на човека и Български адвокати за права на човека организира Кръгла маса на тема 
„Полицейското насилие в България – спрете сега!“. На нея беше представен обобщен анализ 
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на всички решения на Европейския съд по правата на човека срещу България, свързани с 
полицейската бруталност у нас. Целта на кръглата маса беше да даде началото на разговор, 
който в крайна сметка да доведе до промяна на закона, така че полицията да може да 
употребява сила и оръжие само когато това е абсолютно необходимо. Анализът беше 
изготвен от заместник-председателката на БХК адв. Маргарита Илиева.  

През май 2011 г. към Министерството на вътрешните работи (МВР) се създаде работна група, 
която имаше за цел да изготви предложения за конкретни законодателни промени, които по 
думите на заместник-министъра на МВР Веселин Вучков трябваше да бъдат внесени до юни 
2011 г. Адв. Маргарита Илиева изготви конкретни предложения, които бяха добре приети от 
работната група. До края на 2011 г. предложения за промени не бяха внесени в Народното 
събрание. Те се финализираха през февруари 2012 г. и предстои да бъдат разгледани в 
Народното събрание. Предлаганите законодателни промени се предполага да хармонизират 
изцяло употребата на сила и огнестрелно оръжие от правоприлагащите органи с правото на 
Европейската конвенция по правата на човека. 

През годината ПП продължи да оказва и правна помощ на жертви на полицейско насилие, 
като за всеки сигнал за такива случаи бяха уведомявани компетентните власти. 

През изминалата година експерти от Правната програма се противопоставиха активно на 
недопустимия натиск на изпълнителната власт върху българските съдии. БХК също така 
поведе активна кампания срещу неясната и лишена от легитимност кадрова политика на 
Висшия съдебен съвет (ВСС), като в крайна сметка БХК поиска оставката на загубилия 
всякакво обществено доверие орган. ПП активно следи и дейността на Инспектората към 
ВСС, който стартира тенденциозна проверка срещу съдиите от Наказателната колегия на 
Софийския градски съд.  

През февруари 2011 г. БХК алармира обществото за пороците на действащото 
законодателство за използването на специални разузнавателни средства (СРС). Адв. 
Маргарита Илиева беше включена в работна група, имаща за цел да предложи промени в 
порочното статукво. За целта адв. Илиева участва в редица срещи с министъра на 
правосъдието г-жа Маргарита Попова, заместник-главния прокурор г-жа Галина Тонева, 
представители на неправителствени организации и други институции. 

И през 2011 г. ПП продължи дейността си по застъпничество за ратифицирането на 
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ). През ноември 2011 г. адв. 
Анета Генова заедно с делегация от Министерството на труда и социалната политика, начело 
със заместник-министъра г-жа Валентина Симеонова, участва в учебно посещение в 
Германия. Целта на събитието беше представителите на съответните институции да се 
запознаят с принципите на подкрепеното вземане на решения от лицата с ментални 
увреждания, уредено в КПХУ и действащо в Германия. По време на посещението адв. 
Генова, като експерт в областта, детайлно запозна участниците с приложимостта на опита на 
Германия у нас. През януари 2012 г. КПХУ бе ратифицирана от Народното събрание. 

От октомври 2011 г. адв. Анета Генова консултира участници в работната група към 
Министерството на образованието, младежта и науката по проекта за закон за училищното 
образование. БХК активно се застъпва чрез новия закон да не се допуска дискриминация, да 
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се спазят всички права на децата с увреждания, свързани с достъпа им до образование и 
интегрирането им в общността, както и да се осигурят гаранции за закриването на 
възпитателните училища и интернати (ВУИ) и социално-педагогическите интернати (СПИ). 

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 отново бележи ръст, като през 2011 г. те бяха над 
560, което е с над 18% повече спрямо 2010 г.  

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. 

2.5. Семинари, работни срещи и обучения 

През 2011 г. Правната програма участваше активно в обучения, работни срещи и семинари 
както в България, така и в чужбина. Чрез тази своя дейност програмата повишаваше 
капацитета на своите сътрудници, създаваше контакти в международната правозащитна 
общност и подпомагаше сродни организации и правозащитници в чужбина. 

