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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, Зелма Алмалех, Илиана Савова, Калина Бозева, Кирил Иванов, Красимир 
Кънев, Маргарита Илиева, Марта Методиева, Радост Николаева, Рамадан Кехайов, Славка 
Кукова, Таня Маринчешка, Юлиана Методиева, Яна Бюрер Тавание. 
 

 
 
 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

       
Красимир Кънев, председател  
Десислава Симеонова, заместник-председател 
д-р Георги Банков 
адв. Илиана Савова 
адв. Маргарита Илиева 
Марта Методиева  
Славка Кукова 
 

 
 
 
 
 
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 2012 г. година БХК стана на 20 г.  
 
БХК изпълняваше дейностите си в рамките на постоянните си програми - Програма 
„Мониторинг и изследвания“, Правна програма, Програма за правна защита на бежанците и 
мигрантите, Програма „Кампании и комуникации“ и Програма „Програмиране и 
администрация“.  
 
Иновационните усилия на Правната програма на БХК бяха отбелязани в годишната класация на 
сп. Strasbourg Observers, където делото водено от Правната програма, Йорданова и други с/у 
България, спечели признание като „Най-добро решение на ЕСПЧ за 2012 г.“ в онлайн 
допитване сред 1678 решения на Съда. Историческо беше и решението по делото Станев с/у 
България, което открива път за цялостна реформа на системата за ограничаване на 
дееспособността и грижите за хората с психични разстройства в България.   
 
През изтеклата година БХК отново стъпи на полето на изследване на институциите за деца като 
възобнови посещенията си в тези места. Изследователската програма на БХК разви и нови 
дейности в институциите за лишаване от свобода на малолетни и непълнолетни.  
 
През изминалата година БХК разви няколко публични кампании, които мобилизираха голяма 
публична подкрепа. Във връзка с безпрецедентния натиск на изпълнителната власт върху 
българските съдии, БХК активно се противопостави на този опасен феномен и възобнови 
кампанията си за разпускане на Висшия съдебен съвет. БХК изигра водеща роля в приемането 
на стандарта „абсолютна необходимост“ в Закона за МВР, регламентиращ използването на 
оръжие, физическа сила и помощни средства от полицията.  
 
През 2012 г. БХК организира при изключителен отзвук събитие за съдбата на евреите от 
Беломорска Тракия и Вардарска Македония по време на Втората световна война.  
 
Успешни бяха и кампаниите за равни права в здравеопазването на хора, страдащи от рядкото 
заболяване булозна епидермолиза, и за правото на родителите да погребват мъртвородените 
си бебета.   
 
Дейностите по различните направления на дейност на БХК през 2012 г. са изложени по-
подробно в разделите за отделните програми. 
  
 

1. ПРОГРАМА МОНИТОРИНГ И ИЗСЛЕДВАНИЯ 
 
1.1.  Наблюдение в местата за лишаване от свобода 
 
В началото на 2012 г. изследователите на програма „Мониторинг и изследвания“ приключиха 
дейностите по съвместния проект на БХК с Македонския хелзинкски комитет „Укрепване на 
обществения надзор върху затворите в България и Македония чрез засилване ролята на 
Омбудсмана, общинските наблюдателни комисии и специализираните органи за инспекции”. 
 
Програмата изготви частта за годишния доклад на БХК за затворените институции за 2011 г. 
Бяха посетени затворът в Бургас, който попадна в полезрението на изследователите поради 
изключително тежките нарушения на правата на лишените от свобода, както и четири други 
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затвора (Враца, Пазарджик, Ловеч и Стара Загора), където бяха анкетирани 188 лишени от 
свобода по въпроси на досъдебното производство. 
 
Изследователи на програмата бяха поканени на среща с делегация на Комитета за 
предотвратяване на изтезанията, на която обсъдиха нарушения на конкретни права на 
лишените от свобода. КПИ беше на посещение в България по повод ад хок мисия в български 
затвори. 
 
През март 2012 г. БХК стартира новия си проект „Подпомагане на обществения надзор на 
затворените институции в Република България“. Проектът продължава натиска върху 
общинските наблюдателни комисии за осъществяване на публичен надзор контрол върху 
дейността на затворите в страната, като вече се стимулира и по-активното и информирано 
включване на НПО и медии в процеса. Осъществяват се и посещения на затворени институции 
– затвори, следствени арести, а вече и места за лишаване от свобода на малолетни и 
непълнолетни.  
 
Във връзка с наблюдението на правата на лишените от свобода деца, Главна дирекция 
„Национална полиция” предостави на БХК достъп до петте дома за временно настаняване на 
малолетни и непълнолетни (ДВНМН) в страната. За последен път тези домове бяха посетени с 
изричното разрешение на МВР през 2008 г. Посещенията разкриха практиката по настаняване 
на деца в тези домове, причините и сроковете за настаняване и изследваха възможните 
нарушения на правата на децата с оглед на международните стандарти за правата на детето. 
 
През м. юли 2012 г. Министерството на образованието, науката и младежта предостави достъп 
на БХК и до социално-педагогическите интернати (СПИ) и възпитателните училища-интернати 
(ВУИ), както и до другите институции за деца, ръководени от МОМН. От началото на учебната 
2012/2013 г. БХК посети със специално подготвен въпросник общо шест от седемте СПИ и ВУИ в 
страната. Данните и експертизите от посещенията ще бъдат обобщени в специален доклад на 
БХК за правата на лишените от свобода деца в България през 2013 г. 
 
Застъпнически дейности 
 
Неотменима част от дейността на работещите в програмата бе застъпничеството по конкретни 
случаи, в които констатираха нарушения на правата на лишените от свобода. Така например 
при посещение в затвора в гр. Бобовдол бе констатирано, че затворник не е бил здравно 
осигуряван по време на престоя си в затвора, въпреки че държавата е длъжна да превежда 
здравни осигуровки за всички лишени от свобода. Така със статус на неосигурен на въпросния 
затворник е било отказано необходимото лечение във външно медицинско заведение, 
вследствие на което той е претърпял сериозни вреди. БХК пое защитата на този лишен от 
свобода и го представлява пред Административен съд в гр. Кюстендил. В резултат на сигнала 
на БХК, в края на 2012 г. с изменение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането 
под стража (ЗИНЗС), парламентът прие текст, според който всеки лишен от свобода има статут 
на здравноосигурен независимо дали е плащал здравните си осигуровки.  
 
При констатирани груби нарушения програмата изготвяше сигнали до Министерство на 
правосъдието и ГД „Изпълнение на наказанията” (ГД „ИН“) с настояване за извършване на 
проверки. БХК отправи искане до министъра на правосъдието с настояване да се предприемат 
стъпки за отпадане на забраната за срещи с обвиняеми и подсъдими. На последвалата среща, 
заедно с този проблем, БХК изложи своите констатации от посещенията на затворите и 
арестите и информира за отделни случаи на нарушения на права на лишени от свобода. По 
някои от сигналите бяха образувани проверки. След една от проверките бе „пенсиониран“ 
заместник-началникът по режима на един затворите. 
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През втората половина на годината по повод на зачестили инциденти със задържани лица, 
министърът на правосъдието разпореди да се сформира работна група, която да актуализира 
списъците на разрешените вещи и предмети, които могат да ползват лишените от свобода и 
задържаните в следствените арести. В работната група бе поканен и експерт от БХК, който 
участва в обсъждането и изготвяне на експертно становище относно правата на лишените от 
свобода да притежават лични вещи в помещенията, в които са настанени.  
 
БХК съдейства в процеса на официалната съдебна регистрация на сдружение на лишените от 
свобода. Въпреки съпротивата на затворническата администрация, БХК успя да събере подписи 
на лишените от свобода, които като учредители на сдружението бяха сформирали управителен 
съвет. БХК изготви и придвижи исковата молба до съда за регистрация и в съвсем кратък срок 
съдът се произнесе с решение да регистрира сдружението, което е прецедент в българското 
наказателно изпълнение по0ради това, че дава възможност на лишените от свобода да се 
сдружават, да отстояват своите права и да работят за собствената си ресоциализация в 
подкрепа на усилията на затворническата администрация.  
 
В жалба група лишени от свобода чужди граждани информираха БХК, че обявяват гладна 
стачка срещу системните откази на администрацията да ги включва в списъците с предложения 
за условно-предсрочно освобождаване (УПО) и срещу непрозрачните критерии за такива 
предложения. По този повод БХК отново извърши няколко посещения на затвора и проведе 
срещи с администрацията и стачкуващите затворници. За да изследват начина, по който 
протича процеса на УПО, изследователи на БХК присъстваха в съдебна зала при гледането на 
делата. Наблюдението показа, че проблемът с УПО не е в съдебния контрол, а в подбора на 
лишени от свобода, които да бъдат предложени на съда от администрацията на затвора за УПО 
– подбор, който до голяма степен бива манипулиран от корупционен натиск. 
 
От затвора гр. София БХК получи няколко изключително сериозни жалби. В четири от тях 
лишени от свобода съобщиха за нанесен им побой от охранителни служители. Изследователи 
на БХК посетиха няколко пъти затвора, срещнаха се с жалбоподателите и с администрацията и 
след като събраха необходимите факти за инцидента, сезираха прокуратурата за незаконните 
действия на охранителните служители. В единия от случаите беше депозирана жалба в 
Софийски районен съд. 
 
