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КОИ СМЕ НИЕ 
  

БЪЛГАРСКИ 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. 

 

Основан е на 14 юли 1992 г.  
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За информация как да ни подкрепите: 

http://www.bghelsinki.org/bg/donate/   

 

 

Следвайте ни във Фейсбук:  

www.facebook.com/bghelsinki 

 

 

Следвайте ни в Туитър:  

https://twitter.com/bg_helsinki 

 

 

За връзка с нас:  

Български хелзинкски комитет 

ул. Върбица № 7, 1504 София  

тел.: 02 943 4876, 02 944 0670, 02 943 4405 

мобилни: 0884 152 641, 0884 156 726, 0884 149 354 

факс: 02 483 6298 

ел. поща: bhc@bghelsinki.org    

интернет адрес: www.bghelsinki.org    

http://www.bghelsinki.org/bg/donate/
http://www.facebook.com/bghelsinki
https://twitter.com/bg_helsinki
mailto:bhc@bghelsinki.org
http://www.bghelsinki.org/
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рез годината Български 

хелзинкски комитет (БХК) 

изпълняваше своите дейности 

през пет постоянно действащи 

програми – изследователската 

„Мониторинг и изследвания“, Правната 

програма, Програмата за правна защита 

на бежанци и мигранти, „Кампании и 

комуникации“ и „Програмиране и 

администрация“.  

През 2018 г. тези програми изпълняваха 

широкия спектър дейности, в които БХК 

е ангажиран, посредством мониторинг в 

приоритетни области, подготовка на 

доклади пред ключови публични органи 

за правата на човека, стратегическо 

водене на дела пред българските 

съдилища, Комисията за защита от 

дискриминация и Европейския съд по 

правата на човека в Страсбург, правно 

застъпничество чрез експертни 

становища,  мониторинг на съдебна 

практика и издаване на обучителни 

наръчници.  

Дейностите се допълваха от публични 

кампании, които целяха да дадат 

допълнителна видимост и да 

провокират внимание и гражданска 

активност към проблемите пред 

спазването на правата на човека. 

Организацията издаваше публикации и 

специални доклади. Паралелно с това се 

развиваше фондонабирателна дейност 

чрез създаване на материали с кауза, 

като тематичната книжка за правата на 

жените „Супер жените“ и комикса 

„Парти за Нарвала“, които могат да 

бъдат закупени от онлайн платформите 

на организацията и приходите от които 

се насочват към конкретни кампании на 

БХК. 

 

МОНИТОРИНГ И ИЗСЛЕДВАНИЯ 
 

През 2018 г. програма Мониторинг и изследвания работи в пет направления: 

проекти в стратегически области на правата на човека, мониторинг на приоритетни 

сфери, свързани със Стратегията на БХК, подготовка на доклади пред 

международни органи за правата на човека, застъпничество и дела пред 

Европейския съд по правата на човека в Страсбург. 

 

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ В СТРАТЕГИЧЕСКИ СФЕРИ НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 

 

Първо картографиране на убийствата 

на жени в България 

 

През 2018 г. БХК изработи първата карта 

на убийствата на жени в България. 

Картата беше изработена по проект 

„Картографиране на убийствата на жени 

в България“, подкрепен от 

Международния женски клуб – София, 

който имаше за цел да подпомогне 

систематичното документиране и 

оповестяване на случаите на убийства 

на жени и по-специално на случаите, 

които могат да бъдат определени като 

фемицид; да подпомогне 

идентифицирането на рисковите 

фактори, придружаващи убийствата; да 

подкрепи разработването на ефективни 

мерки и законодателство, необходими 

за предотвратяване на убийствата на 

жени; да възпомене жените-жертви на 

убийства. 

 

В рамките на проекта изработихме 

специален интерактивен сайт с карта на 

убийствата, www.ubita.org, с база данни с  

П 

http://www.ubita.org/
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141 първоинстанционни присъди по 

дела за убийства на жени, постановени в 

през 2012-2017 г. Платформата ще бъде 

обновена през 2019 г. Изследването 

предостави статистически данни 

информация за контекста, в който се 

извършват престъпленията, историята 

на насилието, предхождащо убийството, 

характерни особености на профилите на 

извършителите и жертвите.  

 

 
 
 

Статистиката на БХК от прегледа на 

убийствата на жени в България послужи 

като мотив за внасяне на измененията в 

НК, свързани със защита от домашно 

насилие.  
 

По проекта работи Диляна Ангелова. 

Проект „Укрепване на процесуалните 

права в наказателния процес: 

ефективен достъп до адвокат/правна 

помощ, съгласно Стокхолмската 

програма на Европейския съвет“ 

 

През 2018 г. приключи двугодишният 

проект „Укрепване на процесуалните 

права в наказателния процес: ефективен 

достъп до адвокат/правна помощ, 

съгласно Стокхолмската програма на 

Европейския съвет“, с водеща 

организация БХК и партньори - 

неправителствени организации от 

Унгария, Словения, Литва и Полша.  

 

Резултатите от проекта бяха 

представени на международна 

конференция през март 2018 г. в София. 

Специални говорители бяха Евгени 

Стоянов, зам.-министър на 

правосъдието, Бербел Хайнкелман, 

представителка на Европейската 

комисия, Джеръми Макбрайт, адвокат и 

международно признат експерт в 

сферата на наказателното правосъдие и 

човешките права, Здравка Калайджиева, 

съдия в ЕСПЧ (2008 – 2015 г.), Ралф 

Бънч, директор на Fair Trials - Europe. 

Участие взеха още представители на 

неправителствения сектор, държавната 

администрация, адвокатурата и 

магистрати. Статии и доклади, 

създадени в рамките на проекта, бяха 

публикувани в две издания на 

периодичното издание на Висшия 

адвокатски съвет „Адвокатски преглед“.  

 

По проекта работиха Диляна Ангелова 

и Красимир Кънев. 

  

Проект „Укрепване на съдебната 

защита на основните права на 

задържаните под стража в EС“ 

 

През 2018 г. БХК продължи работа по 

проекта „Укрепване на съдебната 

защита на основните права на 

задържаните под стража в ЕС“, 

Илюстрация: Albena Limoni 

https://www.parliament.bg/bills/44/854-01-76.pdf?fbclid=IwAR19j0DMz2YJEZys1sSvrl3wwkHIkBAq1Oy5xAcK-1QmMIBnKihXAmrgdag
https://www.parliament.bg/bills/44/854-01-76.pdf?fbclid=IwAR19j0DMz2YJEZys1sSvrl3wwkHIkBAq1Oy5xAcK-1QmMIBnKihXAmrgdag
https://www.parliament.bg/bills/44/854-01-76.pdf?fbclid=IwAR19j0DMz2YJEZys1sSvrl3wwkHIkBAq1Oy5xAcK-1QmMIBnKihXAmrgdag
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реализиран съвместно с Европейската 

мрежа за правно застъпничество за 

лица, лишени от свобода, европейски 

университети и неправителствени 

организации от десет европейски 

държави. Проектът е насочен към 

защитата на основните права и достъп 

до правна помощ за задържаните лица в 

Европейския съюз.  

 

Като част от проекта беше организирана 

конференция в Европейския съд по 

правата на човека в Страсбург. По време 

на събитието Красимир Кънев, 

председател на БХК, направи критичен 

обзор на пенитенциарната реформа у 

нас, предизвикана от пилотното 

решение по делото Нешков и други с/у 

България. Сред акцентите в 

презентацията бяха проблемите при 

прилагането на нововъведените 

процедури за предотвратяване на 

изтезания и нечовешко отнасяне в 

затворите и арестите и за определяне на 

парична компенсация на жертвите на 

такова отнасяне, единичната изолация 

на затворници, доживотния затвор без 

замяна, съществуването на единствен 

затвор за жени в страната. 

Конференцията беше открита от 

председателя на ЕСПЧ, съдия Гуидо 

Раймонди. 

 

По проекта работиха Диляна Ангелова и 

Красимир Кънев. 

 

Проект „Борба с неосъзнатите 

предразсъдъци и дискриминацията 

на ромите в системата на 

наказателното правосъдие“ 

 

През ноември 2018 г. БХК започна 

работа по двугодишен проект „Борба с 

неосъзнатите предразсъдъци и 

                                                           
1 Достъпен на адрес: 

http://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/2
018_-_kak-da-zashtitavame-dete-v-konflikt-sas-

zakona_prakticheski-narachnik.pdf.  

дискриминацията на ромите в системата 

на наказателното правосъдие“, 

съфинансиран от Европейския съюз с 

водеща организация Fair Trials - Europe. 

Целите на проекта включват: 

повишаване на осъзнаването на това как 

отрицателните стереотипи и социални 

нагласи срещу ромите допринасят за 

свръхпредставянето им в системата на 

наказателното правосъдие; 

разработване и изпълнение на 

стратегии за подобряване на 

справедливостта и недопускане на 

дискриминация при вземане на 

дискреционни решения от полицаи, 

прокурори, съдии в наказателното 

производство и  идентифициране и 

обмен на световни добри практики.  

 

Дейностите по проекта се изпълняват 

от Диляна Ангелова. 

 

Проект „Моят адвокат, моите права“ 

През първата половина на 2018 г. 

програмата Мониторинг и изследвания 

продължи работата си по този 

международен проект, съфинансиран от 

Европейския съюз и реализиран 

съвместно с партньорски организации 

от Белгия, Ирландия, Италия, 

Нидерландия и Полша с фокус върху 

правата на децата в конфликт със 

закона.   

БХК издаде два наръчника – 

„Практически наръчник за адвокати: 

как да защитаваме дете в конфликт със 

закона?“1 и „Ръководство за държавите 

членки – как да гарантираме правата на 

децата в конфликт със закона“.2 БХК 

проведе и 11 информационни срещи за 

представянето на наръчниците с 

държавни служители от 

Министерството на правосъдието, 

2 Достъпен на адрес: 

http://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/2
018_-_kak-da-garantirame-pravata-na-detsata-v-

konflikt-sas-zakona_rakovodstvo-za-darjavite-
chlenki.pdf.  

http://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/2018_-_kak-da-zashtitavame-dete-v-konflikt-sas-zakona_prakticheski-narachnik.pdf
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/2018_-_kak-da-zashtitavame-dete-v-konflikt-sas-zakona_prakticheski-narachnik.pdf
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/2018_-_kak-da-zashtitavame-dete-v-konflikt-sas-zakona_prakticheski-narachnik.pdf
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/2018_-_kak-da-zashtitavame-dete-v-konflikt-sas-zakona_prakticheski-narachnik.pdf
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/2018_-_kak-da-zashtitavame-dete-v-konflikt-sas-zakona_prakticheski-narachnik.pdf
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/2018_-_kak-da-zashtitavame-dete-v-konflikt-sas-zakona_prakticheski-narachnik.pdf
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/2018_-_kak-da-garantirame-pravata-na-detsata-v-konflikt-sas-zakona_rakovodstvo-za-darjavite-chlenki.pdf
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/2018_-_kak-da-garantirame-pravata-na-detsata-v-konflikt-sas-zakona_rakovodstvo-za-darjavite-chlenki.pdf
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/2018_-_kak-da-garantirame-pravata-na-detsata-v-konflikt-sas-zakona_rakovodstvo-za-darjavite-chlenki.pdf
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/2018_-_kak-da-garantirame-pravata-na-detsata-v-konflikt-sas-zakona_rakovodstvo-za-darjavite-chlenki.pdf
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/2018_-_kak-da-garantirame-pravata-na-detsata-v-konflikt-sas-zakona_rakovodstvo-za-darjavite-chlenki.pdf
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/2018_-_kak-da-garantirame-pravata-na-detsata-v-konflikt-sas-zakona_rakovodstvo-za-darjavite-chlenki.pdf
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/2018_-_kak-da-garantirame-pravata-na-detsata-v-konflikt-sas-zakona_rakovodstvo-za-darjavite-chlenki.pdf
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Министерството на вътрешните работи, 

Академията на МВР, Института по 

психология на МВР, Държавната 

агенция за закрила на детето, Агенцията 

за социално подпомагане, 

Министерството на образованието и с 

действащи депутати. В края на юли БХК 

проведе заключителен семинар с 

адвокати, НПО активисти, служители в 

институцията на Омбудсмана, 

представители на УНИЦЕФ, съдии, 

служители в МВР. На семинара бяха 

представени международните стандарти 

и обсъдени текущите проблеми в 

предоставянето на адвокатска защита 

на деца в конфликт със закона.  