През февруари и ноември 2011 г., по покана на Академията по европейско право (ERA) в 
Трир, Германия, директорката на правната програма адв. Маргарита Илиева взе участие 
като лектор на тема „Расова дискриминация на роми“ в семинар, посветен на 
антидискриминационното право на ЕС. В началото на февруари тя взе участие в среща на 
водещите европейски неправителствени организации с представители на ЕСПЧ в Страсбург. 
Поводът беше реформата на процедурата пред Съда. През декември директорката на 
програмата изнесе и две лекции в Стокхолм на тема “Тестинг” по време на обучение на 
служители на Омбудсмана и представители на неправителствени организации. През 
октомври адв. Илиева проведе обучение в Кения на адвокати и университетски 
преподаватели, практикуващи в Судан. 

През юни 2011 г. адв. Маргарита Илиева и адв. Даниела Фъртунова взеха участие в експертна 
група на КЗД за обучение на магистрати и разследващи органи по антидискриминация. От 
Комисията изявиха желание да използват трите книги на адв. Илиева, посветени на 
стандартите и практиката по антидискриминационно право, за създаването на учебен 
наръчник. 

В началото на април адв. Анета Генова пътува до Талин, Естония, за да изнесе лекция на тема 
„Настаняване на деца извън семействата“. През юли адв. Генова и Георги Войнов проведоха 
обучение на служители на „Столичен Електротранспорт“ на тема „Сексуален тормоз на 
работното място“. Поводът беше скандален случай на сексуален тормоз, упражнен върху 
служителки от страна на техен началник. През ноември 2011 г. двамата проведоха и обучение 
на социални работници и потребители на социални услуги по проект за следдипломна 
квалификация към Софийския университет (СУ). Модулът им засегна темите запрещение, 
дискриминация и социални услуги. 

http://ravni.bghelsinki.org/�
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През май 2011 г. Георги Войнов проведе обучение в Брюксел за защита от дискриминация на 
ЛГБТ (лесбийки, гей мъже, бисексуални и трансполови) хора за Международната асоциация 
на гейове и лесбийки (ILGA). През юли той изнесе лекция за защита от престъпления на 
омразата по време на национален семинар, организиран от КЗД, на тема „Превенция и 
борба с дискриминацията чрез средствата на наказателното право”. През септември Георги 
Войнов проведе и обучение на албански активисти по въпросите на антидискриминацията за 
“Отворено общество” - Албания. 

В края на ноември правната програма организира семинар (awarenessraisingtraining) 
семинар за “Ролята на НПО в борбата срещу дискриминацията” по инициатива и с 
подкрепата на MigrationPolicy Group и HumanEuropeanConsultancy. В него се включиха 
представители на неправителствения сектор от цялата страна. 

 

Дейностите на Правната програма през годината се изпълняваха от екип в състав: адв. 
Маргарита Илиева – заместник-председателка на БХК и директорка на програмата, старши 
юристките адв. Анета Генова и адв. Даниела Фъртунова – организатор в ПП, юристите 
Георги Войнов, Елена Кръстева и Мирела Заричинова, Калоян Станев – сътрудник, 
стажантките Благовеста Ламбрева и Габриела Гълъбова, Люба Попова – стажант- 
юристка, както и доброволците Александра Валасополу, Вяра Савова, Галя Танева, Георги 
Георгиев, Гергана Мичева, Дафина Неделчева, Дина Араванова, Илияна Лилова, Йоана 
Трайкова, Карина Иванова, Милена Иванова, Николета Попстоева, Станислава Иванова и 
Стефан Ангелов. 

 

3. ПРОГРАМА „КАМПАНИИ И КОМУНИКАЦИИ“ 

 
3.1. Дейности, свързани с комуникационната стратегия на БХК 

И през 2011 г. Програма „Кампании и комуникации“ продължи да следва в работата си 
Стратегията за развитие на кампаниите и комуникациите на БХК. Стратегията предвижда по-
добра видимост на дейностите на комитета; разпространяване на повече информация, 
правилно таргетиране на посланията към различните аудитории; повече и по-разнообразни 
събития; развиване на повече видими кампании; нов сайт с нова визия и функции; профили в 
социални мрежи.  