Останалите случаи, които БХК подпомага, са пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) 
и са свързани с наложено колективно наказание на група лишени от свобода чужди граждани, 
които дори не са разпитвани за обстоятелствата довели до налагането на наказанието и чието 
наказание не може да бъде обжалвано. Друго дело пред ЕСПЧ е от името на лишен от свобода 
чужд гражданин, наказан с лишаване от хранителни пратки да срок от 3 месеца заради това, че 
е подал сигнал до директора на затвора за кражба на лични вещи на посетител (по сходното 
дело Костов с/у България от 2012 г. ЕСПЧ вече намери нарушение). Всички тези случаи са от 
Софийски централен затвор. Програмата също така подпомага производството пред ЕСПЧ на 
бежанец от Чечения, задържан в България, за който българските власти позволиха екстрадиция 
в Русия. Програмата изготви искане за привременни мерки пред Съда и те бяха дадени. 
Впоследствие беше изготвена жалба и контра-становище на правителственото становище. 
Делото беше обявено за гледане по бързата процедура, в момента се чака решение. Изготвено 
беше и контра-становище на становището на правителството по делото Димов с/у България, 
което е в краен стадий на решаване от ЕСПЧ. 
 
В момента програмата работи по два нови случая на лишени от свобода чужди граждани, 
малтретирани от надзиратели. БХК съдейства да се извадят медицински и да се подадат жалби 
в прокуратурата. 
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Дейности по укрепване на Националния превантивен механизъм  
 
През 2012 г. БХК продължи да работи активно и по укрепване на Националния превантивен 
механизъм (НПМ), който официално започна работа на 1 юли 2012 г. БХК взе участие в работна 
среща с всички членове на новосформирания екип на НПМ. Програмата предостави 
допълнителни копия от Наръчника за прилагане на Факултативния протокол към Конвенцията 
против изтезанията на ООН и всички свои публикации (книги и специални доклади) от 
последните 10 години, относими към състоянието на местата, в които хора се настаняват 
против волята им. Експерти от НПМ се обучаваха в двата семинара на БХК по международни и 
национални стандарти за правата на лишените от свобода и осъществяване на мониторинг в 
затворените институции, организирани от БХК.  
 
При всяко по-съществено нарушение в местата за лишаване от свобода констатирано от 
изследователи на БХК, сигналите, които се изпращаха до зам.-министъра на правосъдието, 
главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” или прокуратурата бяха с 
копие до Омбудсмана/НПМ. Констатацията на изследователи на БХК, че жалби до съда, с които 
лишените от свобода обжалват наложено наказание се „загубват” по пътя от килиите им до 
деловодството на затвора провокира дискусия, в която се включи лично Омбудсманът. 
Становището на Омбудсмана изцяло съвпадаше със становището на БХК, а именно, че липсва 
добър нормативен ред относно завеждане на жалбите. Освен това и наблюденията на НПМ 
след първите им посещения в затвори и на БХК показват, че има натиск от страна на 
администрацията за оттегляне на жалби или страх от страна на лишените от свобода да 
обжалват действия на администрацията поради възможност за евентуални незаконосъобразни 
последици за жалбоподателя. 
 
Обучения за мониторинг в затворени институции   
 
Дейностите по проекта, свързани със стимулирането на публичното наблюдение на затворени 
институции, бяха насочени срещу едностранчивото отразяване на информация и събития от 
местата за лишаване от свобода в печатните и електронни медии, както и срещу 
незаинтересоваността на неправителствения сектор и общинските структури, които имат 
задължение да осъществяват обществен контрол на затворите в страната.  
 
През 2012 г. БХК организира два тридневни обучителни семинари по международни и 
национални стандарти за правата на лишените от свобода и осъществяване на мониторинг в 
затворените институции - в Пловдив и София. Непосредствено след обученията участниците 
извършиха и изследователски посещения в затвори. Във втория семинар се обучаваха водещи 
журналисти от в. „Капитал“, сп. „Правен свят“, Дарик радио, Вtv, в. „Дневник“, Тв7, а членовете 
на наблюдателната комисия бяха предвождани лично от Омбудсмана на Столичната община. 
 
Медийно застъпничество 
 
Тежкото състояние на местата за лишаване от свобода винаги е било обект на интерес от 
страна на медиите в България. В началото на изминалата година изследователите от 
програмата дадоха подробни интервюта, които станаха част от документалния филм на Иван 
Такев „Късче небе“ на телевизия ТВ+ за българските затвори, който бе излъчен през април 2012 
г. Медийни участия на изследователите в телевизия БТВ и Дарик радио имаше и по актуални 
теми, каквито бяха темата за помилването и темата за правосъдието и наказанията по 
отношение на малолетни и непълнолетни правонарушители.  
 
След старта на дейността на НПМ изследователите, работещи по проекта, изготвиха 
публикация за сп. “Обектив”, в която анализираха капацитета на Омбудсмана да изпълнява 

http://www.bghelsinki.org/bg/multimedia/video/ksche-nebe/
http://www.bghelsinki.org/bg/publikacii/obektiv/stanimir-petrov/2012-06/ombudsmant-poe-funkciite-na-nacionalen-prevantiven-mehanizm-sreshu-iztezaniya/
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функциите на Национален превантивен механизъм срещу изтезания в България, предвид 
ограничената му функционална и финансова независимост. През изтеклата година програмата 
изготвяше и други статии за списанието. 
 
Дейностите в затворените институции се изпълняват от: Красимир Кънев – директор на 
програмата; Станимир Петров – координатор, д-р Георги Банков – старши изследовател, 
Елица Гергинова – изследовател; други изследователски дейности - Любомира Маринова – 
изследовател; Габриела Гълъбова – изследовател; Светла Баева – изследовател.    
 
1.2. Наблюдение на институциите за деца   
 
През изтеклата година БХК успя да възобнови достъпа си до домовете за най-малките 
институционализирани деца – домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД), както и 
до два други типа детски институции – домове за деца с ментални проблеми (ДДУИ) и домове 
за деца лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) чрез сключване на споразумения със 
Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика.  
 
Програмата стартира посещения в ДМСГД към края на годината. Бяха посетени шест ДМСГД, 
където изследователи на БХК заедно с външни експерти-медицински специалисти правиха 
преглед на материалните условия, в които живеят децата, лечението, социализационните 
дейности, физическата рехабилитация, дейностите по деинституционализация/приемна грижа 
по места.   
 
БХК се натъкна на сигнали, че родители продължават да биват насърчавани от медицински 
лица в родилните отделения да изоставят децата си в институция, когато са налице 
увреждания. По време на посещенията си изследователите откриха фрапиращи случаи на 
огромни забави при вписване на уязвими деца в регистрите за пълно осиновяване, както и в 
придвижването на досиета на деца от националния регистър, воден от Агенцията за социално 
подпомагане, към международния регистър, воден от Министерството на правосъдието. Във 
всички установени случаи се касаеше за деца с категорично изчерпани възможности за 
реинтеграция в биологичните им семейства (деца сираци и пълни сираци, или деца с двама 
родители неизвестни, или деца с потвърден отказ на биологичен родител за реинтеграция след 
11-годишно изоставяне). При тези деца бяха налице едновременно както по-голяма възраст, 
така и средни до тежки специални нужди – и двете кумулативно силно ограничаващи 
възможностите им да намерят осиновители-български семейства. Установените случаи бяха от 
областите София и Стара Загора. В един от случаите, вписването в националния регистър за 
пълно осиновяване на момченце с тежки специални нужди, което беше останало без живи 
родители на 6 години, беше отнело удивителните 23 месеца и половина. В два други случая, 
досиетата на две момчета бяха чакали 8 години, докато бъдат окомплектовани от съответното 
РДСП и изпратени за вписване в регистъра за международно осиновяване на МП. И в двата 
последни случая се касае за момчета на 12 г., институционализирани от самото си раждане и 
със специални нужди, които на практика ги правят неосиновяеми в България. Във всички 
такива случаи БХК сигнализираше МТСП и МП. След сигнали на БХК беше задействана проверка 
на Инспектората на АСП. 
 
След намеса на БХК общинския съвет в гр. Казанлък промени своя наредба и освободи деца, 
настанени в специализирани институции на територията на общината, от заплащането на такса 
за посещаване на общински детски ясли и градини.  
 
Дейностите по проекта се изпълняват от Антоанета Ненкова, изследовател детски 
институции на БХК, и Десислава Симеонова, подпомогнати от външни медицински 
експерти и с участието и на други изследователи на БХК в някои от посещенията. 
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1.3. Международно застъпничество 
 
През изтеклата година програмата подготви един алтернативен доклад до Комитета на ООН по 
икономически, социални и културни права във връзка с разглеждането на четвъртия и петия 
периодичен доклад на България. БХК извърши проучване и проведе интервюта във връзка с 
дискриминация на роми и бежанци, здравни услуги, институционализация на деца, 
положението на институционализирани деца с умствени/психични проблеми, достъп до работа 
и здравни услуги на лица с умствени/психични проблеми. През ноември 2012 г. в своите 
заключителни наблюдения, Комитетът на ООН преповтори огромна част от находките на БХК. 