По проекта работиха Славка Кукова и 

Антоанета Ненкова. 

 

Проект „Укрепване на процесуалните 

права за хора с психо-социални и/или 

интелектуални увреждания в 

наказателното производство“ 

През пролетта на 2018 г. БХК съвместно 

с партньорски организации от Австрия, 

Словения, Чехия и Литва участва в 

разработването и издаде Наръчник за 

укрепване на процесуалните права за 

хора с психо-социални и/или 

интелектуални увреждания в 

наказателния процес „Достойни в 

процеса“.3  

През юни бе проведена конференция за 

представяне на резултатите от 

националното изследване,4 представяне 

на наръчника и обсъждане на основите 

проблеми в законодателството и 

практиката по спазване на правото на 

адвокат, правото на информация, 

правото на медицински преглед, 

правото на уведомяване на трето лице 

на задържани лица с психо-социални и 

                                                           
3 Достъпен на: 

http://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/2
018-dostoini-v-protsesa_narachnik_impair.pdf  
4 Достъпно на: 
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/2

интелектуални увреждания в 

полицейско задържане и в 

предварително задържане.  

По проекта работи Славка Кукова. 

 

Проект „Ефективна адвокатска 

защита в предварително задържане“ 

През юли 2018 г. БХК изготви доклад за 

основните проблеми в 

законодателството и практиката по 

предоставяне на адвокатска защита в 

предварително задържане и план за 

действие. През есента на 2018 г. БХК 

проведе среща на работна група за 

обсъждане на плана за действие, заснеха 

се два клипа с адвокати, разясняващи 

основните проблеми в предоставяне на 

адвокатска защита на задържани в 

полицията. Планът за действие и 

основните проблеми се обсъдиха и на 

кръглите маси, организирани съвместно 

с проект „Полицейското задържане 

отвътре“ през октомври и ноември 2018 

г., на които присъстваха държавни 

служители, съдии, прокурор, адвокати и 

преводачи. През 2019 г. предстои 

издаване на наръчник и представянето 

му на адвокати.  

По проекта работи Славка Кукова. 

 

Проект „Полицейското задържане 

отвътре“ 

През 2018 г. БХК работи по проекта 

„Полицейското задържане отвътре“. В 

началото на годината проведохме 

интервюта с 21 обвиняеми лица в ареста 

на бул. „Г. М. Димитров“, а също и 

интервюта с адвокати и полицейски 

служители по въпросите на 

полицейското задържане. През есента 

018-natsionalen-doklad-protsesualnite-prava-na-litsa-s-

intelektualni-ili-psihosocialni-uvrejdania-v-
nakazatelnoto-proizvodstvo_impair.pdf  

file:///C:/Users/Dessy/Desktop/Annual%20Report%202018/:%20http:/www.bghelsinki.org/media/uploads/special/2018-dostoini-v-protsesa_narachnik_impair.pdf
file:///C:/Users/Dessy/Desktop/Annual%20Report%202018/:%20http:/www.bghelsinki.org/media/uploads/special/2018-dostoini-v-protsesa_narachnik_impair.pdf
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/2018-natsionalen-doklad-protsesualnite-prava-na-litsa-s-intelektualni-ili-psihosocialni-uvrejdania-v-nakazatelnoto-proizvodstvo_impair.pdf
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/2018-dostoini-v-protsesa_narachnik_impair.pdf
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/2018-dostoini-v-protsesa_narachnik_impair.pdf
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/2018-natsionalen-doklad-protsesualnite-prava-na-litsa-s-intelektualni-ili-psihosocialni-uvrejdania-v-nakazatelnoto-proizvodstvo_impair.pdf
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/2018-natsionalen-doklad-protsesualnite-prava-na-litsa-s-intelektualni-ili-psihosocialni-uvrejdania-v-nakazatelnoto-proizvodstvo_impair.pdf
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/2018-natsionalen-doklad-protsesualnite-prava-na-litsa-s-intelektualni-ili-psihosocialni-uvrejdania-v-nakazatelnoto-proizvodstvo_impair.pdf
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/special/2018-natsionalen-doklad-protsesualnite-prava-na-litsa-s-intelektualni-ili-psihosocialni-uvrejdania-v-nakazatelnoto-proizvodstvo_impair.pdf
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организирахме тематични кръгли маси 

за представяне на части от националния 

доклад пред представители на 

компетентните институции на тема 

„Правото на достъп до адвокат и правна 

помощ по време на полицейското 

задържане“ (в София) и „Правото на 

устен и писмен превод и правото на 

информация по време на полицейското 

задържане“ (в Пловдив). Финалното 

събитие по проекта, кръгла маса 

“Представяне на емпирично изследване 

на правата на заподозрените и 

обвиняемите лица при разследването в 

наказателния процес в осем страни от 

ЕС – Национален доклад за България“ се 

състоя през декември в София. 

Докладът от проучването беше 

разпратен на Министерство на 

вътрешните работи и на всички 

останали заинтересовани институции и 

качен на сайта на БХК. 

По проекта работиха Станимир Петров и 

Красимир Кънев. 

 

Проект „Изработване на онлайн 

ръководство по правата на човека“ 

Проектът цели за създаде първото 

цялостно ръководство по правата на 

човека на български език. Той се 

координира от Балтийското дружество 

по правата на човека със седалище Рига, 

Латвия и се осъществява с партньорство 

с още две организации от Латвия и 

Естония.  

Програма “Мониторинг и изследвания“ 

изработи няколко от темите в 

ръководството – правото на лична 

свобода и сигурност, правото на 

справедлив съдебен процес, правата на 

лишените от свобода, правата на хора с 

психо-социални увреждания при 

принудително и задължително 

настаняване и лечение в психиатрични 

заведения. В допълнение, заедно със 

сътрудници на програма Кампании и 

комуникации бяха изработени и 

няколко други теми – правото на 

свобода на изразяване, национални и 

международни механизми за защита на 

правата на човека, както и общите части 

на ръководството. Работата по 

ръководството продължи през цялата 

2018 г. и бе завършено в началото на 

2019 г. Предстои качване на текстовете 

на сайта на проекта и официалното му 

промотиране през май 2019 г. в София. 

По проекта от програма „Мониторинг и 

изследвания“ работиха Красимир Кънев, 

Диляна Ангелова и Славка Кукова, а от 

Програма Кампании и комуникации – 

Яна Бюрер-Тавание, Радостина 

Георгиева и Рая Раева. 

 

МОНИТОРИНГ В СТРАТЕГИЧЕСКИ СФЕРИ НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 

 

През годината значителна работа по 

мониторинг на правата на човека в 

България бе извършена във връзка с 

подготовката на годишния доклад за 

правата на човека през 2017 г. Беше 

събрана голям брой информация по 

реда на Закона за достъп до обществена 

информация и бяха направени 

посещения на няколко институции и 

услуги. 

От началото на 2018 г. изследователи на 

БХК започнаха да посещават затвори, 

затворнически общежития и арести, 

както и институции за деца в конфликт 

със закона - ВУИ и СПИ. В началото на м. 

февруари 2018 г. бяха извършени 

посещения в четири затвора (Враца, 

Пазарджик, Стара Загора, Ловеч), 

където бяха анкетирани лишени от 

свобода за правата им по време на 

полицейското задържане. Бяха 

наблюдавани и материалните условия в 
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тези затвори и изслушани жалби на 

лишени от свобода.  

Във връзка с жалби на Десислава 

Иванчева и Биляна Петрова през 

годината на два пъти бе посетен 

специализираният арест в София, бяха 

изслушани жалбоподателките и бе 

извършен мониторинг на помещенията 

на задържане.   

През годината програма „Мониторинг и 

изследвания“ пое разглеждането на 

жалби на лишени от свобода. 

През последните три години достъпът 

на изследователите на БХК до домовете 

за медико-социална грижа за деца е 

възпрепятстван от Министерството на 

здравеопазването. Представителите ни 

не получават разрешение за мониторинг 

и в друга група институции, 

управлявани от Министерството на 

здравеопазването – психиатричните 

болници. БХК не получи и през 2018 г. 

както достъп до институциите, така и 

достъп до алтернативните услуги в 

общността за деца и възрастни, които се 

твърди, че МЗ развива с финансиране на 

европейски структурни фондове. 

Въпреки бариерите пред 

правозащитния мониторинг, БХК 

продължи през 2018 г. и ангажимента си 

свързан със защита правата на хората с 

психични разстройства, вкл. и чрез 

наблюдения на терен. Съвместно с 

международната организация Validity, 

както и самостоятелно, екипи на БХК 

осъществиха през 2018 г. посещения в 

ДВУИ в местността Качулка, ДВУИ-

Твърдица и ДВПР-Радовец. Там бяха 

разгледани помещения, документация и 

бяха интервюирани настанени лица, 

както и сътрудници на институциите. 

БХК повтори посещението си в ДВУИ-

Качулка съвместно с психиатър за 

допълнителна оценка на медицинските 

назначения на домуващите. През 

годината бе извършен и мониторинг на 

дом за стари хора „Дълголетие“ в София 

след получени жалби от настанени в 

него лица. 

 

През 2018 г. БХК извърши 

интердисциплинарно изследване в 66 

ЦНСТ за деца и младежи с увреждания в 

страната. Мониторингът на БХК се 

фокусира върху условията на 

настаняване, дейностите, грижата, 

малтретирането и здравната грижа за 

настанените деца и младежи. Основният 

извод от наблюдението бе, че 

социалното изключване на децата с 

увреждания продължава и в новите 

услуги. Интердисциплинарното 

изследване констатира още, че 

материалният и човешкият ресурс не са 

адекватни на потребностите. В ЦНСТ бе 

регистрирано и мултиплициране на 

институционални стереотипи в най-

нехуманни и недопустими форми. 

 

Значителна по обем работа по 

мониторинг бе извършена и във връзка 

с подготовката на алтернативните 

доклади на БХК пред международни 

органи по правата на човека. 

 

По мониторинга на БХК през годината 

работиха Антоанета Ненкова, Станимир 

Петров, Диляна Ангелова, Славка 

Кукова и Красимир Кънев. 

 

АЛТЕРНАТИВНИ ДОКЛАДИ ПРЕД МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 

 

През 2018 г. БХК подготви два 

алтернативни доклада пред ключови 

международни органи по правата на 

човека – за прегледа на задълженията 

по Международния пакт за граждански 

и политически права пред Комитета по 
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правата на човека (КПЧ) на ООН и за 

прегледа на задълженията по 

Международния пакт за икономически, 

социални и културни права пред 

Комитета по икономически, социални и 

културни права (КИСКП) на ООН. 

Докладът на БХК пред КПЧ5 бе изготвен 

в два формата – разширен в близо 120 

страници и съкратен в 25 страници – и 

предостави информация в 15 сфери, 

очертани от списъка от въпроси преди 

докладването. Тези сфери са словото на 

омраза, равенството между мъжете и 

жените, правата на ЛГБТИ, правата на 

хората с увреждания, защита от 

изтезания и друго малтретиране, 

третирането на мигрантите, 

дискриминация и права на 

малцинствата правото на свобода на 

съвестта и религията, правата на децата 

и др. През октомври Красимир Кънев се 

срещна с членовете на КПЧ и участва в 

заседанието по прегледа. 

Докладът на БХК пред КИСКП6 фокусира 

върху бедността и социалното 

изключване, достъпа до здравни услуги 

на лицата от малцинствата, хората с 

увреждания и ЛГБТИ, интеграцията на 

ромите, евикциите на роми от техните 

жилища, достъп до образование на 

ромите и хората с увреждания, 

миграция и убежище, равенството на 

половете, деинституционализация на 

грижата за деца и др. През февруари 

2019 г. Красимир Кънев участва във 

видеоконференция с членове на 

Комитета. 

В изработването на алтернативни 

доклади пред международни органи 

участваха Славка Кукова и Красимир 

Кънев.