За една година от името на БХК до медиите бяха изпратени над 50 прессъобщения и повече 
от 40 декларации, позиции, отворени писма и послания. Това са близо 100 директни 
комуникации към медиите и обществеността. За същия период са организирани повече от 
десет пресконференции, кръгли маси и събития. Повечето от тях са с изключителна за 
подобен тип събития посещаемост.  

Представянето на годишния доклад на БХК за състоянието на правата на човека в България 
през 2010 г. беше на 31 март 2011 г. в БТА. Събитието бе с рекордна посещаемост и бе 
отразено във всички ключови национални медии, плюс в много регионални и онлайн медии.  
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Други пресконференции на БХК през годината бяха около идеята за специален закон за 
клеветата, за нуждата от промяна на Закона за МВР, за разследванията в домовете за деца с 
увреждания, за кризисните центрове за деца, за институционализацията на ромските деца, за 
състоянието на реформата в местата за лишаване от свобода.  

Заедно с НЦООЗ БХК организира пресконференция по повод отказа на държавата от 
приоритет "психично здраве". Заедно със сдружение "Естествено" и група "Родилница" през 
годината бяха осъществени две пресконференции за правата на раждащата жена.  

Програмата се включи в популяризацията на София Прайд 2011. БХК, заедно с още няколко 
организации изпрати отворено писмо до кмета на София по случай планираното провеждане 
на националистически протест, съвпадащ с датата на прайда. Вследствие на разговори и с 
представители на Фондация "София Прайд" и БХК, националният омбудсман препоръча да се 
криминализират деянията, извършени по хомофобски подбуди.  

Най-големите кампании на БХК през годината бяха срещу полицейското насилие, за оставка 
на ВСС, за ратификация на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, срещу 
незаконното задържане на бежанци, както и наградите „Човек на годината“. Всички 
постигнаха значителен успех. 

В началото на 2011 БХК стартира кампанията си "Полицейското насилие в България: стоп 
сега!". През февруари в София бе организирана кръгла маса по темата, където БХК 
представи правния си анализ. Бе създаден специален сайт на кампанията 
(http://policebrutality.bghelsinki.org/, над 4 500 посетени страници). Бяха отпечатани и 8 000 
Fame картички за директно пращане до премиера, които бяха разпространени в най-
големите градове на страната. Картичките изискваха незабавна промяна в 
законодателството, позволяващо на полицията да употребява сила и оръжие, без това да е 
абсолютно необходимо. Като пряк резултат от кампанията на БХК Министерството на 
вътрешните работи обяви създаването на работна група (включваща директора на Правната 
програма на БХК), която да предложи изменения в ЗМВР. Tе бяха готови в началото на 2012 г. 

Програма "Кампании и комуникации" подкрепи Правна програма и в кампанията за 
разпускане на Висшия съдебен съвет. На сайта на БХК беше сложено протестно електронно 
писмо, което хората можеха за секунди да изпратят до ВСС. Над 1 120 души пратиха писма до 
ВСС, искайки оставката му.  

Програмата подкрепи и кампанията на Българския център за нестопанско право за 
ратификация на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН. През юни 2011 БХК 
консултира и разпространи в петте най-големи града в страната 12 000 картички за директно 
пращане до Министерски съвет, изискващи незабавна ратификация на конвенцията. 
Протестно писмо със същото съдържание беше сложено и на сайта на БХК (подкрепено от 
близо 300 души). В резултат на кампанията през юли социалното министерство написа, че 
във връзка с постъпилите редица запитвания за ратификацията, МТСП е предприело 
действия такава да се случи до декември. В края на годината правителството придвижи 
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ратификацията към парламента. Ратификацията на конвенцията стана факт в началото на 
2012 г.  

В края на 2011 г. БХК стартира кампанията си срещу незаконното задържане на бежанци. За 
малко повече от месец петицията на сайта беше подкрепена от близо 500 души. За целите на 
кампанията програмата изработи и видео за разпространяване в социалните мрежи. 
Кампанията продължава и през 2012 г.  