През 2012 година БХК заяви участието си в новата организация, консолидираща усилията на 
международното хелзинкски движение, Civil Solidarity Platform. Една от първите дейности на 
платформата бе свързана с планирането на международна застъпническа кампания за достъп 
на НПО до местата за задържане.    
 
В дейностите взеха участие изследователите Любимира Маринова, Габриела Гълъбова, 
Светла Баева под общото ръководство на Красимир Кънев. 
 
1.4. Сътрудничество с Агенцията за основни права на Европейския съюз 
 
През януари и февруари 2012 г. БХК, съвместно с Българския център за джендър изследвания, 
разработи две изследвания за Европейския институт за джендър изследвания. Едното бе база 
данни с всички заинтересовани институции и организации в областта на равенството между 
половете, а другото – изследване за ефекта на икономическата криза  върху равенството между 
половете. 
 
През февруари и март изследовател от програмата за мониторинг и изследвания в БХК направи 
изследване на услугите за жертви на престъпления и домашно насилие за Агенцията за 
основни права към ЕС.  
 
През март и април изследовател от БХК и двама външни изследователи проведоха 
социологическо изследване за правото на защита на личните данни за Агенция за основни 
права на човека към ЕС. Бяха интервюирани общо 36 души (жалбоподатели, нежалбоподатели, 
адвокати и представители на НПО, които работят в областта на защита на личните данни). 
Проведоха се и три фокус групи – за адвокати, за служители в Комисия за защита на личните 
данни и за организации, които подпомагат гражданите в защита на личните им данни. 
Резултатите от изследването бяха обобщени в доклад. 
 
През периода май 2012 – януари 2013 г. двама изследователи работиха по социологическо 
изследване за участието на деца в съдебни производства като пострадали или свидетели (по 
граждански дела за развод, родителски права, домашно насилие и наказателни дела за 
сексуално и физическо насилие). В рамките на изследването бяха интервюирани 52 души в 
цялата страна – съдии, прокурори, адвокати, както и социални работници, психолози, 
психотерапевти от неправителствени организации и Отдели за закрила на детето. Бяха 
проведени и две фокус групи – една с професионалисти, работещи с деца в наказателни 
производства, и една – с професионалисти в граждански производства. Находките от 
изследването бяха обобщени в доклад.  
 
През август и септември 2012 г. бе подготвен годишен доклад за Агенцията за основни права на 
ЕС с информация относно правата на бежанците и имигрантите; визовия и граничния контрол; 
правата на децата; правата на жертвите на престъпления и домашно насилие; правото на 
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защита от дискриминация, правото на достъп до правосъдие, правото на защита на личните 
данни и избирателните права. 
 
През октомври, ноември и декември бе завършена теренната работа по проекта за участие на 
деца в съдебни производства, бяха подготвени отчетни материали за всяко интервю и фокус 
група и бе изготвен финален доклад с анализ на находките. 
 
Дейностите по проекта се координират от Славка Кукова. Изследователи на БХК участват 
в изготвянето на някои от изследванията. 
 
1.5.  Обучения на полицейски служители 
 
През 2012 г. БХК участва в съвместен проект с Национална служба полиция за обучение на 
полицейски служители на антидискриминационни стандарти. Освен БХК в обученията 
участваха Комисията за защита от дискриминация и Академията на МВР. Други партньори по 
проекта бяха полицейски служби от Германия, Белгия и Полша. Представители на полицията на 
Баден-Вюртенберг, Германия, присъстваха на всички обучения. Те се проведоха в 10 областни 
града и включиха 250 служители от всички регионални дирекции на МВР. Ролята на БХК бе в 
представянето на международните стандарти за защита от дискриминация в упражняването на 
полицейски правомощия и на международните механизми за защита от дискриминация. 
Обучителите от БХК също така участваха активно в практическите занятия по решаване на 
казуси, свързани с дискриминация. На заключителната конференция, проведена на 20 
февруари 2013 г. Центърът за изследване на демокрацията, чиято роля в проекта бе да направи 
оценка на обученията, съобщи резултатите от анкета сред обучаемите, според която 98% от тях 
са оценили обучението като положително и полезно.  
 
В проекта взеха участие Красимир Кънев, председател на БХК, и юристите на БХК Георги 
Войнов и Анета Генова. 
 
 

2. ПРАВНА ПРОГРАМА 
 
През 2012 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 чрез системата за националното и международно правораздаване, лобира за 
промяна на законодателството и практиката. Основни приоритети в сферата й на дейност бяха 
и осъществяваните от програмата мониторинг на правата на човека и медийно застъпничество. 
В помощ на правната и лобистка дейност на екипа на програмата като доброволци за поредна 
година се включиха голям 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 делото, директорката на програмата постигна 
споразумение 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 
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насилие, физическа и химическа имобилизация, на тежки заразни болести. В резултат бяха 
образувани наказателни производства и започнати разследвания от страна на прокуратурата.  
 
Програмата продължи да следи действията на държавното обвинение, като срещу всяко 
незаконосъобразно прекратяване на производство за смърт или увреждане на дете, се 
ангажира с изпращане на сигнали до по-горестоящите прокуратури. Общият брой прокурорски 
актове, които програмата наблюдава, към есента на 2012 г., е 518. От тях, като се изключат 
актовете на Върховна касационна прокуратура (ВКП) и постановленията относно деяния с 
изтекла давност, обективно подлежат на възможно обжалване 372 акта. Ако се изключат и 
актовете на по-долни от ВКП прокуратури, които принципно са възможен обект на обжалване, 
но не са били предоставени на ПП и, следователно, програмата не е имала обективна 
възможност да ги атакува, броят на актове, възможен обект на обжалване, спада на 349. От тях 
ПП е атакувала над 206 или повече от 59%. На база 372 акта, т.е. включително 
непредоставените на ПП, делът на атакуваните е над 55%. В резултат на изпращаните от ПП 
сигнали срещу порочни прокурорски постановления, към настоящия момент горестоящите 
прокуратури са отменили повече от 33 от тях, признавайки за основателни сочените от ПП 
пропуски при водене на разследванията. 

2.2. Дела пред правозащитните органи в страната 
 
През изтеклата година програмата продължи да води стратегически дела пред българските 
съдилища и да търси съдебна защита на уязвими хора и групи от населението. Програмата се 
ангажира фокусирано в сферата на дискриминацията по основни признаци като пол, етнос, 
религия, възраст и др., свръхупотреба/незаконосъобразно използване на сила от страна на 
правоприлагащите органи и др. 
 
По антидискриминационни дела по признак пол, етнос и религия 
 
В свое решение от юни 2012 г. Комисията за защита от дискриминация (КЗД) установи пряка 
дискриминация спрямо човек с рядко заболяване, чието лечение не се покрива от Здравната 
каса поради пола, възрастта и спецификата на заболяването му. Програмата пое 
представителството на мъжа пред КЗД в началото на 2012 г. 
 
ПП се ангажира със защита на пострадали от разпространяването на брошура от Волен Сидеров 
и партия „Атака“, озаглавена „Циганската престъпност – опасност за държавата”. Брошурата, 
която се разпространи заедно с листовки, приканващи гласоподаватели да гласуват за Сидеров 
на президентските избори през 2011 г., говори за „циганизацията на България“ и за „циганската 
престъпност“, а оформлението й създава впечатление, че включва извадки от вестникарски 
публикации, описващи престъпления, твърдяно извършени от роми. Брошурата приписва на 
ромската общност извършването на зверски и възмутителни престъпления, като внушава на 
читателя, че тази общност, като цяло, е носител на престъпност, и то такава, която застрашава 
държавата. От името на жалбоподателите ПП изпрати три сигнала до прокуратурата, в които 
поиска да се образува наказателно производство и да бъде проведено разследване във връзка 
с брошурата. След отказа на прокуратурата да започване на разследване, ПП подаде жалба 
пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ). 
 
Програмата продължи да води и редица други стратегически антидискриминационни дела, в 
т.ч. делата срещу Волен Сидеров за враждебната му реч спрямо малцинствени групи в 
България. През август и ноември 2012 г., с определения на Върховен касационен съд за 
недопустимост до касационен контрол по същество, приключиха последните две от осемте 
дела срещу политика. В началото на февруари 2013 г. ПП сезира ЕСПЧ за актовете на 
дискриминация спрямо лица, принадлежащи към ромското етническо малцинство. Случаят, 



13 

 

касаещ проявена дискриминация спрямо лица от еврейски произход, ще бъде отнесен пред 
ЕСПЧ през май 2013 г. 
 
През 2012 г. ПП продължи представителството на човек, когото прокуратурата отказва да 
конституира в процесуално качество на пострадало лице в образувано наказателно 
производство за проповядване и публично насаждане на ксенофобска и религиозна 
нетърпимост към мюсюлмани. Игнорирайки претърпените от жалбоподателя вреди, 
прокурорският орган го лишава от основното право да бъде признат за жертва, да му се 
предостави защита на неговата физическа неприкосновеност и свобода на вероизповедание. 
Възпрепятстван е и достъпът му до съд. Това по своему е акт на дискриминация, водещ не само 
до нарушаване правото на достойнство и свобода на вероизповедание на жалбоподателя, но и 
до нарушаване на задължението на държавата чрез своите органи да осигури ефективна 
защита срещу действия, представляващи престъпление. 
 