 

 

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО 

 

Участие в работни групи и мрежи  

 

Важен катализатор на процеса на 

деинституционализация на децата и 

възрастните бе  внесеният в парламента 

в края на 2018 г. законопроект за 

социални услуги. За първи път в текст 

на български закон бяха заложени  

срокове за закриване на институциите 

за деца и пълнолетни: до 2021 г. – на 

всички домове за деца, а до 2035 г. – на 

всички домове за лица с увреждания. 

БХК взе активно участие в широкия 

консултативен процес в изготвянето на 

законодателното предложение - 

Антоанета Ненкова бе член на 

работната група от експерти, създадена 

                                                           
5 Достъпен на: 
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared

%20Documents/BGR/INT_CCPR_CSS_BGR_3217
1_E.pdf  

със заповед на министъра на МТСП 

Бисер Петков. 

През 2018 г. БХК подкрепи с 

експертизата си и изготвянето от ДАЗД 

на новата Национална стратегия за 

детето 2019-2030 г. Националната 

стратегия бе представена за публично 

обсъждане в края на декември 2018 г. 

Периодът до 2030 г. е ключов за това да 

се завърши успешно процеса на 

деинституционализация и да намалее 

още повече броят на децата, които се 

разделят от техните семейства. И 

проектът на Националната стратегия за 

детето, изработен в края на 2018 г., 

предполага точно това. През февруари 

2019 г. БХК се присъедини към 

6 Достъпен на: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexter

nal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fI
CS%2fBGR%2f33527&Lang=en  

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/BGR/INT_CCPR_CSS_BGR_32171_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fICS%2fBGR%2f33527&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/BGR/INT_CCPR_CSS_BGR_32171_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/BGR/INT_CCPR_CSS_BGR_32171_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/BGR/INT_CCPR_CSS_BGR_32171_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fICS%2fBGR%2f33527&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fICS%2fBGR%2f33527&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fICS%2fBGR%2f33527&Lang=en
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организациите от Коалиция Детство 

2025, които подкрепиха новата 

стратегия за детето. 

 

През 2018 г. продължи участието на 

експерт от БХК в Академичната мрежа 

на европейски експерти по правата на 

човека с увреждания към Европейската 

комисия. В периода януари-март Славка 

Кукова изготви изследване за оценката 

на уврежданията,7 през април – 

актуализира базата данни относно 

спазването на Конвенцията на ООН за 

правата на хората с увреждания 

(DOTCOM) в България,8 през лятото – 

разработи фиш за изпълнение на целите 

ЕС2020 в сферата на образованието, 

заетостта, социалното включване и 

намаляването на бедността, а в края на 

годината започна работа по изследване 

на спазване на правото на независим 

живот на хората с увреждания и процеса 

на деинституционализация.  

 

В сферата на застъпничеството през 

годината работиха Антоанета Ненкова, 

Станимир Петров, Славка Кукова, 

Диляна Ангелова и Красимир Кънев. 

 
 
 
ДЕЛА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 

 

През 2018 г. Европейският съд по 

правата на човека произнесе пет 

решения по дела, в които 

жалбоподателите бяха представлявани 

от програма „Мониторинг и 

изследвания“. Те включват: 
 

 Йордан Иванов и други с/у 

България. Делото засяга отказ на 

българските власти да 

регистрират организацията ОМО 

Илинден. 

 

 ОМО Илинден и други с/у България. 

Делото засяга пореден отказ на 

българските власти да 

регистрират организацията ОМО 

Илинден. 

 

 Кирил Иванов с/у България. Делото 

засяга нарушаване на правото на 

мирно събрание на македонска 

организация. 

 

 Хаджиева с/у България. Делото 

засяга нарушаване на правото на 

личен и семеен живот на 

непълнолетно момиче след ареста 

на неговите родители с цел 

тяхното екстрадиране в 

Туркменистан. 

 

 Фъртунова с/у България. Делото 

засяга нарушаване на правото на 

достъп до съд за обжалване на 

глоба. 

 

Поради иновативния си характер 

решението по делото Хаджиева срещу 

България бе включено в списъка на 

ключовите решения на ЕСПЧ за 2018 г

. 

 

                                                           
7 https://www.disability-

europe.net/country/bulgaria.  

8 https://www.disability-

europe.net/dotcom?l%5B%5D=8&view_type=list.  

https://www.echr.coe.int/Documents/Cases_list_2018_ENG.pdf?fbclid=IwAR0rZ_fUc99Q5gli-dv1AjOBEvJ_SQExbE5zx-a2J3amYynlQOLa6gp4w6A
https://www.disability-europe.net/country/bulgaria
https://www.disability-europe.net/country/bulgaria
https://www.disability-europe.net/dotcom?l%5B%5D=8&view_type=list
https://www.disability-europe.net/dotcom?l%5B%5D=8&view_type=list
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СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЛА И ПРАВНО ЗАСТЪПНИЧЕСТВО 
 

Правната програма на БХК води стратегически дела пред българските и 

международните съдилища и пред Комисията за защита от дискриминация (КЗД). 

Програмата се ангажира с правното застъпничество чрез становища по 

тълкувателни и конституционни дела по покана на върховните съдилища и 

Конституционния съд, становища като трета страна по дела пред Европейския съд 

по правата на човека (ЕСПЧ), участие в работни групи за изготвяне на 

законопроекти и становища по законопроекти пред Народното събрание. ПП 

участва в списването на доклади и извършва мониторинг на съдебната практика и 

практиката на КЗД по Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр). 

 

Пред 2018 г. Правната програма 

прекрати работата по досъдебните 

производства и преписки по 

установените през 2010 г. смъртни 

случаи на деца в институциите за деца с 

увреждания. Това се наложи поради 

липсата на реална перспектива за 

успешен изход от делата в светлината 

на шест решения за недопустимост, 

постановени от ЕСПЧ, на жалбите, 

подадени от името на деца, починали 

или с тежки телесни повреди вследствие 

на институционална грижа. 

 

ДЕЛА ПРЕД ПРАВОЗАЩИТНИТЕ ОРГАНИ 

В СТРАНАТА 

 

През годината Правната програма 

работи по 31 дела, което включва 

изготвяне на книжа и явяване на 

заседания, завеждане на нови дела. 

Дела по признак етнос/раса и 

религия 

През 2018 г. ПП продължи работата си 

по опита за принудително премахване 

на постройките, представляващи 

единствени домове на роми в кв. 

„Орландовци“ в София. Програмата 

предоставя правна помощ на живеещите 

в три къщи - единствените останали 

неразрушени след кампанията по 

премахването им в квартала. Паралелно 

с това, БХК съдейства на трите 

жалбоподателки и техните семейства да 

се картотекират като нуждаещи се от 

общински жилища. 

През 2018 г. програмата предостави 

правна помощ на жена от ромската 

махала „Баталова воденица“ в София 

във връзка със заповед за премахване на 

къщата, която е неин единствен дом, 

поради това, че постройката е 

незаконна. ПП подаде искане за 

привременни мерки до ЕСПЧ и оспори 

заповедта пред АССГ. След като 

първоначално даде привременни мерки 

Съдът запозна с искането българското 

правителство, което в  отговор заяви, че 

разрушаването ще бъде предшествано 

от обсъждане на възможностите за 

алтернативно настаняване.  

Към Правната програма се обърнаха 

наследниците на един от 

жалбоподателите по Йорданова и други 

с/у България във връзка с отказа на 

местните власти да извършат адресните 

им регистрации по постоянен адрес, 

което ги лишава от възможността да се 

снабдят с документ за самоличност, да 

упражнят правото си на глас, да получат 

дължима им пенсия за починал родител 

и др. ПП оспори пред административния 

съд отказите на районната община да 

извърши адресната регистрация. Към 

края на годината делата са висящи. 
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Други вътрешни дела 

През 2018 г. продължи работата по 

защитата на двама мъже от Варна, 

пострадали от расистки побой през 2016 

г. Двамата били част от група, която на 

път за вкъщи във вечерните часове е 

нападната от тълпа скинхедс. Делото е в 

съдебна фаза на първа инстанция. 

През 2018 г. ПП продължи работата по 

заведения пред РС-Пазарджик иск от 

името на БХК и на Европейския център 

за правата на ромите срещу 

„Многопрофилна болница за активно 

лечение – Пазарджик“ АД относно 

установената практика ромските 

родилки да бъдат отделяни от 

българските родилки в акушеро-

гинекологичното отделение. Този иск е 

следствие на проведения през 2016 г. 

ситуационен тестинг в 79 от общо 81 

държавни и общински болници в 

страната, които имат такива отделения. 

През януари 2018 г. Пазарджишкият съд 

осъди нападателя над младеж от ромски 

произход на сумата от 3 400 лв., 

представляваща обезщетение за 

причинените на последния 

неимуществени вреди от претърпяното 

насилие, основано на ромската му 

етническа му принадлежност. Към 

настоящия момент е образувано 

изпълнително дело за събиране на 

посочената сума при частен съдебен 

изпълнител. 

ПП пое защитата на мъж от ромски 

произход от Пазарджик, станал жертва 

на полицейско насилие през август 2018 

г. при опит да потуши конфликт между 

роми и служителите на реда. 

През март 2018 г. СРС постанови 

решение по заведено от ПП дело от 

името на ромския активист Огнян Исаев 

срещу информационния сайт “Блиц” 

във връзка с публикувана новина със 

заглавие „3000 скинари се хвърлят на 

щурм срещу бежанци и роми“. Тя 

обсъжда расистки мотивирано насилие 

срещу роми и чужденци. В сайта под 

новината са публикувани коментари, 

докладвани на администрацията на 

сайта поради  антиромското си 

съдържание. Въпреки това коментарите 

не са премахнати от “Блиц”. СРС не 

установи, че “Блиц” е извършил тормоз 

и подбуждане към дискриминация. 

Решението се обжалва. 

През февруари 2018 г. КЗД постанови 

решение по дело, по което ПП 

предоставя правна помощ на сирийско 

семейство, получило хуманитарен 

статут в България, на което е отказана 

регистрация на постоянен и настоящ 

адрес в гр. Елин Пелин. КЗД установи, 

че с направените изказвания пред 

репортер на “Нова телевизия” през 2017 

г. по повод настаняване на сирийското 

семейство, кметът на община Елин 

Пелин - Ивайло Симеонов, е извършил 

дискриминация под формата на тормоз 

и подбуждане към дискриминация. През 

април 2018 г. КЗД постанови второ 

решение по преписката, с което 

отхвърли молбата на ПП да допълни 

решението от февруари с произнасяне 

по отношение на кумулативно 

предявеното искане, че с действията си 

кметът на Елин Пелин е осъществил и 

пряка дискриминация. През ноември 

2018 г. АССГ отмени решението на КЗД 

от април и върна преписката на КЗД. 

КЗД подаде касационна жалба срещу 

решението на АССГ. Към настоящия 

момент делото е висящо пред ВАС. 

През ноември 2018 г. КЗД се произнесе 

по дело, по което ПП предоставя правна 

помощ на ромския активист от Самоков 

и председател на фондация “Саворе” 

Христо Николов. КЗД установи, че с 

написването, публикуването и 
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разпространението на статия със 

заглавие „Циганите са българските 

терористи!“ в-к Уикенд и издателят му 

Мартин Радославов са осъществили 

дискриминация под формата на 

„тормоз“ и „подбуждане към 

дискриминация“. Производството по 

преписката бе белязано от сериозни 

спънки, създадени от страна на 

„Уикенд“, които успяха да прикрият 

действителния автор на статията. Стана 

ясно също, че изданието няма главен 

редактор от месеци. Впоследствие при 

проверка от Инспекцията по труда стана 

ясно също така, че нито едно лице не е 

на трудов договор в дружеството, 

собственик на вестника. Нещо повече – 

на адреса на дружеството „Ню Медиа 

Груп“ АД в Ямбол има частен дом. 

Оказва се, че хората, които живеят на 

адреса, нямали представа, че на него е 

регистрирано каквото и да е дружество. 

Ответниците обжалват и до 

приключване на отчитания период 

делото е висящо пред АССГ. 