Кампанията около годишните награди "Човек на годината" бе най-успешната досега. Имахме 
рекорден брой допуснати номинации (32). Гласовете за наградата на публиката надхвърляха 
9100 (при 5500 миналата година). Общо имахме около 150 000 посещения на сайта 
humanoftheyear.org и свързаните с наградата страници във Facebook - при 47 000 миналата 
година и 15 000 годината преди това - тоест наблюдаваме десеткратно увеличение на 
интереса от 2009 г. до днес.  

Интеракциите за "Човек на годината" във Facebook бяха както следва: 12 048 споделяния, 4 
355 968 импресии(брой на хората видели информация за страницата във фийда си). 
Свързаните страници на "Човек на годината" във Facebook имат близо 10 000 члена.  

През юни 2011 г. БХК пусна новия си сайт. По него Програмата, съвместно с фирма 
MagicSolutions, работи в продължение на повече от половин година. Освен много по-добър, 
ясен и съвременен дизайн, новият сайт има съвсем нови функционалности - възможности за 
качване на мултимедия (видео, аудио, снимки), директно изпращане на петиции, тагиране на 
съдържанието, по-лесно търсене по теми. Сайтът е двуезичен. 

С новата си уеб страница БХК участва в конкурса Български награди за Уеб 
(http://webawards.bg/) на Българска уеб асоциация, и стана финалист в раздел „Общество и 
политика”, като се класира на второ място след сайта на вестник "Капитал". 

За периода януари – декември 2011 г. официалната страница на БХК има 169 
203уникалнипосещения и2 643 659 общо посетени страници. Страницата бележи ръст от 
36,6% спрямо 2010 г., когато посещенията са били 107 223.За годината в сайта са публикувани 
над 1 500 новини (прессъобщения, правозащитни материали, дела в ЕСПЧ и други, като 
стремежът е бил не към количество, а към внимателна селекция на съдържанието), и 185 
видеа.  

Заедно със стартирането на новия сай т, тръгна и профила на БХК във Facebook. Страница ни 
във Facebook има над 800члена. Близо 67 000 от посетителите на bghelsinki.org за 2011 са 
дошли от социалните мрежи. Програмата създава специално съдържание за социалните 
мрежи - като картичките, които изработихме по повод 1 декември (Световният ден за 
борбасъс СПИН) и 3 декември (Международният ден на хората с увреждания), видеото на 
кампанията срещу незаконното задържане на бежанци, и други. През 2012 предстои да 
развием профила на БХК в Twitter.  

През 2011 година беше направен професионален редизайн на pdf версията на списание 
Обектив, която може да се чете онлайн от февруари 2012 г. Беше също така разработена 
концепцията и дизайна на нов месечен бюлетин на БХК, с акценти от кампаниите ни, ключови 
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прессъобщения, български и международни новини, видеа, най-важното от Обектив. 
Бюлетинът се праща от февруари 2012. 

През изминалата година видимостта на БХК се повиши още повече. Публикациите, свързани 
с БХК, в български и международни медии, са били хиляди. Представители на комитета са 
отговаряли на стотици медий ни въпроси през годината . През 2011 г. продължи 
сътрудничеството ни с новия социален блок на Българската национална телевизия, където 
директорът на програмата е консултант. 

Освен новия сайт за полицейското насилие , продължиха да функционират специалните 
сай тове - за годишния доклад за правата на човека (humanrightsbulgaria.wordpress.com), за 
кампанията „Човек на годината 2011 г.“ (www.humanoftheyear.org), за кампанията за 
наказване на престъпленията в детските домове (forsakenchildren.bghelsinki.org).  

Проектът RealWayDown засне промо-филм за дейността на БХК, който ще бъде подарен на 
организацията, за да го ползва за популяризиране на дейността си и фъндрейзинг. Филмът 
трябва да бъде готов през 2012 г.  

3.2. Списание „Обектив” 

През 2011 г. БХК продължи да издава списание „Обектив”. Същевременно, главният редактор 
на списанието координираше и редица граждански инициативи.  