В средата на 2012 г. приключиха съдебните заседания пред Софийски районен съд (СРС) по 
дело за подбуждане към дискриминация спрямо центъра за духовност и медитация „Шри 
Чинмой“. Като ответници по делото бяха привлечени и православният храм „Св. Св. Кирил и 
Методий“ и Софийска Света Митрополия, които отговарят в режим на солидарност с 
първоначалния ответник – физическо лице. Очаква се постановяване на съдебно решение по 
делото. 
 
Дела на хора с психични/интелектуални проблеми 
 
През изтеклата година програмата продължи процесуалното представителство на лишен от 
свобода мъж с психичноздравни проблеми. Делото се води срещу министъра на правосъдието 
за унизително отнасяне на служителите на Бургаския затвор към ищеца. Твърди се, че липсата 
на медицинска и психосоциална грижа, както и бруталното отнасяне на служителите, 
представляват дискриминация, основана на психичноздравното състояние на мъжа, както и 
нечовешко/унизително отнасяне. Очаква се решение на СРС. 
 
До месец май на 2012 г. програмата продължаваше с представителство по ред други дела, вкл. 
на хора, поставени под запрещение, на които е препятстван достъпът до съд. 
 
Дела за неправомерно причиняване на смърт, нечовешко и унизително отношение и 
незаконно задържане 
 
В първите дни на 2012 г. СРС установи незаконно лекуване на жена в държавна психиатрична 
болница (ДПБ) за период от 1 седмица през 2006 г. Настаняването й за принудително лечение е 
било съпроводено със задържане от полицията. Съдът прие, че приложеното спрямо жената 
лечение, без нейното съгласие и при липса на законно основание за принудителното му 
провеждане, противоречи на закона. Съдът осъди болницата да заплати обезщетение за 
неимуществени вреди в размер на 500 лв. ПП представлява жената и в производството по 
събиране на присъденото обезщетение от 1500 лв. за претърпени неимуществени вреди при 
задържането й от полицията. През 2010 г. АССГ, по-късно и Върховен административен съд 
(ВАС), постановиха, 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). 
 
 
 
Други дела  
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През изтеклата година ПП пое представителството срещу държавата на жена, на която 
държавата приписва невярна принадлежност към структурите на Държавна сигурност. Ищцата, 
третирана и към момента като сътрудник на ДС, иска от СРС да установи нарушаване на 
правото й на личен живот по смисъла на чл. 8 от ЕКПЧ посредством невярно стигматизиране на 
личността й като принадлежна на Държавна сигурност в качеството й на „секретен сътрудник“. 
Пред съда ищцата твърди също, че не разполага с никакво средство за правна защита срещу 
невярното стигматизиране, съставено от агент на ДС без нейно съгласие, още повече, без 
нейно знание. Липсва гаранция срещу произвол на служителите от бившата вече ДС при 
съставяне на документи, чрез които едни или други лица се причисляват и се определят като 
„сътрудници на ДС“. Самата правна рамка е порочна, като приложимият закон задължава 
Комисията да кредитира безусловно твърденията на „вербуващия“, без да са налице каквито и 
да било доказателства за действително участие на „вербувания“ в дейността на ДС. 

2.3. Дела пред ЕСПЧ 
 
През 2012 г. Правната програма продължи да води стратегически дела пред ЕСПЧ за 
нарушения на ЕКПЧ. 
 
По делото Станев срещу България, касаещо незаконно задържане на човек в дом за лица с 
психични разстройства, Голямата камара на ЕСПЧ постанови историческо решение. Съдът 
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.  
 
През април 2012 г. излезе решение-прецедент и по друго знаково дело на Правната програма - 
Йорданова и други срещу България. Делото беше заведено от множество жалбоподатели 
заради опасността от насилственото им изваждане от къщите им в ромския квартал Баталова 
воденица в София, без да им се предостави алтернативен подслон. Съдът забрани на властите 
да изпълняват заповедта за отстраняване, докато не променят порочния закон. Според 
решението такова отстраняване би нарушило чл. 8 от ЕКПЧ, правото на дом и на личен и 
семеен живот на засегнатите, защото би ги направило бездомни. Отстраняването на цяла 
общност, живееща на мястото от много години, с мълчаливото съгласие на властта, без да се 
прецени дали е необходимо в едно демократично общество или дали несъразмерно засяга 
потърпевшите, е незаконно по Конвенцията. Освен това Съдът задължи България да промени 
Закона за общинската собственост и практиката по него. През февруари 2013 г. решението 
спечели в класацията за най-добро решение на Съда през 2012 г. при публично гласуване, 
направено от Центъра по правата на човека при Юридическия факултет на университета в Гент, 
Белгия измежду общо 1678 решения на ЕСПЧ.  
 
През декември 2012 г. излезе и решението на ЕСПЧ по друго дело, водено от програмата, 
Ленев срещу България. Делото се отнася до изтезаване на задържан от полицията мъж с цел да 
признае съпричастност към убийството на бившия премиер на България Андрей Луканов. Това 
е първото дело срещу България, по което изтезанието в нарушение на член 3 от Конвенцията е 
основното сред всички установени нарушения. Освен това Съдът установи и нарушение поради 
неефективното разследване, поради недостатъците на правната рамка, позволяваща 
произволна употреба на СРС, както и поради невъзможността жалбоподателят да получи 
обезщетение за претърпените нарушения на правата, гарантирани в Конвенцията. 
 
Пред завършек е и дело, касаещо неефективното разследване от страна на Прокуратурата на 
расистки мотивиран побой над судански гражданин от представители на „скинхедс“. 
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След като българската прокуратура не постигна никакви резултати в разследването и 
наказването на престъпленията, свързани със стотиците детски смърти в институциите, през 
2012 г. ПП заведе три дела пред ЕСПЧ, част от редицата такива дела, чието завеждане 
предстои. Те касаят смъртта на три деца. В първия случай детето умира на 15 г. от перфорация 
на стомаха, като в болницата изваждат от него над 4 кг боклуци - 25 стелки за обувки, 8 
парцала, 3 дунапренени гъби, 6 чорапа, 3 парчета хартия и 3 камъка с големина 3-4 см. Във 
втория - детето умира от недохранване на 19 години. А в третия - от дизентерия, обусловена от 
лошата хигиена в дома, където преди това са избухнали няколко други такива епидемии. 
Преди да бъде хоспитализирано, детето е държано 8 дни в дома, без диагноза и съответно 
лечение. БХК ще защитава три починали деца от свое име. ПП разчита на пробив в практиката 
на ЕСПЧ, който да признае правото на правозащитни организации да водят подобни дела, в 
името на мъртви хора, лишени от всякаква институционална, социална и човешка закрила.  
 
През 2012 г. Българският хелзинкски комитет представи свое становище пред ЕСПЧ по 
аналогично на горните дело, след като бе формално конституиран като трета страна. Делото 
Кампеану срещу Румъния се води от две правозащитни организации – Interights и Center for 
Legal Resources за грубото неглижиране и смъртта на човек с увреждания в румънска 
институция. В началото на 2013 г. ЕСПЧ взе решение делото да бъде разгледано от Голямата 
камара, вместо по общия ред, което е израз на явното разбиране на Съда, че делото поставя 
въпрос от изключителна значимост – дали да се признае на неправителствените организации 
правото да водят дело от/в името на мъртъв човек пред Съда. Решението на Голямата камара 
ще бъде изключително важен прецедент за европейското право. 
 
През септември 2012 г. ПП заведе ново дело пред ЕСПЧ във връзка със сексистка реклама на 
спиртна напитка. Пред Съда ПП представлява три жени, които считат, че са обект на полова 
дискриминация, обективирана в рекламата. БХК ще поддържа пред ЕСПЧ, че държавата 
отговаря за дискриминация, основана на пол, нарушаване на правото на личен живот на 
жалбоподателките, както и на правото им на справедлив съдебен процес.  
 
През октомври 2012 г. ПП сезира ЕСПЧ от името на бременна жена, която иска да роди извън 
болница - у дома под медицинско наблюдение, т. нар. асистирано домашно раждане, или в 
родилен център. В жалбата се посочва, че българското законодателство, което ограничава 
правото на ефективен избор на жената къде да роди, е нарушение на правото й на личен 
живот. От Съда се иска да задължи България да промени закона, който принуждава жените да 
раждат институционализирано. 
 
През юни 2012 г. ПП заведе дело срещу България от името на двама жалбоподатели, в 
качеството им на родители, заради това, че българското законодателство не им дава 
възможност да дадат на дъщеря си фамилното име на майка й, като в случая тази 
невъзможност е обусловена от пола на жалбоподателката. 
 
Както бе посочено по-горе, програмата отнесе до ЕСПЧ и два случая, свързани със слово на 
омраза срещу лица от ромски произход – в първия случай става дума за разпространяването на 
брошура, която внушава на читателя, че ромската общност, като цяло, е носител на 
престъпност, застрашаваща държавата, а във втория - за враждебна анти-малцинствена реч от 
страна на политика Волен Сидеров. 
 