ПП пое защитата на чернокожия 

британски гражданин Леон Кофи, 

станал жертва на тежък побой в София 

от страна на група от около 50 души 

вечерта след края на мача между „ЦСКА-

София“ и „Левски“ в София на 29 

септември 2018 г. Британецът, който 

работи като търговски представител в 

българския офис на международна 

компания, е нападнат пред сградата на 

МВР. Докато го ритали на земята, 

нападателите имитирали маймунски 

звуци. Свидетели на нападението са и 

полицаи, които са били в 

непосредствена близост по време на 

побоя. Образувано е досъдебно 

производство за нанасяне на средна 

телесна повреда по хулигански подбуди.  

През 2018 г. ПП предостави правна 

помощ мъж, роден в Палестина, който 

живее в България от 1992 г. Мъжът няма 

никакво гражданство, поради което 

няма и актуален валиден документ за 

самоличност. Мъжът е повален на 

улицата от полицаи, които му поставят 

насилствено белезници и го отвеждат в 

03 РУП, без да му дадат обяснение защо 

е задържан. В полицейското управление 

той става жертва на полицейско 

насилие. През май 2018 г. СРП отказа да 

образува досъдебно производство по 

случая. 

През май Окръжен съд – Бургас се 

произнесе като втора инстанция с 

решение по делото на представляваните 

от ПП ромски активисти Огнян Исаев и 

Кремена Будинова срещу бившия 

народен представител и настоящ 

вицепремиер от ултранационалисти-

ческата партия НФСБ Валери Симеонов. 

Първоинстанционното решение беше 

обжалвано. ОС Бургас отхвърли иска на 

представляваните лица от ПП и 

потвърди решението в останалата му 

част. Решението се обжалва пред ВКС, 

като върховната инстанция допусна 

делото за гледане относно частта за 

установяване, че изказванията на 

Симеонов представляват тормоз. 

ПП пое защитата на мъж, изповядващ 

мюсюлманската религия, чиято брада 

при престоя му в затвора в гр. Ловеч, е 

насилствено обръсната. Мъжът е носил 

брадата си по религиозни подбуди.  

През април 2018 г. КЗД постанови 

решение, с което установи, че затвора в 

гр. Ловеч е осъществил дискриминация 

по признак “религия”. Решението на 

КЗД е потвърдено от Административен 

съд - Ловеч. Делото е висящо пред ВАС. 

В края на годината ПП пое да 

представлява бездомен младеж родом 

от Пловдив във връзка с издаването му 

на лична карта. Младежът израства без 

родителски грижи. До навършване на 
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пълнолетие е настанен в комплекса за 

социални услуги Социален учебно-

професионален център „Св. Кл. 

Охридски“ в с. Овча могила, обл. Велико 

Търново. При навършване на 18-

годишна възраст центърът пропуска да 

му издаде документ за самоличност, а 

впоследствие е закрит. Към момента 

мъжът не разполага с никакъв документ 

за самоличност. 

През февруари ПП оказа съдействие със 

съвет и изготвяне на жалба на НПО 

активист, с която се оспорва заповед на 

кмета на община Самоков за протест, 

организиран от жалбоподателя. 

Заповедта на кмета бе отменена от 

Административен съд София-област, а 

протестът - проведен успешно. 

През юни ПП подаде сигнал до КЗД във 

връзка с Фейсбук публикация на 

директорката на 9 ОУ ''Пейо Крачолов 

Яворов'' - Благоевград, в която тя 

оповестява, че за новата учебна няма да 

бъдат записвани в училището 

първокласници от ромския етнос. През 

декември се проведе първо открито 

заседание по преписката. 

 

Дела по признак пол и сексуална 

ориентация 

През годината като повереник на 

пострадалото лице адвокат от ПП 

участва в процесуалните действия по 

разследването на неколкократни случаи 

на изнасилване на малолетно момиче в 

Ботевград. По досъдебното 

производство бяха проведени разпита и 

очна ставка, а разследването беше 

предявено. ПП продължава работата си 

по случая. 

ПП встъпи в делото, водено от адвокат 

от друга гражданска организация - 

Младежка ЛГБТ организация Действие - 

във връзка с дело на две жени, 

сключили брак във Великобритания 

през 2016 г. Делото се отнася до отказа 

на Столична община да регистрира 

брака им. ПП изготви за целите на 

касационна жалба изложение по 

правото на ЕКПЧ и практиката на ЕСПЧ. 

През 2018 г. СГС потвърди решението на 

СРС по дело, водено от ПП, за смяна на 

гражданския пол на транссексуално 

лице. ПП подаде касационна жалба пред 

ВКС срещу решението на СГС, като 

заседанието за произнасяне по 

допускане на касационно обжалване ще 

се проведе през февруари 2019 г. 

През октомври 2018 г. се проведе 

съдебно заседание по делото на 

правозащитник срещу популярния 

журналист Мартин Карбовски за 

преследване по смисъла на ЗЗДискр. СРС 

се произнесе в полза на 

правозащитника, което е важен 

положителен прецедент. За първи път 

българският съд установява акт на 

преследване като форма на 

дискриминация; за първи път е осъден 

журналист за преследване на 

правозащитник; за първи път 

правозащитник успешно се защитава в 

съда от преследване; за първи път е 

осъден ответник по дискриминационно 

дело да публикува осъдителния 

диспозитив на решението в посочен от 

ищеца ежедневник. СГС потвърди 

решението на СРС през декември 2018 г. 

Очаква се производството да продължи 

пред ВКС.  

 

Други вътрешни дела и преписки 

През 2018 г. ВАС реши делото, заведено 

срещу ДАНС по повод отказа на ДАНС да 

изпълни съдебното решение, с което 

беше осъдена да предостави исканата от 

БХК статистическа информация за броя 
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на лицата, спрямо които да били 

приложени специални разузнавателни 

средства през 2013 г. ВАС намери, че 

ДАНС дължи да спази съдебното 

решение от 2015 г. и да предостави 

исканата информация. По-късно през 

годината ДАНС предостави процесната 

информация, а на агенцията 

представители на ПП предявиха 

изпълнителен иск за разноските в двете 

съдебни производства. 

С решение от март 2018 г. ВАС намери, 

че обявената политика на старозагорско 

заведение да таксува допълнително 

родителите на играещи деца, 

представлява дискриминация и също 

така нарушава Закона за туризма. ПП 

предостави правна помощ на майката, 

която е била предупредена, че ще 

трябва да плати допълнителна такса, 

тъй като е посетила въпросното 

заведение заедно с малолетното си дете. 

Въпреки решението на ВАС, през 

декември 2018 г. КЗД се произнесе 

противно на указанията на 

касационната инстанция и отново 

отсъди, че дискриминация в случая не е 

налице. Делото е висящо.  

ПП заведе и спечели дело по реда на 

ЗДОИ по повод отказа на председателя 

на СГС да предостави информация за 

присъдите за убийства, постановени от 

съда през 2016 и 2017 г. 

ПП заведе и спечели на първа инстанция 

и други дела по реда на ЗДОИ, в това 

число срещу кмета на Столична община 

по повод отказа му да предостави 

информация относно общинските 

жилища, предназначени за настаняване 

на нуждаещи се лица. 

 

 

ДЕЛА ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 

 

През 2018 г. Правната програма работи 

по 13 производства пред ЕСПЧ, от които 

8 са новозаведени жалби. Те касаят 

бездействието на властите да 

предотвратят смъртта на жертва на 

системно домашно насилие, право на 

личен живот, забрана за изтезания и 

нечовешко отнасяне, свобода на 

изповядване на религия, упражняване на 

родителски права, враждебна реч:  

 Тунева и други с/у България. През 

февруари 2018 г. ПП подаде жалба 

от името на от майката и двете 

дъщери на убитата Елена Василева 

от нейния съпруг и баща на децата 

ѝ след многобройни сигнали до 

компетентните органи от страна на 

Елена Василева за упражнено 

домашно насилие върху нея и 

бездействието на властите да 

предотвратят смъртта й. В жалбата 

твърдим, че бездействието се 

дължи на пропуски на органите да 

предприемат нужните действия, 

така и на празноти в българското 

законодателство. Жалбата адресира 

и наболелия проблем за липсата на 

вътрешноправно средство за защита 

срещу действия или бездействия на 

полицейски органи, прокуратура и 

др. и ограниченото приложно поле 

на Закона за отговорността на 

държавата и общините за вреди 

(ЗОДОВ).  

 
 Хаджиев с/у България. През юни 

2018 г. ПП подаде жалба пред ЕСПЧ 

от името на лице с руско и 

туркменистанско гражданство, 

пребиваващо постоянно в България 

от 2001 г., с бежански статут от 2007 

г., комуто е отказано българско 
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гражданство поради бланкетно 

писмо от ДАНС, в което се твърди, 

че той представлява заплаха за 

националната сигурност. Хаджиев 

прави настойчиви опити да се 

сдобие с информация от ДАНС дали 

относими за него данни се 

обработват от ДАНС. В жалбата се 

поддържа, че липсата на каквато и 

да било обосновка на твърденията 

на ДАНС, които българските 

съдилища възприемат 

безпрекословно, нарушава личния 

живот на жалбоподателя, тъй като 

той няма възможност да се защити 

срещу подобно твърдение.  

 

 Китов с/у България. През април 2018 

г. ПП поиска от ЕСПЧ да наложи 

привременни мерки по случая на 

лишения от свобода Китов, млад 

мъж, страдащ от рядко онкологично 

заболяване в терминален стадий. 

Преди да бъде задържан за 

изпълнение на присъда за леко 

наказуемо престъпление Китов е 

бил започнал лечение в болница в 

Испания, тъй като в България не се 

прилага методът за неговото 

лекуване. В продължение на 

едногодишния му престой в 

Софийски централен затвор, на 

Китов е било извършено крайно 

недостатъчно и неефективно 

лечение, а след това е оставен в 

затворническата болница без 

никаква терапия, включително 

обезболяваща и без възможност за 

свиждане с близките му. 

Междувременно Китов беше 

помилван от Президента. 

 

 Избищали с/у България. През 

ноември 2018 г. ПП подаде жалба до 

ЕСПЧ от името на български 

гражданин, публично лице на 

мюсюлманската и турската общност 

в София и районен мюфтия от 

октомври 2011 г. Жалбата касае 

призиви и закани за насилие спрямо 

мюсюлмани и етнически турци като 

цяло и в частност срещу 

жалбоподателя, както и призиви за 

палеж на мюсюлмански храм, 

стопанисван и управляван от 

жалбоподателя в София поради 

отказа на властите да разрешат 

построяването на втора джамия в 

столицата. Касае и отказа на 

българските власти, в лицето на 

прокуратурата на Република 

България, да разследват тези 

призиви и закани. 

 

 Свиеркоски и други с/у България. 

През декември 2018 г. ПП, 

съвместно с друг адвокат, подаде 

жалба до ЕСПЧ от името на 

бразилска гражданка, постоянно 

пребиваваща в България поради 

задържането на двете ѝ малолетни 

деца от българския им баща, 

въпреки че родителските права 

върху децата са отсъдени на нея. 

Жалбата касае неефективните 

мерки, налагани от отговорните 

институции, които на практика 

съдействат на бащата да 

продължава противоправното 

поведение. В жалбата е 

илюстрирана невъзможността да се 

изпълни съдебното решение за 

родителските права, включително 

със съдействието на полиция и 

съдебни изпълнители.  Жалбата се 

явява продължение на делото Анева 

и други с/у България. 

Успоредно с подаването на жалбата 

ПП съдейства на жалбоподателката 

да започне кампания, съвместно с 

КК, за повдигане на 

чувствителността на обществото 
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към синдрома на родителско 

отчуждение, от който страдат деца, 

подложени на силен натиск от един 

родител.  

 Аломар и др. срещу България. През 

юни с окончателно и неподлежащо 

на обжалване решение ВАС 

потвърди решение на КЗД, че 

Магдалена Ташева, бивша към 

момента народна представителка от 

фашистката ПП “Атака” и водеща в 

партийната телевизия, не е 

извършила дискриминация спрямо 

група лица от сирийски етнически 

произход с изявленията си в три 

броя на телевизионното си 

предаване, с които, наред с друго, 

определя бежанците от сирия като 

“мними бежанци”, джихадисти, 

канибали и престъпници, които 

пристигат в България, за да вършат 

престъпления. ПП, която 

предоставя правна помощ на лицата 

от сирийски произход, изготви и 

подаде жалба от тяхно име до ЕСПЧ. 