Списание „Обектив”  продължи  да увеличава броя и нивото на авторите си (над 30 имена 
участваха) в списването на изданието;  рубриките станаха  над 15. Изданието поддържа 
авторски колонки (Славка Кукова, Татяна Ваксберг), които са определени  в 
професионалните среди като единствени по рода си в съдържателен  и  журналистически 
аспект. В рубриката „Мнението на експерта“ бяха привлечени едни от най-утвърдените 
имена в областта на правозащитната експертиза не само от неправителствения, но и от 
държавния  сектор. В последните месеци клуб „Обектив“ експериментира нов  формат, 
който се оказа изключително успешен. Поради технологичната гъвкавост и 
професионализъм на водещия екип, дискусиите по остро злободневни теми (дискриминация 
на религиозна основа, законопроект за правата на детето), осъществявани на територията 
на Български хелзинкски комитет, текат  почти „онлайн“  .Читателите  се  увеличиха в пъти. 
Цитирани и препубликувани в други медии са редица текстове от списанието.  Нивото на 
участниците продължава да бъде високо – в дебатите взимат участие депутати, зам. 
министри, председатели и директори на държавни агенции, ръководители на религиозни 
организации.  Силно представени са строго професионалните журналистически темикато 
събеседниците на клуб „Обектив“ са от водещите имена в печатните и електронни медии. 
Отбелязани като приносни за медийното пространство са разискваните теми на клуб 
„Обектив“: религиозната свобода (преследванията от ДАНС на имами и мюфтии); търговия с 
влияние в медиите; полицейско насилие. 

Юлиана Методиева участва в редица радио и телевизионни предавания  на тема заплахи за 
свободата на журналистиката, както и по случая „Катуница“. Тя продължи и 
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застъпническитедейности от името на БХК по делото на кореспондентката на БНР Венелина 
Попова за клевета заведена срещу нея от бизнесмен.  

През 2011 година особен акцент на гражданските инициативи на БХК бяха свързани с 
декомунизацията и правото да знаем миналото си. Юлиана Методиева участва  в 
безпрецедентен дебат организиран от Червената къща на тема посланици и агенти на 
Държавна сигурност заедно с литературни критици и преподаватели от Софийски 
университет „Св.Климент Охридски“ и НБУ. Тази тема се поддържаше активно на страниците 
на списание „Обектив” и в публичните изяви на БХК. 

През април към БХК се обърна известният скулпт0р Александър Дяков. Той поиска от нас 
като най-уважаваната гражданска организация да инициираме дебат за паметта и съдбата на 
един от най-проблемните културни знаци от тоталитарното изкуство  - Паметникът на 
Съветската армия. През май Юлиана Методиева организира дискусия за паметта, 
тоталитарното наследство и  града, съдбата на ПСА  във фокуса на гражданското говорене. В 
дискусията взе участие и посланикът на Република Унгария Н.Пр. Джудит Ланг. 

Пряко продължение на темата за комунизма и в злободневния контекст на нескрити опити за  
реставриране на живковизма, през септември, започна подготовка за конференция на тема 
„Българският комунизъм - живот след смъртта“, в чиято организация БХК взе участие. 
Поканени бяха за съорганизатори 5-те най-авторитетни неправителствени организации: 
Институт Отворено общество, Център за либерални стратегии, Център за академични 
изследвания, Международен център за изследване на етническите и религиозни 
взаимодействия, Институт за изследване на близкото минало. В подчертано академичната 
дискусия взеха участие над 40 изтъкнати историци, философи, социолози. Предстои да 
излезе книга със статии на участниците, както и стенограма от кръглата маса. Книгата ще 
бъде преведена и на английски.  

През 2011 Юлиана Методиева продължи работата с Асоциацията на студентите социолози 
(АССУ). Организирани бяха четири прожекции за филмовия цикъл „Незаличимите следи на 
границите“. Стартът на новия сезон бе с немския филм „Смърт докато другите бяха в 
отпуск“ , проведена  съвместно с Гьоте институт. Освен АССУ   бяха поканени за участие и 
фондация „Хана Арендт“. Следващите три филма – българският игрален филм „Граница“ 
(реж. Илиан Симеонов, К.Джевелеков), документалните филми „Горяни“ (Атанас Киряков), 
„Гьоч“ (сцен.Даниела Горчева, реж. Ирина Недева, Андрей Гетов) се прожектираха в  
Софийски университет. В дебатите след филма взеха участие режисьори, историци, 
социолози. 