2.4. Застъпничество 
 
През изминалата година, белязана от безпрецедентен натиск на изпълнителната власт върху 
български съдии, експерти от Правната програма активно се противопоставиха на този опасен 
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феномен. ПП издаде няколко декларации относно саморазправата с председателката на Съюза 
на съдиите в България Мирослава Тодорова и последвалото й уволнение, в същата връзка се 
включи и в отворено писмо от името на водещи български организации до международни 
институции. ПП възобнови и кампанията си с искане за оставката на членовете на скандалния 
Висш съдебен съвет (ВСС). Впоследствие директорката на ПП подготви и внесе в парламента 
официални въпроси към номинираните за членове на новия ВСС. През ноември тя изпрати 
отворено писмо до Венета Марковска и Анастас Анастасов, призовавайки ги да подадат 
оставки като избрани членове на Конституционния съд. Писмото беше препечатано в редица 
водещи български медии. Месец по-късно ПП изпрати до ВСС отрицателно становище по 
номинацията на съдия Сотир Цацаров за главен прокурор. След като той бе избран, БХК обяви, 
че напуска Гражданския съвет към ВСС заради порочния избор. БХК поиска оставката на 
вътрешния министър Цветанов след като той два пъти кръсти полицейски операции на имената 
на съдии. ПП участва като наблюдател в работна група към Министерство на правосъдието 
(МП), подготвяща изменения в Закона за съдебната власт (ЗСВ) в частта за статута на 
магистратите. Впоследствие ПП напусна работната група заради опорочеността на процеса. От 
името на ПП беше изпратено и писмо до председателите на 28-те окръжни съдилища и 
Софийски градски съд за това, че почти всяко искане на полицейските служби за достъп до 
трафични данни се одобрява от съда. 
 
През май 2012 г. Парламентът окончателно прие промените в Закона за МВР, уреждащи 
стандарта “абсолютна необходимост” при използването на оръжие, физическа сила и помощни 
средства от полицейските органи. Основна роля в работната група към МВР, която изготви 
промените, взе адв. Маргарита Илиева, директорка на ПП. Законодателните промени целят 
хармонизиране на материята изцяло с правото на ЕКПЧ. 
 
През годината ПП продължи да оказва правна помощ и на жертви на полицейско насилие, като 
за всеки сигнал, който програмата получаваше, бяха уведомявани компетентните власти. 
 
След като през ноември стана ясно, че МВР незаконно събира личните данни на лицата, които 
са на метадоново лечение в България, директорката на програмата пусна становище до 
медиите за недопустимостта на подобни действия. 
 
След дълъг процес на лобиране от страна на неправителствения сектор, в което особено 
активна роля зае правната програма, през януари 2012 г. Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания бе ратифицирана от Народното събрание. ПП продължи дейността си по 
застъпничество за правата на психичноболните в България. Представители на ПП участваха в 
работната група в Министерство на правосъдието по правата на хората с увреждания. Създаде 
се и работна група за изработване на концепцията на Закон за запрещението, също с участието 
на ПП. 
 
През цялата година представителите на ПП подпомагаха родителски организации и лобираха 
срещу насилието спрямо родилките в болниците и рестриктивното законодателство, 
ограничаващо правото на избор на жените къде да родят. След като през октомври 2012 г. ПП 
подаде жалба пред ЕСПЧ, медийният интерес към проблема осезаемо се засили. 
 
Програмата участва в съвместната пресконференция на Амнести интернешънъл по повод 
престъпленията от хомофобия и трансфобия в България, изготви и становище до медиите 
заради бавенето на прокуратурата по случая на Михаил Стоянов, жертва на убийство по 
хомофобски подбуди в София. През 2012 г. продължи да представлява и доброволците от 
София Прайд 2011 г., които бяха нападнати след шествието в София.  
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Представители на ПП участваха в срещи по Законопроекта за детето, както и по Закона за 
училищното и предучилищното образование, изготвиха официални становища на БХК относно 
двата проекта. 
 
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 2012 г. те бяха над 590, 
което е с 5% повече спрямо 2011 г. 
 
Целогодишно експертите на Правната програма коментираха за медиите актуалните 
правозащитни проблеми в страната. 

2.5. Семинари, работни срещи и обучения 
 
През 2012 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 правната програма организира втори модул на семинара за “Ролята на НПО в 
борбата срещу дискриминацията” по инициатива и с подкрепата на Migration Policy Group и 
Human European Consultancy. В него се включиха представители на неправителствения сектор 
от цялата страна. 
 
В началото на годината представители на ПП взеха участие по проект на МВР за обучение на 
полицаи по антидискриминация в няколко града в страната. 
 
Дейностите на Правната програма през годината се изпълняваха от екип в състав: адв. 
Маргарита Илиева - директорка на програмата, старши юристката адв. Анета Генова (до 
месец май 2012 г.), юристите Георги Войнов (до месец февруари 2012 г.), Елена Кръстева, 
Мирела Заричинова, Живка Георгиева, Камелия Иванова (до месец декември 2012 г.), Калоян 
Станев – сътрудник (от септември 2012 г. в едногодишен учебен отпуск), стажантките 
Благовеста Ламбрева и Габриела Гълъбова (до края на месец май 2012 г.), както и 
доброволците - юристката Адела Качаунова, Айлин Джафер, Бианка Калчева, Мария 
Манолова, Жаклин Демирова, Ива Кънев, Милена Казакова, Кристина Стефанова, Елена 
Кънева и Павел Павлов. 
 
 

3. ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА НА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ 
 
През 2012 г. правната програма на БХК за защита на бежанци и мигранти продължи дейността 
си, започната преди 19 години с подкрепата на Върховния комисариат за бежанците към ООН 
(ВКБООН). Програмата е финансирана също и със средства от Европейския бежански фонд и 
държавния бюджет за дейности по предоставяне на правна помощ на лица, търсещи закрила 
чрез представителство и консултации на административна фаза в бежанските производства 
пред Държавната агенция за бежанците (ДАБ). Друга група дейности на програмата са 
свързани с наблюдение и оценка на практиката при провеждането на тези производства, както 
и мониторинг на границите и административните центрове за задържане на чужденци относно 
осигуряването на достъп до територия и процедура. Последната група дейности е насочена 
към създаването на правни стандарти за закрила на бежанците и третиране на мигрантите чрез 
стратегически дела пред националните съдилища, както и застъпничество и лобиране за 
промяна на законодателството към правни и практически гаранции за защита на основните 
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човешки права на чужденците от всички категории на територията на България.  
 
При изпълнението на своите дейности програмата се основава на няколко постоянни 
институционални споразумения с ВКБООН от 1994 г., с ДАБ 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 ДАБ в София, с. Баня 
и с. Пъстрогор. Регулярен мониторинг бе осъществяван в местата за полицейско задържане в 
ГКПП „Капитан Андреево”, ГКПП „Ново село” и ГКПП „Аерогара-София” и в специалните домове 
за временно настаняване на чужденци в СДВНЧ-София и СДВНЧ-Любимец към МВР, които 
функционират като центрове за административно задържане на незаконно пребиваващи 
имигранти. Програмата осигури също така обжалване на актовете на администрацията и 
достъп до съдилищата на търсещи закрила и незаконни мигранти като правна помощ за 
реализация на правото им на ефективно средство за защита, както и про боно 
представителство пред административните съдилища и Върховен административен съд в 
случаите на сериозни нарушения на материални или процесуални права. 
 
В края на 2011 г., след 4-годишна кампания по водене на съдебни дела, бе изменено 
вторичното законодателство и бе отнета възможността на органите на Гранична полиция да 
въдворяват чужденци, търсещи закрила, в центровете за задържане на незаконни имигранти. 
Изменението доведе до рязък спад в молбите за закрила, регистрирани на границата и до 31 
май 2012 г. органите на ГДГП бяха регистрирали само 1 молба за закрила. Едва след 
откриването на Транзитния център на ДАБ в с. Пъстрогор органите на ГДГП възобновиха 
регистрацията на бежански молби по границите, но независимо от повишения имиграционен 
натиск и увеличения брой на търсещи закрила и мигранти като цяло, броят на регистрираните 
молби за годината достигна едва 105, което представляваше 28% спад в сравнение с 2011 г., 
когато бяха регистрирани 146 молби за закрила. В същото време, в намиращия се 
непосредствено до основната входна граница СДВНЧ-Любимец, където органите на Гранична 
полиция превеждаха арестуваните на границата лица, общо 776 души (649 пълнолетни, 90 
деца и 37 непридружени деца) подадоха молба за закрила. Ето защо, БХК продължи да 
осъществява мониторинг на двата специални дома за временно настаняване на чужденци и да 
завежда жалби против принудителните административни мерки на онези чужденци, които 
подаваха молби за закрила. В резултат на тази дейност през 2012 година средната 
продължителност на задържане на търсещите закрила чужденци не надхвърли 33 дни, а общо 
824 търсещи закрила бяха освободени от СДВНЧ и настанени в регистрационно-приемателни 
центрове за бежанци към ДАБ. Като цяло, дейността на програмата по мониторинг на 
границата и центровете за административно задържане на чужденци допринесе за 0% случаи 
на връщане (refoulement) от националните граници, достъп до територия на 96% от търсещите 
закрила през 2012 г.1, а 61% от тях получиха и достъп до процедура по предоставяне на 
закрила. 
 