 

През април 2018 г. общинските власти в 

Пловдив пристъпиха към ново събаряне 

на постройките на част от шестте 

жалбоподатели, които БХК 

представлява по делото пред ЕСПЧ 

Юсеинова и други срещу България.  През 

2018 г. ПП предостави становище по 

становището на правителството по 

делото и се очаква решение на ЕСПЧ по 

делото, в което жалбоподателите 

повдигнаха и въпроса за неправомерния 

натиск за отказ от делото, който се 

оказа върху тях от местните общински 

власти. 

СТАНОВИЩА ПО ЗАКОНОПРОЕКТИ, ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯ НА ЕСПЧ 

 

През декември 2018 г. ПП изрази 

отрицателно становище по 

ЗИДЗПКОНПИ и призова народните 

представители да не го приемат. Този 

законопроект беше приет по-късно с 

малки изменения в сравнение с 

първоначално внесения. Мотивите на 

законопроекта целяха да оправдаят 

прокарването на недемократичен 

механизъм в правовия ред. 

Предложените промени бяха в разрез 

както с наднационални норми, така и на 

меки стандарти в международното 

право, изразени в мнение на 

Венецианската комисия.   

През юни 2018 г. ПП изрази отрицателно 

становище по предложените изменения 

в ППЗДАНС, с който се изменя режима 

на работата на агентите на прикритие. 

На първо място, освен в държавни 

органи, организации и юридически лица 

– както е по сега действащия режим – 

тайните агенти ще могат да работят в 

държавната администрация, 

юридически лица, граждански 

дружества, и като лица, упражняващи 

свободни професии, а внедряването на 

агента на прикритие ще става без 

знанието на работодателя, за разлика от 

сега действащия режим. Основният 

проблем според ПП е, че въпреки че е 

декларирано, че прикриването на 

агентите и тяхната дейност се 

осъществява при спазване на 

принципите на законност и 

конспиративност (чл. 49 от ППЗДАНС), 

липсват каквито и да било гаранции, че 

правото на личен живот на гражданите 

няма да бъде неправомерно засегнато. 

Липсва предвиден съдебен контрол 

върху решението за внедряване на 
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агенти на прикритие и обосноваване на 

нуждата от тези агенти. След отлагане 

на приемането на постановлението на 

МС и проведено обсъждане от ДАНС с 

представители на БХК и ВАдвС изрично 

беше прието, че само в адвокатурата 

няма да могат да бъдат внедрявани 

агенти.  

ПП изрази положително становище 

относно петицията за отмяна на текст в 

Кодекса за социално осигуряване, с 

който се предвижда да се премахне 

диференцирания подход по отношение 

на наличието на законоустановен 

максимален размер на пенсиите, 

отпуснати до края на 2018 г. и тези, 

отпуснати след това.  

ПП информира Комитета на министрите 

на Съвета на Европа за хода на 

изпълнението на решения на ЕСПЧ 

срещу България – през март 

представител на ПП брифира постоянни 

представители към СЕ относно 

изпълнението на групата Кехайов с/у 

България (пилотното решение Нешков и 

други с/у България и реформата в 

българските затвори и местата за 

задържане), а през август 2018 г. 

предоставихме информация относно 

изпълнението на групата дела 

Йорданова и други с/у България (делата 

по евикции от незаконни постройки и 

липсата на всякакво изпълнение от 

българските власти). През декември 

2018 г. предоставихме информация 

относно изпълнението на групата 

Ненчева и други с/у България (дела за 

множество смъртни случаи на деца, 

вследствие на институционална грижа). 

 

ПРОЕКТ „ОВЛАСТЯВАНЕ НА РОМИ ЗА АНТИДИСКРИМИНАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“ 

 

През 2018 г. започна работата по 

проекта „Овластяване на роми за 

антидискриминация и интеграция: 

Укрепване на капацитета на регионално 

ниво в сферите на антидискриминация и 

интеграция“. Проектът е двугодишен, 

подкрепен от Европейския съюз, и се 

изпълнява в партньорство от три 

програми на БХК. Общата координация 

се изпълнява от програма 

„Програмиране и администрация“, която 

отговаря и за координирането на 

регионалните дейности с местните 

партньорите. Проектът се изпълнява 

заедно с организациите Сдружение Дром 

- Видин, Ромска академия за култура и 

образование – Сливен и Ларго – 

Кюстендил.  

През годината по проекта бяха 

проведени серия от фокус групови 

дискусии в различни градове, въз основа 

на които беше изготвен анализ на 

основните дискриминационни модели, 

които ромските общности срещат по 

места. Паралелно с това, беше изготвен 

национален доклад с идентифицирани 

добри практики на ромска интеграция 

из цялата страна в сферата на 

образованието, здравеопазването, 

узаконяването на жилища, трудовата 

заетост.   

В рамките на проекта Правната 

програма изготви анализ на цялата 

практика по Закона за защита от 

дискриминация за признак “етническа 

принадлежност/раса” от влизането на 

закона в сила на този закон до 2017 г. 

Публикуван беше анализ “Ромите в 

практиката по ЗЗДискр (2004 - 2017)”. 

Авторите написаха и Наръчник по 

антидискриминационно право. 

Предстои те да бъдат използвани по 

време на организираните през 2019 г. 

обучения в страната. 
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В края на 2018 г. заедно с програма 

„Кампании и комуникации“ се създадоха 

поредица от 14 видеа, които да въведат 

зрителите в някои от основните 

понятия и стандарти на 

антидискриминационното право. 

Всички видеа са достъпни за гледане в 

канала на организацията в YouTube. В 

заснемането на видеата участваха 

актьорите Александър Митрев и Гери 

Турийска. Кампанията е текуща и през 

пролетта на 2019 г. предстои и 

създаването на специален уебсайт, чрез 

който ще бъдат промотирани и видеата.  

 

СИГНАЛИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ ДО БХК 

 

През 2018 г. ПП продължи да получава и 

разглежда молби, жалби и сигнали на 

граждани, изпратени до БХК. През 

годината ПП отговаряше на писмени 

молби за правна или друга помощ.

 

ПРАВНА ЗАЩИТА НА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ 

 
През 2018 г. Правната програма на БХК за защита на бежанци и мигранти продължи 

своята дейност, започната преди 22 години през 1994 г. с подкрепата на Върховния 

комисариат за бежанците към ООН. И през тази година дейността на БХК по правна 

защита на бежанци и мигранти бе подкрепена и от УНИЦЕФ с насоченост върху 

закрилата на непридружените деца мигранти.  
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В дейностите на програмата се 

включват наблюдение и оценка на 

практиката при провеждането на 

производствата по предоставяне на 

международна закрила и статут на 

територията на България, мониторинг 

на границите и административните 

центрове за задържане на чужденци 

относно осигуряването на достъп до 

територия и процедура, в това число 

стратегически дела пред националните 

съдилища, както и мониторинг и 

застъпничество за закрила на 

непридружените деца и защитата им от 

незаконно задържане. Дейностите на 

програмата са насочени към 

създаването на правни стандарти за 

закрила на бежанците и спазване 

основните права на мигрантите, както и 

за застъпничество и лобиране за 

създаване в законодателството на 

правни и практически гаранции за 

защита на основните човешки права на 

чужденците от всички категории на 

територията на България.  

 

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. и с Националното бюро за правна 

помощ от 2017 г. 

 

 

ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ, НАБЛЮДЕНИЕ НА ГРАНИЦИТЕ 

 

Програмата извършваше своята дейност 

по предоставяне на правни 

консултации, интервенции и 

представителство пред 

администрацията чрез постоянно 

действащите приемни в офисите на 

програмата в София и Свиленград и чрез 

правни приемни в регистрационно-

приемателните центрове на Държавната 

агенция за бежанците в РПЦ-София 

(общежитията „Овча Купел“, „Военна 

Рампа“, „Враждебна“ и ПЗТ - 3 блок), 

РПЦ-Харманли, РПЦ-Баня и ТЦ-

Пъстрогор. Непрекъснат граничен 

мониторинг бе осъществяван в местата 

за полицейско задържане на основната 

входна граница между България и 

Турция на ГКПП-Капитан Андреево, 

ГКПП-Ново село, ГКПП-Елхово, ГКПП-

Болярово, ГКПП-Средец, ГКПП-Малко 

Търново и ГКПП „Аерогара“ - София. 

Регулярно и ad hoc бяха наблюдавани 

също и основните изходни граници със 

Сърбия и бившата югославска 

република Македония. Наблюдавани на 

ежеседмичен принцип бяха  

специалните домове за временно 

настаняване на чужденци в СДВНЧ-

София, кв. „Бусманци“ и СДВНЧ-

Любимец, Любимец, област Хасково към 

Дирекция "Миграция" на МВР. 

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 

регионалните административни 

съдилища и Върховен административен 

съд в случаите на сериозни нарушения 

на материални или процесуални права.  

 

През 2018 г. с оглед съблюдаването на 

принципа за забрана на връщането (non-

refoulement) по чл.33 от Женевската 

конвенция програмата осъществи 486 

гранични визити и оказа правна помощ 

за подаването на молба за закрила на 

сухоземна граница и достъп до 

територията на 655 търсещи закрила на 
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границата, от които – 394 лица на 

входна граница и 261 лица на изходна 

граница. Програмата осъществяваше и 

наблюдение на дъблинските трансфери 

от и към други държави-членки на ЕС на 

международното летище в София с 

оглед правото на връщаните кандидати 

на достъп до производство за оценка на 

молбата им по същество, ако са 

напуснали страната за друга държава-

членка на ЕС преди да е приключила 

бежанската им процедура в България. 

През 2018г. БХК осъществи наблюдение 

на дъблински трансфера спрямо 86 

чужденци, които бяха трансферирани 

към България от други държави-членки 

в изпълнение на материалноправните 

критерии на Регламента Дъблин.  

 

През 2018 г. програмата наблюдаваше 

спазването на принципа за достъп до 

процедура по чл. 6 от Процедурната 

директива9 от местата за задържане на 

нелегални мигранти, т.нар. специални 

домове за временно настаняване на 

чужденци (СДВНЧ), а именно: СДВНЧ-

Бусманци и СДВНЧ-Любимец към 

Дирекция "Миграция" на МВР. В течение 

на годината, програмата извърши 126 

визити в СДВНЧ (51 в СДВНЧ-Бусманци, 

75 в СДВНЧ-Любимец), в резултат на 

което бе в състояние да предостави 

правна помощ за достъп до процедура 

на 1,876 търсещи закрила в СДВНЧ, от 

които - пълнолетни лица: 1246 мъже и 

175 жени, както и 221 придружени деца 

и 233 непридружени деца (228 момчета и 

5 момичета), на които бе оказано 

съдействие за подаване на молба за 

закрила пред администрацията на 

имиграционната полиция.  

 

През годината двата офиса на 

програмата в София и Свиленград 

оперираха ежедневни правни приемни, 

в които бяха предоставени 

допълнително 2,580 правни 

консултации по отношение на 2,105 

души, от които 436 консултации за 

регистрация и достъп до процедура, 

1588 консултации на определен етап от 

производството по предоставяне на 

международна закрила, 386 консултации 

във връзка с правата и задълженията на 

търсещите закрила и лицата с 

предоставена закрила, 99 консултации 

за събиране на семейство, 9 

консултации за придобиване на 

българско гражданство, 11 консултации 

по процедура за признаване на статут на 

лице без гражданство, и 51 консултации 

по доброволно връщане. Допълнително 

бяха наблюдавани производствата за 

принудително връщане на 398 мигранти 

досежно стандартите за изпълнение на 

връщането при спазване достойнството 

на личността.

 

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВАТА ЗА МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА, ВОДЕНЕ НА ДЕЛА 

 

Програмата наблюдаваше и 

производствата, осъществявани от 

Държавната агенция за бежанците с 

оглед спазването на основните 

минимални стандарти за оценка на 

молбата за закрила и за предоставянето 

на международна закрила. Наблюдавани 

бяха производствата за предоставяне на 

                                                           
9 Директива 2013/32/ЕС. 