През декември БХК започна подготовка за дискусия относно македонския филм „Трето 
полувреме“ предизвикана от писмото на тримата евродепутати Андрей Ковачев, 
СтанимирИлчев и Евгени Кирилов. В това  писмо по безпрецедентен начин се настоява да 
бъде спрян филмовият п0роект тъй като манипулирал и фалшифицирал фактите относно 
депортацията на  македонските евреи през Втората световна война. Планираната дискусия в 
средата на 2012 година има за цел да привлече за участници историци от София и Скопие; 
задействани са покани и със Съюза на филмовите дейци. Партньор в тази дейност ни е 
еврейската организация Бней Брит. 
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Програмата „Кампании и комуникации“ през 2011 г. се изпълняваше от Яна БюрерТавание, 
директор; Юлиана Методиева, главен редактор на „Обектив”;  Десислава Петрова, 
координатор; Светла Баева, Маргарита Димова - експерти комуникации; Андрей Гетов - 
мултимедия продуцент; Мария Манолова, Мария Стоянова, Боряна Петрова, Елтимир 
Александров - стажанти.  

 

4. ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА НА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ 

През 2011 г. продължи своята работа и другата основна правна програма на БХК за защита на 
правата на чужденците в България, и по-специално - на бежанците и мигрантите като 
особено уязвими категории лица. БХК осъществява тази своя дейност от 1994 г. като 
официален партньор на Върховния комисариат за бежанците към ООН, който е и основен 
донор на програмата. През 2011 г. програмата бе финансирана и със средства от Европейския 
бежански фонд и държавния бюджет за дейност по предоставяне на правна помощ на лица, 
търсещи закрила в производства чрез представителство и консултации в бежанските 
производства на административна фаза с период на изпълнение до юни 2012г.  

Програмата провежда дългогодишна и постоянна 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. Освен това, програмата предоставя 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.  

При изпълнението на своите дейности и задачи програмата се основава на няколко 
постоянни институционални споразумения с Върховния комисариат за бежанците към ООН 
от 1994 г., с Държавна агенция за бежанците от 1998 г., с Главна дирекция „Гранична 
полиция” при МВР от 2005 г. и с Дирекция „Миграция” при МВР от 2007 г.  

Програмата извършваше своята дейност чрез постоянно действаща приемна в офиса на 
програмата и чрез приемни 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 специалните домове за временно 
настаняване на чужденци - СДВНЧ-София (кв. Бусманци) и СДВНЧ-Любимец, които 
представляват центрове 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 пробоно представителство пред 
административните съдилища и Върховен административен съд в случаите на сериозни 
нарушения на материални или процесуални права. 

Най-важният аспект от дейността на програмата и през 2011г. остана наблюдението върху 
достъпа до територия и процедура на търсещите закрила - по границите и в специалните 
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домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) в Бусманци и Любимец. През 2011 г. в 
България бяха регистрирани общо 890 търсещи закрила. 301 от тях бяха регистрирани на 
границата; 235 души от регистрираните на границата търсещи закрила, или 78% бяха 
задържани в СДВНЧ-Бусманци или Любимец. Едва 66 търсещи закрила получиха директен 
достъп до процедура и настаняване в регистрационно-приемателните центрове на ДАБ, 
останалите 235 души бяха задържани. Други 63 лица подадоха молба за закрила от центъра 
за задържане в СДВНЧ-Любимец и 287 търсещи закрила от СДВНЧ-Бусманци. Общо 585 
търсещи закрила бяха задържани през 2011 г., от които 483 лица бяха освободени. Така, 549 
лица, или 61% от всички хора, подали молба през 2011г. бяха защитени от връщане 
(refoulement), регистрирани като търсещи закрила, освободени от местата за полицейско 
задържане по границите или центровете за задържане в страната и по този начин получиха 
достъп до територия и процедура с представителството и съдействието на Български 
хелзинкски комитет. 