3.1. Правно представителство на търсещи закрила лица  
 
През 2012 г., програмата наблюдава и 795 индивидуални случая на чужденци в производство 
по предоставяне на закрила пред ДАБ. Между тях 54 лица бяха на фазата на висящо 
административно производство, 668 лица на съдебна фаза по обжалване на административни 
откази (18 лица обжалващи откази в ускорено производство и 467 лица обжалващи откази в 
общо производство на въззивна инстанция, 183 лица на касационна инстанция), 12 
непридружени деца и 61 търсещи закрила с окончателен отказ. Заведени бяха общо 369 дела 

                                                 
1
 1341 търсещи закрила, (80 търсещи закрила, подали молба на границата, 776 търсещи закрила, подали молба в СДВНЧ-Любимец и 

485 търсещи закрила, подали молба в СДВНЧ-София) спрямо 1387 търсещи закрила за цялата 2012 г. 
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пред административните съдилища, 16 дела против откази в ускорено производство и 353 дела 
по жалби срещу решения в производството по общия ред (256 дела на въззивна инстанция и 97 
дела на касационна инстанция). Програмата осигури представителство на търсещи закрила по 
83 дела пред съдилищата (1 дело в ускорено производство; 60 дела на въззивна инстанция и 
22 дела на касационна инстанция  пред Върховния административен съд), в резултат на което 
бяха постановени общо 49 отменителни решения (1 отмяна по дело в ускорено производство, 
40 отменителни решения на въззивна и 8 на касационна инстанция), което представлява 59% 
успеваемост. Наблюдавани бяха 200 производствени действия, от които 74 дъблински 
интервюта (40 от тях в Транзитния център-Пъстрогор), 47 интервюта в ускорено производство 
(26 от тях в Транзитния център-Пъстрогор) и 35 интервюта в производство по общия ред (4 в 
ТЦ-Пъстрогор). Извършена бе оценка на 44 решения на административния орган. Правна 
помощ чрез консултации и представителство получиха 1283 задържани търсещи зарила, 119 
търсещи закрила в производства по предоставяне на закрила, 70 непридружени деца  (17 в 
СДВНЧ-София, 37 в СДВНЧ-Любимец, 4 в ГКПП "Капитан Андреево" и 12 в офиса на БХК), 668 
търсещи закрила, обжалващи пред съдилищата откази за 61 окончателно отказани търсещи 
закрила относно доброволно връщане в страните им на произход, или, общо за 2012 година - 
2201 бенефициенти. 
 
3.2.  Обучения по бежанско право. Доклади 

 
През 2012 година програмата изготви два основни доклада - Годишен доклад за наблюдение 
на границите и Годишния доклад за наблюдение на производствата по предоставяне на статут, 
в които се съдържаха препоръки към правителството и съответните държавни органи за 
предприемане на конкретни мерки, както и предложения за изменение и допълнение на 
законодателството.  
 
Програмата проведе две обучения по бежанско право за служебните адвокати със 
съдействието на Центъра за обучение на адвокати към Висшия адвокатски съвет – през 
октомври 2012 г. за 126 адвокати от Хасковска адвокатска колегия и през декември 2012 г. за 8 
адвокати от Софийска адвокатска колегия. 
 
3.3.   Свързани проекти и инициативи 
 
През изтеклата 2012 г. програмата работи и по няколко свързани проекти и инициативи: 
 

 Правна помощ по Европейски бежански фонд през 2012 г. програмата успешно 
кандидатства по два гранта от ЕБФ за финансиране на правни консултации и 
представителство на търсещи закрила пред ДАБ, съответно за периода: 29.09.2011-
30.06.2012 за сумата от 100,000 евро; и за периода: 01.07.2012-31.12.2012 за сумата от 
40,000 евро. В резултат на тези грантове бяха предоставени допълнително 2280 правни 
консултации и 1187 представителства пред административен орган, от които 332 
регистрации, 240 дъблински интервюта, 161 интервюта в ускорено производство и 451 
интервюта в производство по общия ред. 

 

 Проект „Подобряване качеството на настойничество и грижа за непридружени деца 
бежанци в Централноевропейските страни“ на Международната организация по 
миграция (МОМ) за повишаване на стандартите за защита на непридружените деца, 
търсещи закрила в Централна Европа. 

 

 Проект "Доброволно връщане" - програмата предостави правни съветници на МОМ-
София по проекта им за асистиране на доброволното връщане на граждани на трети 
страни, между които като особена група бяха третирани търсещите закрила, получили 
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окончателен отказ по молбата си за закрила.  
 

 Проект "Know Reset" - програмата бе национален координатор на изследователския 
проект, ръководен от Европейския съвет за бежанци и изгнаници и обхващащ 27 
държави-членки на ЕС, насочен към анализ на настоящата правителствена политика по 
презаселване в рамките на Европейския съюз. 

 
Програмата оперира чрез 9 души персонал, 7 от които правоспособни адвокати, които заедно с 
още 10 асоциирани адвокати бяха организирани в Национална адвокатска мрежа за бежанци. 
Създадена през 1997 г., дейността на НАМБ бе финансирана по схеми за безвъзмездна помощ 
от Европейския бежански фонд - ГП 2010 и ГП 2011 г.  Адвокатите от мрежата предоставиха 
специализирана правна помощ на категории лица, нуждаещи се от специална закрила като 
непридружени деца, жертви на изтезания или лица с увреждания.  
 
Дейностите на програмата за защита на бежанците и мигрантите през годината се 
изпълняваха от: адв. Илиана Савова – директор на програмата, Антоанета Дедикова – 
правен консултант, адв. Валентина Нилсен, адв. Георги Тошев, Елица Секулова – 
счетоводител, 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), 
адв. Пламен Божилов (Елхово) и правният консултант Йордан Божинов (Свиленград).  
Останалите членове на Националната адвокатска мрежа за бежанци, които работиха 
през 2012 г. 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. 
 
 

4. ПРОГРАМА КАМПАНИИ И КОМУНИКАЦИИ  

4.1. Дейности, свързани с видимостта и въздействието на кампаниите на БХК 
 
Програмата отговаря за комуникациите на БХК, както и за дизайна, въздействието и 
видимостта на всички кампании на БХК. Дейностите на програмата се финансират от Институт 
„Отворено общество“ и Фондация „Оук“ в рамките на общия институционален грант на БХК.   
 
В рамките на програмата се произвежда месечното списание "Обектив" и месечният обзорен 
бюлетин на БХК. От март 2012 г. "Обектив" започна да излиза и в нов, pdf формат. Списанието 
премина през съществен редизайн, целящ да привлече вниманието на по-широка публика към 
качественото съдържание. 
 
Екипът на програмата поддържа основния сайт (на български и на английски) и специалните 
сайтове на БХК, както и профилите на организацията в социални мрежи (фейсбук и туитър). 
През август 2012 започна малък ъпгрейд на сайта, насочен към подобряване на структурата и 
навигацията.  
 
Към февруари 2013 г. профилът на БХК във фейсбук има близо 2600 приятеля, последователите 
ни в туитър са около 400. 
 
Екипът организира всички пресконференции и специални събития на БХК, и отговаря за 
работата с медиите. Директорът на програмата продуцира/одобрява финално официалните 
позиции, декларации, отворени писма, прессъобщения, които излизат от името на комитета.  
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За изминалата година БХК е публикувал над 115 прессъобщения, декларации, позиции и 
отворени писма.  
 
За периода са организирани шест пресконференции (за правата на пациентите с булозна 
епидермолиза, за престъпленията от омраза на база сексуална ориентация, за изгарянето на 
мъртвородените бебета като биологичен отпадък, за насилието над родилките в болниците, за 
представянето на годишния доклад на БХК, за домовете за възрастни с увреждания). 
 
Отделно, през годината имаше пет специални събития, организирани или подпомогнати от 
програмата: София Прайд, конференцията "Да опознаем миналото си", два протеста, искащи 
справедливост за Михаил Стоянов, годишните награди на БХК "Човек на годината".  
 
За изминалата година програмата е пуснала четири специални сайта - за кампанията за правата 
на пациентите с рядкото кожно заболяване булозна епидермолиза, за кампанията срещу 
изгарянето на мъртвородените бебета като биологичен отпадък, за конференцията „Да 
опознаем миналото си“, както и специален сайт, посветен на правата на жените. 
 
За 2012 г. имаме пет петиции, в които са се включили няколко хиляди души. Общо подписите 
на петициите на БХК са 15 500 към февруари 2013 г. 
 
През периода специален фокус на работата на програмата бяха правата на жените, особено 
правата на раждащата жена (пресконференция през пролетта), правото на равно заплащане за 
равен труд (изследване и производство на инфографика).  
 
През юни програмата стартира кампания по повод правото на родители на мъртвородени 
бебета да могат да ги погребват, „Децата ни не на биологичен отпадък“. Направихме 
специален сайт, протест, пресконференция, петиция. След поредица срещи получихме 
позитивни становища от всички засегнати министерства (Министерството на здравеопазването, 
Министерството на правосъдието, Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството) за промяна на съответната нормативна уредба. Предстои вкарване в 
парламента.  
 