статут в РПЦ-София, РПЦ-Баня, РПЦ-

Харманли и ТЦ-Пъстрогор. Програмата 

извърши наблюдение на 607 

процедурни действия в производства по 

международна закрила по отношение на 

406 мъже, 101 жени, 44 придружени деца 

и 56 непридружени деца. От тях 349 са 

наблюдаваните производства по оценка 



БХК | ГОДИШЕН ОТЧЕТ, 2018                                                                                                                                       

24 |  

на молбата за закрила пред 

административния орган и 118 съдебни 

дела по жалби против откази на 

закрила. Направена бе оценка и анализ 

на 140 отрицателни решения на 

административния орган. В резултат бе 

съставен Годишен доклад за 

наблюдение на производството по 

предоставяне на закрила през 2018 г., 

който съдържа препоръки за 

подобрение на стандартите на 

бежанските производства. 

Заведени бяха общо 330 дела пред 

административните съдилища против 

отрицателни решения на Държавната 

агенция за бежанците производства по 

оценка на молба за закрила, от които 

108 дела бяха представлявани пред 

съда. Постигнати бяха 51 отменителни 

решения, което съставлява 16% рейтинг 

на успеваемост от всички асистирани 

обжалвания. Още 100 дела бяха 

представлявани заради 

дискриминиационно третиране по 

причина на националност и страна на 

произход, от които 31 дела бяха 

спечелени, 58 загубени, 1 прекратено и 

10 висящи към 31 декември 2018 г., 

което съставлява 31% рейтинг на 

успеваемост. 

 

През 2018 г. програмата предприе пред 

съда завеждането на още 106 

стратегически дела по следните 

проблемни области – 59 дела срещу 

неправомерно задържане на лица, 

търсещи закрила, 9 дела против 

провеждане на бежанска процедура в 

имиграционни места за задържане 

(СДВНЧ), 3 дела против настаняване в 

бежански центрове от затворен тип, 13 

дела против отказ на ДАНС да 

предостави информация, 11 дела против 

заповеди за продължително задържане, 

5 дела против заповеди за експулсиране, 

1 дело против отказ за предоставяне на 

социална помощ на дете, 1 дело против 

отказ за признаване на жените като 

социална група, 1 дело против отказ за 

издаване на документ за самоличност и 

3 дела пред Европейския съд по правата 

на човека M.A. и други срещу България 

(жалба №5115/18), O.D. срещу България 

(жалба №34016/18) и S.A срещу 

България (жалба №46517/18), като по 

всички тях бяха постановени 

привременни мерки по Правило 39 от 

правилата на Съда. 

 

През 2018 г. Съдът на Европейския съюз 

произнесе решения  по делата C-585/16 

Alheto и  C-56/17 Fathi , заведени през 

предходните години от програмата, в 

които бяха постановени съществени 

тълкувания на нормите и стандартите 

на общностното право в областта на 

убежището и които са задължителни за  

националните съдилища. 

Така, през 2018 г. програмата 

предостави правна помощ, 

представителство и консултации на 

общо 4,863 бенефициенти, от които – 

1,699 души за достъп до територия и 

процедура (595 души на границата и 

1104 души в СДВНЧ), отделно от тях 333 

непридружени деца (60 непридружени 

деца на границата, 180 непридружени 

деца в СДВНЧ и 93 деца в процедура), 

1587 души за достъп до регистрация и 

по време на производството за 

предоставяне на международна закрила, 

713 търсещи закрила с постановен отказ 

за предоставяне на международна 

закрила, 263 окончателно отказани 

търсещи закрила в процедура по 

доброволно връщане, 67 търсещи 

закрила по стратегически дела и 201 

признати бежанци или лица с 

предоставен хуманитарен статут 

досежно реализация на техни признати 

им от закона социални, здравни или 

други субективни права. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%225115/18%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2234016/18%22]}
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/cjeu-c-58516-alheto-25-july-2018
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/cjeu-c-58516-alheto-25-july-2018
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206431&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=145441
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СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДОКЛАДИ, ОБУЧЕНИЯ ПО БЕЖАНСКО ПРАВО  

 

През изтеклата година програмата 

изготви и своите традиционни 

специализирани доклади - Годишния 

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 изготви и годишната 

ревизия на доклада за България, 

публикуван в информационната база 

AIDA (Asylum Information Database) на 

Европейския съвет за бежанци и 

изгнаници (ECRE).  

 

През годината програмата проведе едно 

обучение по бежанско право за 

служебни адвокати в Центъра за 

обучение на адвокати към Висшия 

адвокатски съвет, две обучения за 

служебните адвокати към 

Националното бюро за правна помощ, 

селектирани да изпълняват пилотния 

проект за уязвими лица в бежански 

производства, както и три обучения на 

служители на Главна дирекция 

"Гранична полиция" или Дирекция 

„Миграция“ заедно с Върховния 

комисариат за бежанците към ООН. 

КАМПАНИИ И КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 
 

Програма „Кампании и комуникации“ отговаря за развитието и изпълнението на 

кампаниите и комуникационната стратегия на БХК по въпроси, свързани с медиите, 

подготовка на прессъобщения, становища и други новини, работа с журналисти, 

поддържане на интернет страницата на БХК и всички канали в социалните мрежи. 

Тя отговаря също и за изготвяне и разпространение на доклади в България и на 

международно равнище, организиране на част от събитията на организацията и 

участва в координирането на стратегия за набиране на средства от местни 

източници за организацията. 

 

ИНТЕРНЕТ САЙТ, ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН 

 

През 2018 г. БХК публикува над 50 

прессъобщения, становища и новини, 

свързани с дейността на организацията 

или правата на човека изобщо. През 

изминалата година официалният 

уебсайт на БХК, www.bghelsinki.org, e 

бил посетен от 72 524 уникални 

потребители. От тях 67% са били от 

България. В момента е в ход цялостно 

обновяване на сайта на организацията, 

като новия сайт се очаква да тръгне 

през пролетта на 2019 г. Успоредно с 

основния сайт на организацията, 

програма „Кампании и комуникации“ 

поддържа още сайта на наградите 

„Човек на годината“. 

Програмата разпространява и месечен 

бюлетин с новини и информация за 

последните дейности на организация – 

включително публикувани доклади, 

кампании, дела и други. Към декември 

броят на абонатите е 765. 

http://www.bghelsinki.org/
http://humanoftheyear.org/
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ПРОФИЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ 

 

От януари 2018 г. до януари 2019 г. 

основният Facebook профил на БХК на 

български е увеличил броя на 

последователите си от 10 941 на 11 954. 

Създадената през 2016 г. страница на 

английски език във Facebook се 

утвърждава като източник на 

правозащитни новини на английски за 

потребителите от България и чужбина. 

Броят на последователите ѝ към края на 

декември 2018 г. наброява 2377 Facebook 

потребители. Страницата на наградите 

„Човек на годината“ наброява 1861 

последователи. 

Twitter продължава да бъде значително 

по-малко популярна в България 

социална мрежа, но профилът на БХК в 

нея въпреки това отбелязва ръст на 

последователите и общият им брой към 

края на декември 2018 г. достигна 1650 

души. Страницата на БХК в LinkedIn има 

207 последователи към декември 2018 г. 

Броят на абонатите ни в YouTube е 161.  

Излъчването на живо във Facebook 

продължава да е начинът за достигане 

до повече хора. Ето защо екипът на 

програмата предложи такава услуга 

неколкократно през 2018 г. във връзка с 

няколко кампании, наградите „Човек на 

годината“, както и представянето на 

годишния доклад на организацията. 

Затвърждава се тенденцията на 

стабилен ръст в броя на 

последователите на каналите на БХК в 

социалните мрежи. Фактори за това са 

политиката за управление на тези 

профили, въведена през 2016 г. и 

споделянето на визуални материали 

(изображения и видеоклипове), 

инфографики, включвания на живо от 

редица събития, както и актуални 

новини и статии. Отбелязваме този ръст 

въпреки все по-рестриктивните 

политики на Facebook, ограничаващи 

публиката, до която достигат 

публикациите на страниците в мрежата. 

През март 2018 г. Екипът на програма 

“Кампании и комуникации” подготви 

кратко видео  за работата на БХК, 

озаглавено “В защита на човека”. В него 

участват някои от служителите на 

организацията, които разказват за 

успехите и трудните моменти в 

работата си. Целта на видеото беше да 

покаже някои от лицата, които стоят зад 

нейното име. Видеото завършва с 

призив за дарения за работата на БХК. 

 

КАМПАНИИ ПРЕЗ 2018 Г.  

 

През 2018 г. екипът на програмата 

„Кампании и комуникации“ организира 

няколко застъпнически кампании във 

връзка със стратегическите фокуси на 

работа на организацията.  

За единадесета поредна година бяха 

организирани и годишните награди на 

БХК „Човек на годината” – наградите на 

БХК за правозащитност.  

 

 

Акция “23 причини” 

В навечерието на 23 януари 2018 г., 

когато Председателят на Народното 

събрание организира обществена 

дискусия по законопроекта за 

ратифициране на Истанбулската 

конвенция, БХК прожектира имената на 

23 жени, загубили живота си от ръцете 

на партньор, роднина или отблъснат 

мъж през последните 5 години в 

България. Снимката от акцията доби 

огромна популярност в социалните 

мрежи и беше използвана от всички 

https://www.youtube.com/watch?v=p0U-jUMP3jg
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водещи медии като основна илюстрация 

в дебатите за ратифицирането на 

Конвенцията и проблемът с домашното 

насилие у нас.  

 

 Снимка: Яна Лозева 

 

„Извърви километър в нейните 

обувки“ 

На 19 май 2018 г. се проведе шестото 

издание на инициативата Извърви 

километър в нейните обувки в София. 

Кампанията е международна 

инициатива, в която мъжете обуват 

дамски обувки и вървят километър с 

тях, с цел привличане вниманието на 

обществото към сексуалното и домашно 

насилие срещу жените в България.  

 

Снимка: БХК 

БХК е съорганизатор на кампанията и за 

поредна година участва в планирането и 

организацията на събитието. 

Съорганизатори на събитието бяха 

сдружение “Алианс за защита от 

насилие, основано на пола” и фондация 

"Ресурсен център - Билитис". 

Инициативата се случи в партньорство с 

Български червен кръст, Български 

фонд за жените и Eдин милиард се 

изправят – България.  

 

София Прайд 2018 г. 

Програмата участва за седма поредна 

година в организационния комитет на 

София Прайд, най-голямото събитие в 

подкрепа правата на ЛГБТИ хората в 

България. Около 3000 души участваха в 

събитието през 2018 г. Както всяка 

година, София Прайд се състоя в 

няколко компонента – мирно шествие, 

филмов и арт фестивал. За първи път 

тази година в програмата беше 

включена и спортна седмица. Екипът 

участва в комуникацията и 

координацията с властите, в 

изготвянето на концепция и дизайн на 

визията на събитието и всички уеб и 

принт материали. Изготвиха се 

документи, като например писма до 

институции за покана или по конкретен 

въпрос, до гости от чужбина, 

декларации и др., участия в срещите с 

гости или донори, посолства, 

организации, гости от чужбина и др.  

 

Снимка: People of Sofia  

Осъществиха се също отделни задачи 

свързани със събитията, като например 

модериране на дискусии или участие 

като панелист, управление на сайта – 
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качване на всякаква информация, 

управление на Facebook и YouTube 

страниците.  

 

„Да закрием БХК!“ 

Кампанията „Да закрием БХК“ е 

резултат от сътрудничеството между 

програма „Кампании и комуникации“ и 

една от водещите рекламни агенции в 

страната, Noble Graphics. През 2018 г. 

Първото видео от кампанията „Да 

закрием БХК!“ получи два приза на 

българския фестивал за креативност 

ФАРА 2018.  

Плакатите към кампанията получиха 

сребърна награда в категория „Външна 

реклама“, а цялостната кампания 

получи бронзов приз в категория 

„Интегрирана кампания“.  

В края на месец септември 2018 г. беше 

заснето и второто видео, част от 

кампанията. В него взеха участие хора, 

на които организацията е помогнала 

през годините. Видеото ще бъде качено 

на специално създадения за кампанията 

сайт www.dazakriembhk.org.  