Освен това, ние предоставихме общо 3842 правни консултации на 1810 бенефициенти, от 
които общо 804 търсещи закрила, 33 признати бежанци, 45 лица с хуманитарен статут, 637 
търсещи закрила с отказ и 177 с окончателен отказ, 14 разделени деца и 100 случаи на 
доброволно връщане. Заведохме общо 239 дела, 83 от които в ускорено производство пред 
административните съдилища и 156 дела в общо производство пред Върховния 
административен съд, от които 90 на въззивна инстанция и 66 дела на касационна инстанция. 
Представлявахме 96 дела, от които 24 дела пред Административен съд-София град и 72 дела 
пред Върховен административен съд. Спечелени бяха 57 дела, 21 дела в ускорено 
производство, а в общо производство 26 дела на въззивна инстанция и 10 дела по 
касационна жалба пред Върховния административен съд. Допълнително, през 2011 г. 
заведохме 343 жалби против мерки за принудително настаняване (задържане) на търсещи 
закрила в Бусманци и Любимец като през първото шестмесечие спечелихме 31 от тях, което 
допринесе за отмяната на нормативната разпоредба, позволяваща това задържане през 
ноември 2011 г.  

През 2011 г. програмата работи и по няколко свързани проекти и инициативи: 

• FleeingHomophobia, Seeking Safety inEurope - заанализ и оценка на приложимите 
критерии при предоставяне на международна закрила на лицата, които бягат от 
преследване по признак на своята сексуална ориентация по проект на СОС - Холандия, 
финансиран от Европейската комисия.  

• Improvingthe Quality of UnaccompaniedMinorsAsylumSeekersGuardianshipand Care in 
Central EuropeanCountries – на Международната организация по миграция за 
повишаване на стандартите за защита на непридружените деца, търсещи закрила в 
Централна Европа. 

Програмата за правна защита на бежанци и мигранти подготвя и отчита проектите пред 
своите донори самостоятелно, без подкрепата на Програма „Програмиране и 
администрация”. През годината тя представяше всички дължими наративни и финансови 
отчети по всички проекти в срок. 
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Програмата оперира чрез 7 души 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. На 
базата на получено финансиране по схема за безвъзмездна помощ от Европейския бежански 
фонд - ГП 2010, програмата оперираше и чрез Националната адвокатска мрежа за бежанци. 
За пръв път от 2004г. насам, когато поради финансови ограничения бе прекратена дейността 
по представителство на търсещи закрила на административна фаза пред решаващия орган, 
програмата успя да осигури предоставянето му и в двата регистрационно-приемателни 
центъра за бежанци в София и Баня в производствата по предоставяне на статут, 
провеждани от Държавната агенция за бежанците при МС. Специализирана правна помощ бе 
предоставяна на категории лица, нуждаещи се от специална закрила като непридружени 
деца, жертви на изтезания или лица с увреждания.  

Дейностите на програмата през годината се изпълняваха от: Антоанета Дедикова-правен 
консултант, адв. Валентина Нилсен, адв. Георги Тошев, Елица Секулова-счетоводител, адв. 
Илиана Савова - директор на програмата, адв. Мариана Андреева и адв. Пламен Желев. В 
страната програмата предоставяше правна помощ на търсещите закрила и мигрантите 
чрез адв. Мариана Николова (Нова Загора) и адв. Димитър Славов (Свиленград).  

Останалите членове на Националната адвокатска мрежа за бежанци, които работиха през 
2011г. бяха: адв. Александрина Танева, адв. Атанас Долапчиев, адв. Борислав Делибашев, адв. 
Емилия Тончева, адв. Ивелина Трифонова, адв. Мария Въльовска, адв. Мартин Христов и адв. 
Петър Неделчев. 

 

5. ПРОГРАМА „ПРОГРАМИРАНЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ“ 

Програма „Програмиране и администрация”, която се сформира в края на 2010 г., се 
подкрепя от Институт „Отворено общество” – Будапеща и Фондация „Оук”. Както и в 
предишни години, програмата оказваше подкрепа в дейностите на комитета, свързани с 
администрация, човешки ресурси, обща координация, техническа и логистична подкрепа.  
Програмата координира дейностите по фондонабирането на организацията, следи за 
отчетността пред донорите, отговаря за спазването на вътрешния трудов ред, изискванията 
за безопасност на труда и осигуряването на удобството на работа. Сътрудниците  на тази 
програма осигуряват първоначалното посрещане на жалбоподателите и координират 
работата с тях, участват активно в организирането и координацията на редица публични 
събития, семинари и конференции, подпомагат комуникацията с журналисти във връзка с 
прессъобщения и други публикации и изявления на комитета.  