Програмата разви кампанията за равен достъп до 
здравеопазване на хората, страдащи от рядкото 
заболяване булозна епидермолиза. През пролетта 
съдействахме на пациентите за написването и 
популяризирането на отвореното им писмо до 
институциите, през есента пуснахме 10 000 Fame 
картички в трите най-големи града в страната, 
направихме пресконференция, стартирахме петиция 

(която събра близо 11 000 подписа), в началото на 
новата година продължихме кампанията с фотоистория, 
която стана вайръл онлайн, с видео и с организирането 

на много медийни участия. Кампанията беше успешна, като през февруари 2013 г. стана ясно, 
че касата ще покрива специалните превръзки и кремове за децата и възрастните с булозна 
епидермолиза. 
 
БХК беше съ-организатор на петото издание на София Прайд, който се проведе на 30 юни и в 
който се включиха рекордните близо 2000 души. Програмата активно съдейства на Амнести 
интернешънъл за изготвянето на брифинг за престъпленията от омраза на база сексуална 

Фотоистория "Денят на малката пеперудена Яна", 
http://butterfly-children.org 
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ориентация. Програмата също така работи усилено по launch-а на този брифинг. Програмата 
създаде и специален клип за София Прайд. Програмата, съвместно с международната 
платформа All Out, стартира международна кампания срещу провеждането на контрапротест в 
деня на прайда - над 20 000 души от цял свят изпратиха лични писма на кмета на София с 
призив да не се допуска насилие срещу шествието. Заедно с Амнести интернешънъл работим 
по международната кампания, искаща справедливост за Михаил Стоянов, убит от хомофоби в 
Борисовата градина през 2008 г.  
 
Екипът прави и проучвания, основната цел на които е да събират данни и истории, които да 
бъдат ползвани в бъдещи планирани кампании (за периода текат изследвания на еднополови 
двойки, отношение към ромските родилки в болниците, дискриминация към бежанците, 
медийна свобода). 
 
В началото на 2012 година БХК възобнови кампанията си за спиране на незаконното задържане 
на кандидати за убежище, в т.ч. и чрез продуцирането на кратък видео материал за новия 
транзитен център в Пъстрогор. БХК създаде още едно видео по темата, което пусна в края на 
2012 г. 
 
Общо за 2012 г. програмата е продуцирала 13 видеа.  
 
През годината програмата се включи в едно посещение на ДМСГД във връзка с планиране на 
предстоящата кампания за ДМСГД.  
 
Дейностите на медийната програма на БХК през годината се изпълняваха от: Яна Бюрер 
Тавание – директор на програмата, Десислава Петрова – координатор, Светла Баева – 
комуникационен експерт, Андрей Гегов – мултимедия продуцент. 

4.2. Издаване на месечното списание „Обектив“ 
 
За изминалата година бяха публикувани 10 броя на списание „Обектив“. През юни 2012 г. бе 
публикуван юбилейният брой 200 на списанието, единственото правозащитно списание в 
България. 
 

През годините се оформиха рубриките „Обектив опровергава“, 
„Правозащитниците настояват“, „Интеграция на малцинствата“, „Мнението 
на експерта“, „Ляв-десен екстремизъм“, „Дела на ЕСПЧ“, „Свобода на 
словото“, „Затворени институции“, „Права на детето“,  
„Деинституционализация“, „По света“. Собствена марка на изданието са и 
репортажите от различни места на България с малцинства или със смесено 
население. Силна традиция са авторски рубрики, списвани от изтъкнати 
журналисти и специалисти в правозащитни области.  

  
По-значими теми на клуб Обектив през 2012 г. бяха дискусия относно чл. 

25 от действащия Закон за разкриване на архивите на Държавна сигурност, дискусия за 
проблемния Закон за конфискация, за тероризма и заплахите от ислямофобия, където бе 
направен анализ на обвинителния акт срещу 13 имами от Пазарджик и опитите да се създава 
изкуствен страх от несъществуващия радикален ислям в Родопите. В контекста на страховете от 
нови терористични актове списание „Обектив“ предложи  разумна дискусия и експертиза, 
които да рационализират масовите страхове и да предотврати политическите разигравания с 
измислени междурелигиозни напрежения. Бяха проведени дискусии на тема държавният 
антисемитизъм 1940-1944 г., изтезанията в България, застрашените медийни свободи и 

Обектив, брой 207, 
февруари 2013 

http://www.bghelsinki.org/bg/multimedia/
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плурализъм. Силно застъпена бе и темата за отзвука на София Прайд, рубриката „Публично за 
ЛГТБ“ даде трибуна на нови автори, чиито текстове с послания за толерантност към сексуално 
различните бяха веднага цитирани и преиздадени в различни издания. 
 
През март-август главната редакторка на списанието участва в предавания на БНТ (“Малки 
истории“, „Денят започва с култура“), в предаването „12 плюс 3“ на БНР, в предаването 
„Челюсти“ на  Дарик радио, в предавания на ТВ плюс, в предаване на България он еър, в 
предаването 12 по 3 на БНТ, в „Опасно близо“ на бТВ, в „Здравей България“ – Нова телевизия. 

4.3. Наблюдение на съдебни дела  
 
През май бе последното заседание на Комисията за защита от дискриминация по казуса Саиде 
Мехмед. Още от октомври 2011 г. БХК започна застъпничество за религиозните права на 
ученичката от 8 клас на ОУ „П. К. Яворов“ от Горно Краище, която бе изключена от училище за 
нарушаване на вътрешния правилник, посещавайки учебните занятия със забрадка. БХК 
осигури адвокат на момичето да я представлява пред КЗД. Делото чака решение.  
 
Делото на Анелия Дудина срещу Националната агенция за професионално образование и 
обучение към МС се гледа през април в КЗД. Застъпничеството на БХК за Анелия Дудина се 
изрази в публикация на казуса й. Случаят с Анелия е типичен за човек с физически увреждания 
и трудността да си намери работа. Центърът за независим живот се ангажира с правни 
действия. Решението на КЗД излезе през май. Бе намерена проява на дискриминация. 
 
Делото срещу 13 имами на Пазарджишкия окръжен съд, обвинени по чл. 108, 162 (НК) започна 
през  септември. БХК наблюдава вече осмото заседание. Главният редактор на „Обектив“ 
излезе с публикации/даде интервюта по темата във в. „Дневник“, сп. „Обектив“, Нова 
телевизия и бТВ. 
 
По списването на сп. „Обектив“ през годината работиха Юлиана Методиева, главен 
редактор, Жана Николова – редактор. Съдебните дела се наблюдаваха от Юлиана 
Методиева. 
 
 

5. ГОДИШНА НАГРАДА НА БХК „ЧОВЕК НА ГОДИНАТА“   
 

За пета поредна година БХК връчи годишната си награда „Човек на 
годината“ 2012. Наградата е годишна награда за принос към правата на 
човека и правозащитността. В петото издание на наградата с Голямата 
награда беше отличен „Протестиращият от Орлов мост“. Наградите се 
връчват по традиция на 10 декември – ден на правата на човека.  
 
"Протестиращият на Орлов мост е Човекът на тази година. Този 
човек се мобилизира срещу едно държавно управление, което 
злоупотребява с обществената власт в частни интереси и 
злоупотребява със своя суверен – гражданите, като си позволява да 
взима политически и законодателни решения от негово име, не в негов 

интерес, и така опорочава самия базис на представителната демокрация – приеманите 
от нас, народа, чрез парламента ни, закони", каза адв. Маргарита Илиева, директор на 
правната програма на БХК и председател на журито на "Човек на годината", при връчването на 
наградата.  
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"Протестиращият на Орлов мост показа на това нечестно управление, че Законът не е 
негова играчка – инструмент за търгуване с богатите, а нашият стълб срещу 
израждането на политическата система в експлоатация на общите блага от страна на 
малцинство институционално и финансово овластени играчи, лишени от морално 
уважение към правопорядъка – за сметка на всички нас. Протестиращият на Орлов мост 
припомни на самозабравилите се, предполагащи се безнаказани временни обитатели на 
нашите институции, че властта произтича от нас", добави Маргарита Илиева.  

Освен голямата награда, журито на „Човек на годината“ определи и две подгласни и три 
специални награди. Двете подгласни награди бяха дадени за дейности в защита на свободата 
на изразяване, медийната независимост и правото на гражданите да получават информация 
(Асоциацията на Европейските журналисти - България) и  за борбата за опазване на българската 
природа (Тома Белев). Журито връчи и три специални награди: за цялостен принос към 
защитата и утвърждаването на правата на човека на журналиста от в. „Капитал“ Росен Босев, 
специална награда за журналистическа доблест за журналиста от в. „Дневник“ и „Капитал“ 
Спас Спасов и специална награда „Активист на годината“ за Радослав Стоянов. Носителят на 
наградата на публиката беше определен от онлайн гласуване – независимият сайт за 
разследваща журналистика „Биволъ“. Журито връчи и две грамоти: за лична правозащитна 
смелост на Бояна Петкова за борбата й с жестоките разпоредби на (тогава) действащото 
българско законодателство, третиращо мъртвородените бебета като „биологични отпадъци“, 
което не позволява на родителите им да ги погребват, и за защитници на най-уязвимите, адв. 
Антония Владимирова и Сюзана Мюсър, две жени, посветили се на борбата за 
благосъстоянието на децата със специални нужди от домовете. 