От момента на качването си до края на 

декември 2018 г. Първото видео от 

кампанията “Да закрием БХК!” е било 

гледано от 103 620 души. Още 6963 са го 

гледали в YouTube, което го прави най-

популярния медиен продукт, създаван 

от организацията.  

През 2019 г. предстои да бъде 

разпространено и второто видео от 

кампанията. 

 

  

Снимки: Noble Graphics 

 

ГОДИШНИ НАГРАДИ “ЧОВЕК НА ГОДИНАТА”  

През 2018 г. наградите за принос към 

правата на човека и правозащитността 

„Човек на годината“ се проведоха за 

единадесети път. Програма “Кампании 

и комуникации” беше ангажирана с 

основната дейност по организацията на 

годишните награди. И тази година в 

журито участваха влиятелни 

журналисти, съдии, адвокати, 

обществени личности, активисти за 

човешки права, природозащитници.  

Церемонията се състоя на 10 декември, 

в чест на Международния ден за правата 

на човека в Литературен клуб “Перото” 

в НДК. Разгледаните от журито 

номинации бяха 44. Търсените постъпки 

https://dazakriembhk.org/
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трябваше да притежават значителен 

потенциал и да допринасят за 

обществено развитие, да бъдат 

прецедент в правозащитната сфера, да 

вдъхновяват, да са оригинални и 

новаторски. Освен голямата награда 

журито определи и една обединена, 

подгласна награда, както и шест 

специални награди. 

 

Снимка: Долорес Алварадо 

Протестиращите родители на деца с 

увреждания бяха отличените с 

голямата награда  „Човек на годината“  

2018.  Български фонд за жените и клуб 

„Не си сам/а“ бяха отличени с подгласна 

награда за систематичните си усилия в 

борбата срещу насилието и 

стереотипите, основани на пола. 

Интернет порталът Loveguide получи 

приза „Вдъхновение на годината“ за 

застъпничеството си за правата на 

децата и младежите в България чрез 

здравно и сексуално образование, и 

превенция на сексуалното насилие. 

Фондацията „Дивите животни“ и 

организацията за защита на животните 

„Четири лапи“ спечелиха наградата 

„Застъпници на годината“ за 

спасяването на лъвчетата Масуд и 

Терез, родени в разградския зоопарк. 

Отличието „Журналист на годината“ 

отиде при разследващия журналист 

Димитър Стоянов за усилията му за 

утвърждаване свободата на словото и 

разобличаване на неправомерни 

действия на органите на реда. Призът 

"Активисти на годината" журито 

присъди на Младежка ЛГБТ 

организация “Действие”, фондация 

“Ресурсен център – Билитис” и 

фондация GLAS за съвместната им 

работа по отварянето на Rainbow Hub – 

първият общностен ЛГБТИ център в 

България. Андриан Христов, директор 

на училището в с. Иваново край 

Харманли, получи отличието в 

категория “Постоянство и храброст” за 

успешната и продължаваща интеграция 

на деца-бежанци. В категория „Доблест 

на годината“ наградата спечели 

Национална гражданска инициатива 

7000 за кампанията за отмяна на 

запрещението и въвеждането на 

подкрепеното вземане на решение, 

запазващо достойнството и правата на 

хората с интелектуални затруднения и 

психично-здравни проблеми.  

 

Тази година журито беше в състав: адв. 

Александър Кашъмов, Бояна Петкова, 

Даниела Михайлова, Красимир Кънев, 

Красимира Величкова, Марияна 

Кацарова, Петко Петков, Татяна 

Ваксберг, Явор Гечев и Яна Бюрер 

Тавание.
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ФОНДОНАБИРАНЕ ОТ ИНДИВИДУАЛНИ ДАРИТЕЛИ 

През последните няколко години в част 

от работата на програма “Кампании и 

комуникации” беше застъпена и 

стратегия за фондонабиране. И през 

2018 г. екипът продължи работата по 

създаване на материали с кауза, които 

могат да бъдат закупени от онлайн 

платформите на организацията. Екипът 

участва и в няколко еднократни 

събития, където продаваше част от тези 

материали.  

 

Карти за оцветяване “Супер жените” 

“Супер жените” е образователна 

колекция от 30 карти за оцветяване, 

които разказват историите на важни за 

историята жени от целия свят. Сред тях 

са включени и историите на три 

българки. Това е първата подобна 

поредица, публикувана в България. 

Средствата от продажбите на картите 

имат за цел да подпомогнат финансово 

работата на БХК, свързана с 

дискриминация над жени. Колекцията е 

резултат на партньорство между БХК и 

Mamyglos.  

Цената на една книжка е 20 лв.  

 

Детска книжка “Парти за Нарвала” 

В края на 2018 г. програма “Кампании и 

комуникации” съвместно с Fine Acts 

издаде книжката “Парти за Нарвала” с 

автор Павел Кунчев и илюстратор 

Аглика Спасова. Предстои книжката да 

бъде разпространена в онлайн каналите 

за комуникация на БХК, както и да се 

разпространява по магазини и събития.  

 

Филмови прожекции в Дом на киното 

В края на октомври 2018 г. БХК 

организира две филмови прожекции в 

Домa на киното в София. На 27 октомври 

беше прожектиран австралийският 

документален филм ГЕЙБИ БЕЙБИ, 

последван от дискусия с Венета 

Лимберова от Младежка организация 

ЛГБТ “Действие”. На 28 октомври 

публиката гледа българският филм 

БРАК на Слава Дойчева, който през 2018 

г. спечели специално отличие на 

"Златна роза" във Варна. Бяха 

продадени 156 билета за двете 

прожекции на обща стойност 400 лв. 

 

 

http://mamyglos.com/
https://www.facebook.com/events/170219017248091/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22null%22%7D&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCbyTGtC5NISQtxIikYsNeUEOyPGIhHgZquYX68ZaFlcAtWcqFN9hCl_uE-Igio-KzpSPRToeNMFyEc
https://www.facebook.com/events/341376779766250/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22null%22%7D&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARC5Kd_BZJ7priDZ9qDOpvrxHL0-gzHJzhM0VWN1AeeLPTcwfXt0e6y5VYvqPT0haRwO-Mvhem4cN8cv
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ДРУГИ ПРОЕКТИ И КАМПАНИИ 

 
Промяна на наратива по отношение 

на правата на човека  

През септември 2018 г. “Кампании и 

комуникации” започна нов проект за 

промяна на наратива по отношение на 

правата на човека, който включва 

проучване и организация на кампании. 

Проектът започна с проучване на 

нагласите спрямо човешките чрез три 

социологически проучвания – едно 

голямо национално и две малки 

изследвания, свързани с конкретни 

кампании на програмата. Основната цел 

на настоящия етап е да установим какви 

са реалните нагласи, разбирания, 

стереотипи и теми, свързани с 

човешките права, които вълнуват 

хората в настоящия момент. Това ще 

помогне да подобрим стратегическата 

комуникация на БХК и съответно 

комуникацията ни с обществото по 

теми, засягащи защита на основните 

човешки права, погазването им, както и 

произтичащите от това проблеми и 

ефективни решения. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ, ДОНОРИ И ФИНАНСИРАНЕ  
 

Програма „Програмиране и администрация“ на БХК отговаряше за 

фондонабирането за всички дейности на организацията извън дейностите на 

Програмата за правна защита на бежанците и мигрантите. Програмата имаше 

водеща роля при изготвянето на проектите за кандидатстване пред различни 

донори. Програмата водеше счетоводството и отговаряше за отчетността пред 

българските власти и пред международните донори. Паралелно с това, програмата 

вземаше участие и в други дейности на организацията и координираше работата по 

голям двугодишен проект на ЕС с три партньорски организации в страната.  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТ  

 

Програма „Програмиране и 

администрация“ осигурява подкрепа на 

всички проекти на БХК, което се 

изразява в обща координация, 

бюджетиране, административно 

обслужване, техническа и логистична 

помощ, координация на издаването на 

публикации. Сътрудници на програмата 

осигуряват първоначалната връзка със 

жалбоподатели; контакти с журналисти 

във връзка с прессъобщения или други 

публикации. Сътрудниците й имат 

водеща роля при организирането и 

техническото обслужване на 

публичните събития на БХК, семинари и 

конференции.  

Програмата има основна роля в 

осигуряването на прозрачното и 

стриктно отчитане на дейностите, 

приходите и разходите на БХК пред 

българските финансови институции. 

През годината БХК се пререгистрира в 

Търговския регистър и регистър ЮНЛЦ. 

Отчетите на БХК от 2017 г. нататък вече 

ще са достъпни в този публичен 

регистър, а не както беше досега в 

Централния регистър на ЮЛНЦ в 

обществена полза към МП.    
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В работата си БХК е въвела система на 

финансова отчетност и контрол на две 

нива. Текущите финансови операции се 

извършват под контрола на външна 

счетоводна кантора, а от друга – 

отчетността се гарантира от независим 

финансов одит, който се извършва от 

ежегодно от 1998 г. Всички финансови 

отчети и приходи на БХК са достъпни на 

сайта на организацията.

 

ФОНДОНАБИРАНЕ И ДОНОРИ ПРЕЗ 2018 Г.  

  

Финансирането на БХК се осигуряваше 

по проекти от европейски и 

международни публични и частни 

донори.  

През 2018 г. БХК изпълняваше 

дейностите си благодарение на 

подкрепата на няколко основни донори. 

Важна за работата ни продължи да бъде 

институционалната подкрепа, която 

Фондация „Оук“ и Фондации „Отворено 

общество“ предоставят съвместно за 

работа по стратегическите направления 

от Стратегия 2018-2023. През 2018 г. 

институционална подкрепа получавахме 

и от Фондация „Лион Ливай“.  

През 2018 г. най-големи дялове 

финансиране БХК получи по проекти, 

подкрепени от Фондация „Оук“ и 

Фондации „Отворено общество“, 

публичните донори Върховен 

комисариат за бежанците на ООН, 

Уницеф и Европейския съюз, 

програмите „Правосъдие“ и „Права, 

равенство и гражданство“. 

През 2018 г. БХК подаде общо 14 

проектопредложения (12 от централен 

офис), самостоятелно или в 

партньорство с други НПО, които 

покриват различни стратегически сфери 

на работа на БХК. От тях, 10 бяха 

одобрени, по две се очаква решение, а 

две не бяха одобрени.  

През 2018 г. продължихме да 

получаваме и подкрепа под формата на 

индивидуални дарения от частни лица и 

набрахме близо 2400 лв. Дарения бяха 

заделени за работата ни в сферата на 

„Изоставените деца на България“, 

делата за дискриминация на жени и 

други предстоящи кампании. През 

годината в дарителската сметка на БХК 

(пейпал, банкова сметка) бяха набрани 

785 лв., а от дарения по време на 

събития и продажби на билети/ 

торбички/значи по време на 

фондонабирателни събития набрахме 

1579 лв.  

На индивидуалните ни дарители 

изказваме нашата благодарност за 

доверието. 

Благодарение на работата на програма 

„Кампании и комуникации“ по 

стимулиране на местното дарителство 

през годината започнахме да предлагане 

фондонабирателни материали с кауза, 

средствата от продажбата на които се 

заделят за бъдещи дейности по 

кампании.  

Делът на всеки донор в общото ни 

финансиране, изчислено въз основа на 

разходите за изпълнение на дейността 

ни в периода 1 януари – 31 декември 

2018 г., е даден в таблицата и графиката 

по-долу:
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Донор Подкрепени дейности/проекти 
Изразходвана 

сума през 2018 г. 

Върховен комисариат 

за бежанците на ООН  

Наблюдение на процедурата за предоставяне на закрила, 

застъпничество и дела на търсещите убежище    

701 665 лв. 

Фондация "Оук" 
Институционална подкрепа на БХК, 2018 г. 

(съфинансиране) 

376 130 лв. 

Фондации "Отворено 

общество"  

Институционална подкрепа на БХК, 2018 г. 

(съфинансиране) 66 218 лв. 

Европейски съюз  Разходи по проекти, както следва: 150 538 лв. 

Проект "Укрепване на капацитета на регионално ниво в 

сферите на антидискриминация и интеграция" 

41 492 лв. 

Проект „Полицейското задържане отвътре“ 29 883 лв. 