Поради излизане в отпуск по майчинство на директорката на програма „Програмиране и 
администрация” част от дейностите, свързани с подготовката на нови и отчитането на 
текущи проекти бяха поети от председателя на БХК. Дейностите в останалата част се 
координираха от Сибила Борисова, мениджър администрация. През годината програма 
„Програмиране и администрация” координираше отчитането на проектите пред следните 
донори: 
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• Институт „Отворено общество” по институционалния проект, както и по проекта за 
наблюдение на местата за лишаване от свобода; 

• Фондация „Оук” по институционалния проект; 
• Фондация „ЛиънЛивай” по проекта за подкрепа на правната програма на БХК; 
• „Тръста за Централна и Източна Европа” по проекта за финансиране на дейността на 

програмата за наблюдение на местата за лишаване от свобода; 
• Агенцията за основни права на ЕС по партньорския проект за изследвания в сферата 

на приоритетите на Многогодишната рамка на Агенцията. 
• Центъра за застъпничество за лица с ментални увреждания по съвместния проект за 

защита на правата на лицата с ментални увреждания. 

Наред с отчитането, програмата се занимава и с подготовката на нови проекти за 
финансиране. През 2011 г. Програма „Програмиране и администрация” подготви 
предложения за проекти пред следните донори: 

• Фондация „ЛиънЛивай” – за продължаване на институционалния грант за нов период 
– проектът е финансиран; 

• Институт „Отворено общество” – за проект за наблюдение на местата за лишаване от 
свобода и за обучение на представители на гражданското общество в тази дейност – 
проектът е финансиран; 

• Проект за подновяване на сътрудничеството с Агенцията за основни права на ЕС за 
следващите четири години – проектът е финансиран; 

• Проект пред Европейската комисия в сътрудничество с ГД „Охранителна полиция” на 
тема „Европейска полиция и човешки права” – проектът е финансиран; 

• Проект пред Европейската комисия в сътрудничество с три други организации 
посветен на лишаването от свобода на малолетни и непълнолетни – проектът още не 
е разгледан от ЕК. 

Общият размер на набраните средства по тези проекти възлиза на над 144,000 евро. 

В допълнение, през 2011 г. Програма „Програмиране и администрация” подготви 
документите за общото събрание на БХК, проведено през март и обработи протокола от 
събранието. Програмата не беше ангажирана с подготовката на проектите и с отчитането в 
рамките на програмата за правна защита на бежанци и мигранти. 

Програмата подготвя ежегодно дължимата по закон информация в Централния регистър на 
МП за юридическите лица с нестопанска цел.  

Съществена част от Програма „Програмиране и администрация” бе счетоводството на 
организацията. То продължи да се осъществява от външна счетоводна кантора на високо 
професионално ниво. Всички дължими финансови отчети както пред донори, така и пред 
държавни институции, бяха изготвяни и представяни в срок. Счетоводството подготви 
своевременно и годишния финансов отчет на БХК за 2011 година за одит от лицензирана 
одиторска компания. Одиторската заверка бе направена в началото на февруари 2012 г. 

Получените дарения през 2011 г. са по-малко от 2010 година, тъй като в края на миналата 
година имаше неизразходени средства. Сред най-големите донори на БХК, както и през 2010 г., 
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са Институт Отворено общество - Будапеща, Фондация Оук, Върховен комисариат на 
бежанците към ООН, и Европейският бежански фонд. Сред другите дарители се нареждат 
Фондация ЛиънЛивай, Тръстът за гражданско общество в Централна и Източна Европа, 
Европейската комисия, Институт Отворено общество – София, Агенцията за основни права, 
Посолството на Холандия в България, както и някои по-малки донори.  

Дейностите на Програма „Програмиране и администрация“ през 2011 г. се изпълняваха от: 
Десислава Симеонова – директор, Красимир Кънев – председател на БХК, Сибила Борисова – 
мениджър администрация, Северина Петкова – касиер-счетоводител, Деница Благова, Ася 
Колева и Красимир Гегов – технически сътрудници. Счетоводното обслужване се 
осъществява от счетоводна кантора „Желкова, Станева и Георгиев”. 
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