Както всяка година, всеки можеше да номинира човек, група или организация, на базата на 
публичните критерии. Допуснатите номинации бяха 32. Търсените постъпки трябваше да са с 
особен градивен потенциал, да бъдат прецедент в правозащитната сфера, да са оригинални и 
творчески. Гласовете, дадени на сайта за наградата на публиката, бяха близо 7500. Общият 
брой на посещенията на сайта humanoftheyear.org и свързаните с него страници във фейсбук за 
2012 г. са над 183 000 (при 150 000 миналата година и 15 000 през 2009 г.). 
 
Тазгодишното жури на наградата беше в състав: Маргарита Илиева, учредителка на наградата и 
председателка на журито, Иван Бедров, Мими Фурнаджиева, Яна Бюрер Тавание, Мирослава 
Тодорова, Петя Владимирова, Христо Комарницки и Нели Огнянова.  
 
 

6. КОНФЕРЕНЦИИ И ДИСКУСИИ  
 

6.1. Конференция „Да опознаем миналото си“ 
 
От март 2012 г. започна усилена работа на заложения в началото на годината пред програма 
„Изток-Изток“ на Институт „Отворено общество“ проект за конференцията „Да опознаем 
миналото си“. Целите на този необичаен проект основно бяха две. Да се попълни липсващото 
съдържание в учебниците по история за периода 1941-1943 година, свързани с геноцида на 
евреи от Вардарска Македония и Беломорска Тракия.  От друга страна, да се установи нов 
диалог между Скопие и София по  тези  деликатни сфери  от общата ни история. Инициативен 
комитет от 11 изтъкнати имена от българския обществен и интелектуален елит започна 
действия за  популяризиране целите на конференцията. Осъществени бяха връзки с различни 
еврейски среди – ОЕБ „Шалом“, организацията Бней Брит, отделни еврейски интелектуалци, 
живеещи в България или по света, които имат отношение към трагичната тема за участието на  
България в Холокоста.   

humanoftheyear.org


25 

 

 
Конференцията „Да опознаем миналото си“ 
премина при изключително добра организация от 
страна на БХК. Международните и българските 
участници представиха напълно непознати за 
софийската аудитория експозета, факти, доклади, 
изследвания, които публикувахме на специално 
създадения сайт www.past.bghelsinki.org. 

Премиерата на книгата „Ти вярваш“ на Леа Коен бе представена на конференцията. 
Дискусиите, проведени на 5-6 октомври, бяха високо проблематизиращи темата за 
депортациите на евреите, същността на българския фашизъм, наличието на  държавен 
антисемитизъм по време на Третото българско царство. По време на  филмовия  ден, 7 
октомври, бяха излъчени германска кинохроника от Българска национална филмотека. 
Режисьорът документалист Ед Гафни представи филма си „Празните товарни вагони“ (2010).  
Огромен интерес предизвика и неизлъченият по централните телевизии филм „Борислав и 
Балканите“ (1993) на покойния вече голям български документалист Юлий Стоянов. Студентите 
от Асоциацията на студентите по социология пожелаха да организират филмов цикъл по темата 
за съдбата на евреите 1940-1944 година. Подготовката на този цикъл вече е в ход.  
 
Работата по проекта се координираше от Юлиана Методиева, главен редактор на 
„Обектив“.  
 
6.2. Дискусии, филмови прожекции  

 
В  Центъра за култура и дебат „Червената къща“ БХК организира прожекция на  документалния  
филм на Мона Никора, свързан с интеграцията на деца роми  през  образованието, с участието 
на експерти от МОНМ, Асоциация за интегрирано образование, ромски  активисти, работили в 
сферата на първите десегрегационни проекти.  
 
През февруари 2013 г. съвместно с Унгарския културен център БХК организира съвместна 
прожекция на „Ешелоните на смъртта“ (реж. Борислав Пунчев, сцен. Хаим Оливер). След 
прожекцията се проведе дебат с потомци и създателите на филма, кинокритици, 
представители на еврейската общност. Специално участие в прожекцията взе Н.Пр. Андраш 
Клейн, посланик на Унгария в България. 
 
Работата по дейностите се координираше от Юлиана Методиева. 
 
 

7. ПРОГРАМА „ПРОГРАМИРАНЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ“ 
 
Програмата оказва подкрепа в дейностите на комитета, свързани с администрация и обща 
координация, човешки ресурси, техническа и логистична подкрепа. Програмата има основен 
ангажимент за дейностите по фондонабирането на БХК, следи за отчетността пред донорите и 
българските финансови институции. Програмата отговаря за ресурсното осигуряването на 
работата на всички програми в централния офис на БХК, както и за доброто и ефикасно 
стопанисване на имуществото на БХК.   
 
Сътрудниците на тази програма осигуряват първоначалното посрещане на жалбоподателите и 
координират работата с тях. Участват активно в организирането и провеждането на публичните 
събития, семинарите и конференциите на БХК, подпомагат комуникацията с журналисти във 
връзка с прессъобщения и други публикации и изявления на комитета. 
 

http://www.past.bghelsinki.org/
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Въпреки нарасналия обем работа на БХК в последните години, програмата работи при намален 
административен щат от 6 души, 4 от които работят на половин щат. Счетоводството се води от 
външна фирма. 
 
През годината програма „Програмиране и администрация” координираше отчитането на 
проектите пред следните донори: 

 Институт „Отворено общество” по институционалния тригодишен проект, двугодишният 
проект за наблюдение на местата за лишаване от свобода, проектът за конференцията 
„Да опознаем миналото си“, мониторинг на детските институции; 

 Фондация „Оук” по институционалния тригодишен проект; 

 Фондация „Лиън Ливай” по проекта за подкрепа на дейности на правната програма на 
БХК; 

 Агенцията за основни права на ЕС по партньорския проект за изследвания в сферата на 
приоритетите на Многогодишната рамка на Агенцията; 

 MDAC по съвместния проект за защита на правата на лицата с ментални увреждания (до 
май 2012 г., когато MDAC прекрати отношенията си с БХК). 

Бежанската програма води счетоводното отчитане на изпълняваните в рамките на тази 
програма проекти.  

Наред с отчитането, програмата се занимава и с подготовката на нови проекти за финансиране. 
Изготвянето на нови проекти се извършва в консултация със съответните директори на 
програми/изследователи.   

Програмата ръководи счетоводното обслужване на БХК. 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 2012 
година за одит от лицензирана одиторска компания. Одиторската заверка бе направена през 
февруари 2013 г. 
 
Сред най-големите донори на БХК са: Институт Отворено общество - Будапеща, Фондация 
„Оук“, Върховен комисариат на бежанците към ООН, Европейският бежански фонд, Европейска 
комисия, Агенцията за основни права на ЕС, Фондация Лиън Ливай.  
 
По програмата работят: Десислава Симеонова – директор, 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”. 
 

7.1. Дял на финансиране по отделните проекти от донори 
  
През 2012 г. БХК работи с подкрепата на горните донори по изпълнението на следните проекти: 
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Донор Проект Период на 
проекта 

Изразходвана 
сума по проекта 
през 2012 г. 

Фондация „Оук“, 
Швейцария 

Институционална подкрепа на 
БХК 

юни 2009 – 
октомври 2012 

328 634,02 лв. 

Институт „Отворено 
общество“, Будапеща 

Проект за институционална 
подкрепа, стратегическо правно 
застъпничество и медийно 
застъпничество  

февруари 2011 – 
януари 2014 

293 466,30лв. 

Европейски бежански 
фонд съвместно с 
Държавна агенция за 
бежанците 

Осигуряване на юридически 
представители на търсещите 
закрила по време на 
Дъблинското производство 

септември 2011 
– декември 2012 

238 831,83 лв. 

Върховен Комисариат 
за бежанците към 
ООН 

Мониторинг на границите, 
правна помощ и 
представителство на бежанците 
в България и правна помощ на 
лица без гражданство 

януари 2012 –  
декември 2012 

216 775,80 лв. 
 
 
 

Институт „Отворено 
общество“, Будапеща 

Проект за стимулиране на 
публичния надзор над затворите 
в България 

март 2012 – 
февруари 2014 

101 049,63 лв. 

Агенция за основни 
права (ФРА) 

Изработване на изследвания и 
доклади  

юли 2011 – 
декември 2015 

61 427,63лв. 

Фондация „Лиън 
Ливай“, САЩ 
 

Подкрепа за функционирането 
на Правната програма на БХК  

юли 2011-  
март 2013 

33 928,06 лв. 

МДАК Подкрепа за стратегически дела 
и застъпничество за правата на 
хора с психичноздравни 
проблеми   

октомври 2011 – 
май 2012 

32 645,32 лв. 

Хюмън юропиън 
кансалтанси 

Организиране на обучителни 
семинари 

декември 2010 – 
май 2012 

25 989,70 лв. 

Институт „Отворено 
общество“, Будапеща 

Организиране на конференция 
„Опознай миналото си“ 

септември 2012 
– октомври 2012 

25 971,67 лв. 

Хюмън юропиън 
кансалтанси 

Достъп до правосъдие септември 2011 
– януари 2012 

25 068,21лв. 

Европейска комисия Организиране на Ромски прайд 
2012 

юни 2012 – 
юли 2012 

17 470,40 лв. 

Институт „Отворено 
общество“, Будапеща 

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

октомври 2012 – 
април 2013 

12 285,48 лв. 

Забележка: Всяка изразходвана сума по проектите подлежи на одобрение от съответния 
донор. 
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8. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ, ОДИТОРСКИ ДОКЛАД 
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