Проект „Укрепване на процесуалните права в 

наказателния процес“ 

25 295 лв. 

Проект „Укрепване на съдебната защита на основните 

права на задържаните под стража в ЕС“ 

18 871 лв. 

Проект „Моят адвокат, моите права“ 14 239 лв. 

Проект „Ефективна адвокатска защита в предварително 

задържане“ 

13 489 лв. 

Проект „Укрепване на процесуалните права за хора с 

психични увреждания в наказателното производство“ 

6 972 лв. 

Проект „Борба с неосъзнатите предразсъдъци и 

дискриминацията на ромите в системата на нак-но 

правосъдие“ 

298 лв. 

УНИЦЕФ Проект „Наблюдение на положението на 

непридружените деца-мигранти“  134 278 лв. 

OSIFE Проект "Засилване на комуникационния капацитет чрез 

използването на социалните медии" 
28 880 лв. 

Фондация на 

Институт „Отворено 

общество“  

Проект "Промяна на наратива за правата на човека" 
18 117 лв. 

Наблюдение на границите (съфинансиране) 17 687 лв. 

Европейския съвет за 

бежанци и изгнаници 
(ECRE) 

Проект "Информационната база AIDA (Asylum 

Information Database)" 

11 717 лв. 

Балтийското 

дружество по правата 

на човека 

Проект „Изработване на онлайн ръководство по правата 

на човека“ 

5 660 лв. 

Междунадорен 

женски клуб - София 

Проект "Картографиране на убийствата на жени в 

България" 

5 000 лв. 

Фондация „Лион 

Ливай“ 
Подкрепа за работата на Правната програма на БХК 

4 160 лв. 

Нерестриктирани 

средства, несвързани 

с проектно 

финансиране 

Разходи, непредвидени другаде 

24 471 лв. 

Общо разходи за дейността през 2018 г.: 1 544 520 лв. 
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ДОКЛАДИ И ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ ПРЕЗ 2018 Г. 

Годишният доклад на БХК за правата на човека излезе през април. БХК изготви и 

няколко тематични доклади, както и два алтернативни доклада по изпълнението 

на международни договори, по които България е страна.  

   

Правата на човека в България през 

2017 г.  

През април 2018 г. БХК публикува своя 

годишен доклад за състоянието на 

правата на човека в България през 2017 

г.  – уникален по мащаб и тематичен 

обхват, достъпен в печатен и 

електронен вариант.  

Докладът беше изпратен до над 400 

получатели, сред които всички депутати, 

и министри в Народното събрание. 

Паралелно с оповестяването на доклада 

по традиционните канали и в 

социалните мрежи, програма „Кампании 

и комуникации“ създаде и три кратки 

видеа, които представиха основните 

заключения по три от водещите теми в 

доклада – правата на жените, ромските 

евикции и свободата на медиите. 

Видеата са гледани общо над 3000 пъти 

във Фейсбук. 

Достъпен е на сайта на БХК на адрес: 

http://www.bghelsinki.org/media/uploads

/doklad2018.pdf 

  

 

Наръчник по антидискриминационно 

право 

 

БХК издаде специален наръчник по 

антидискриминационно право, който 

цели да подобри познанията относно 

различните форми на дискриминация и 

механизмите за 

правна защита 

срещу тях. 

Наръчникът е 

насочен предимно 

към 

непрофесионалисти, 

но също така би 

45%

4%8%

10%

9%

24%

Разходи по донори, 2018 г. 

Върховен комисариат за 
бежанците на ООН 
ЕCRE, БДПЧ, МЖК-София, "Лион 
Ливай", разни 
Фондации "Отворено общество" 

Европейски съюз 

УНИЦЕФ

Фондация "Оук"

http://bit.ly/BHK2018
http://bit.ly/BHK2018
http://bit.ly/BHK2018
https://www.facebook.com/watch/?v=1767704959944201
https://www.facebook.com/watch/?v=1767756586605705
https://www.facebook.com/watch/?v=1767756586605705
https://www.facebook.com/watch/?v=1766744740040223
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/doklad2018.pdf
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/doklad2018.pdf
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могъл да бъде полезен и за 

практикуващи юристи.  

Наръчникът е достъпен за свободно 

сваляне на сайта на БХК: 

http://www.bghelsinki.org/bg/books/diskr

iminaciya/2018/handbook-on-anti-

discrimination-law/ 

 

Ромите в практиката по Закона за 

защита от дискриминация (2004-2017) 

БХК извърши 

изследване на 

добрите практики 

по дела за защита на 

дискриминация по 

признак етническа 

принадлежност, 

решени в периода 

2004 – 2017 г. и 

публикува анализ на 14-годишната 

практика по Закона за защита от 

дискриминация на всички съдилища, 

разглеждащи дела по него, както и на 

Комисията за защита от дискриминация 

за периода от влизането в сила на 

закона през 2004 г. до края на 2017 г. 

http://www.bghelsinki.org/bg/books/malc

instva/2018/roma-people-in-the-case-law-

on-the-protection-against-discrimination-act-

2004-2017/ 

 

Алтернативни доклади пред 

договорни органи по правата на 

човека  

БХК изготви и два алтернативни 

доклада пред международни органи по 

правата на човека – за прегледа на 

задълженията по Международния пакт 

за пред Комитета по правата на човека 

на ООН и за прегледа на задълженията 

по Международния пакт за 

икономически, социални и културни 

права пред Комитета по икономически, 

социални и културни права на ООН. 

БХК изготви 

алтернативен 

доклад пред 

Комитета по 

правата на човека 

на ООН във връзка с 

прегледа на 

изпълнението на 

задълженията по 

Международния 

пакт за  граждански и политически 

права. Докладът предоставя ези сфери 

са словото на омраза, равенството 

между мъжете и жените, правата на 

ЛГБТИ, правата на хората с увреждания, 

защита от изтезания и друго 

малтретиране, третирането на 

мигрантите, дискриминация и права на 

малцинствата правото на свобода на 

съвестта и религията, правата на децата 

и др. Докладът, публикува през август 

2018 г., е достъпен на сайта на ООН: 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCP

R/Shared%20Documents/BGR/INT_CCP

R_CSS_BGR_32171_E.pdf 

 

Практически наръчник за адвокати: 

Как да защитаваме дете в конфликт 

със закона? 

  

 

 

 

http://www.bghelsinki.org/bg/books/diskriminaciya/2018/handbook-on-anti-discrimination-law/
http://www.bghelsinki.org/bg/books/diskriminaciya/2018/handbook-on-anti-discrimination-law/
http://www.bghelsinki.org/bg/books/diskriminaciya/2018/handbook-on-anti-discrimination-law/
http://www.bghelsinki.org/bg/books/malcinstva/2018/roma-people-in-the-case-law-on-the-protection-against-discrimination-act-2004-2017/
http://www.bghelsinki.org/bg/books/malcinstva/2018/roma-people-in-the-case-law-on-the-protection-against-discrimination-act-2004-2017/
http://www.bghelsinki.org/bg/books/malcinstva/2018/roma-people-in-the-case-law-on-the-protection-against-discrimination-act-2004-2017/
http://www.bghelsinki.org/bg/books/malcinstva/2018/roma-people-in-the-case-law-on-the-protection-against-discrimination-act-2004-2017/
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/BGR/INT_CCPR_CSS_BGR_32171_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/BGR/INT_CCPR_CSS_BGR_32171_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/BGR/INT_CCPR_CSS_BGR_32171_E.pdf
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Наръчник за укрепване на 

процесуалните права на лицата с 

интелектуални и/или психосоциални 

увреждания в наказателния процес 

 

Достойни в процеса: наръчник за 

укрепване на процесуалните права на 

лицата с интелектуални и/или 

психосоциални увреждания в 

наказателния процес 

 

ЕКИП 
 

През 2018 г. екипът на БХК включваше: 

 

Програма „Мониторинг и 

изследвания“: 

Антоанета Ненкова (изследовател), 

Диляна Ангелова (изследовател), 

Красимир Кънев (директор програма), 

Славка Кукова (изследовател), Станимир 

Петров (изследовател). 

 
Правна програма:  

адв. Адела Качаунова (директор правна 

програма), Борислав Димитров (правен 

сътрудник), адв. Диана Драгиева, адв. 

Ивета Савова, Радослав Стоянов 

(комуникационен експерт). 

 
Програма „Кампании и комуникации“: 

Андрей Гетов (мултимедиен продуцент), 

Босилена Мелтева (комуникационен 

експерт, от септември), Надежда 

Цекулова (директор на програмата, от 

декември), Радослав Стоянов 

(комуникационен експерт), Радостина 

Георгиева (комуникационен експерт, до 

юни), Рая Раева (комуникационен 

експерт), Светла Баева (директор на 

програмата, до октомври), Яна Бюрер 

Тавание (консултант специални 

проекти).  

 

Специални благодарности на 

доброволците, които подпомагаха 

работата на програмата: Асен Христов,  

Мая Генева, Светослав Тодоров, Здравко 

Григоров, Нура ал Кадри, Алекс 

Костадинов, Jordan Van Santen и Милена 

Статева.  

 
Програма „Програмиране и 

администрация“: 

Вера Найденова (оперативен 

счетоводител), Десислава Симеонова 

(директор на програма), Северина Петкова 

(касиер-счетоводител), Стамен Здравков и 

Теодора Веселинова (технически 

сътрудници). Счетоводна кантора 

„Желкова, Станева и Георгиев“ 

осъществява надзор върху счетоводството 

на БХК.  

 



ГОДИШЕН ОТЧЕТ, 2018 | БХК                                                                                                                                        

 

 

    | 37  

Програма за правна защита на бежанци 

и мигранти: 

Антоанета Дедикова (правен 

консултант), адв. Борис Рафаилов, адв. 

Валентина Нилсен, адв. Георги Войнов, 

Десислава Тянева (правен консултант), 

адв. Елена Кръстева, адв. Димитър 

Славов, Елица Секулова (счетоводител), 

Зорница Чакърова (правен консултант), 

адв. Илиана Савова (директор на 

програмата), Катя Димитрова (правен 

консултант), адв. Мариана Андреева, 

адв. Мариана Николова, адв. Мартин 

Христов, адв. Пламен Желев, адв. 

Пламен Божилов и адв. Радостина 

Стефанова, както и профайлърите 

Дияна Христова, Елка Христова, Милен 

Христов и Борислав Димитров – за 

бежанските центрове в София-град, 

Здравко Иванов и Омедхан Ниязай - за 

бежанския център в Харманли, Христо 

Адамов – за Транзитния център в 

с.Пъстрогор. През 2018 г. към 

програмата работиха също така и 

преводачите Али Джарадат, Бадран 

Джарус, Емилия Михайлова, Ибрахим 

Джарадат, Людмила Янева, Мохамед 

Орфани и Салахудин Пактиавал. 

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, ОБЩО СЪБРАНИЕ 

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

 

Дейностите на БХК се ръководят от Общо 

събрание. Общото събрание е върховният 

орган на сдружението. Негови членове са: 

 

Антоанета Ненкова, Васил Чапразов, 

Виктор Лилов, Вълко Станев, Георги 

Банков, Георги Тошев,  Десислава 

Симеонова, Димитрина Петрова, Донка 

Панайотова, Илиана Савова, Калина 

Бозева, Кирил Иванов, Красимир Кънев, 

Милена Моцинова-Бръчкова, Рамадан 

Кехайов, Стана Илиев и Яна Бюрер-

Тавание. 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  
 

Управителният съвет на БХК се избира от 

Общото събрание и отговаря за 

оперативното управление на 

сдружението. Той се избира измежду 

членовете на ОС и има двугодишен 

мандат.  

 

Членовете на Управителния съвет (с 

мандат март 2018 г. - март 2020 г.) са: 

Красимир Кънев, председател, Десислава 

Симеонова, заместник-председател, Вълко 

Станев, Рамадан Кехайов и Яна Бюрер-

Тавание. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



БХК | ГОДИШЕН ОТЧЕТ, 2018                                                                                                                                       

38 |  

 

 

Годишен финансов отчет към 31.12.2018 г. 
 

 

Годишен финансов отчет на Български хелзинкски комитет 

Към 31.12.2018 г. 

 

Доклад на независимия одитор  

 

 

 

 

 

 

 






















