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Българският хелзинкски комитет (БХК) е независима неправителствена организация за защита 
правата на човека: политически, граждански, културни, социални. Акцент в работата ни е 
отстояването на правата на най-уязвимите групи: малцинства, хора в неравностойно положение, 
лишени от свобода, деца, жени. Целите на БХК са да насърчава уважение и защита правата на 
човека, да лобира за законодателни промени за привеждане на българското законодателство в 
съответствие с международните стандарти, да поощрява обществен дебат по правозащитни 
проблеми и да популяризира правозащитната идея сред широката общественост.  
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Маринчешка, Юлиана Методиева, Яна Бюрер Тавание  
 
Петър Слабаков (1923-2009) 
 
 
 
БХК е неправителствена организация, основана през 1992 година и регистрирана в ЦРЮЛНЦ за 
осъществяване на общественополезна дейност (удостоверение № 001/12.07.2001). 
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ИЗПЪЛНЯВАНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА 

 
ПРОГРАМА ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА  
И МЕДИЙНО ЗАСТЪПНИЧЕСТВО 
 

Програмата за институционална подкрепа и 
медийно застъпничество координира 
цялостната дейност на БХК и оказва подкрепа 
във всички дейности на комитета. 
Работещите в нея имат основна роля във 
фондонабирането на организацията. 
Програмата издава месечното списание 
„Обектив“ и електронния бюлетин „Правата 
на човека във фокус“, поддържа ежедневно 
обновявана с правозащитни новини интернет 
страница, извършва медиен правозащитен 
мониторинг.  
 
Програмата координира изготвянето на 
годишния доклад за правата на човека в 
България и организира неговото 
представяне, както и оказва съдействие при 
организиране на другите публични 
мероприятия на комитета. През годината 
нейни сътрудници участваха в изпълнението 
и на редица други краткосрочни проекти и 
инициативи, като провеждане на обучения,  
публични събития и други форуми, 
застъпнически дейности.  
 
Дейностите по програмата се подкрепят от 
Институт „Отворено общество” – Будапеща и 
Фондация „Оук”.  

Списание “Обектив” 

 

Пред годината бяха 
издадени десет броя на 
списанието на български 
език и един брой на 
английски. От края на 
годината списанието 
започна да се публикува 
само в електронен 
вариант.  

 

Ежемесечните издания на дискусионния клуб 
„Обектив” продължиха да инициират дебати 

по правозащитни проблеми. Практиката се 
оказа все по-значима, отзвукът от 
публикациите в списанието е показателен. 
Още в началото на годината многобройни 
цитирания и препечатки имаше темата за  
собствеността на медиите, както и проблемът 
за увеличения натиск върху журналистите. 
Клубът събра да говорят по темата едни от 
най-добрите експерти в областта. Пряко 
следствие на задълбочените анализи на този 
медиен клуб бяха покани за лекции пред 
студенти, участия в телевизионни и 
радиопредавания.  
 

Като оперативна и високо експертна е и 
работата на клуб “Обектив” в 
малцинствената проблематика. Трябва да се 
отбележи уникалният кръг от личности – 
правозащитници, главен редактор на 
македонския вестник “Народна волjа”, както 
и  лидерът на една от най-преследваните 
партии на македонците у нас, които взеха 
участие в дискусията “Измислен ли е спорът 
за македонците у нас”. Публикацията на 
“Обектив” бе цитирана и препечатвана в 
няколко скопски вестници и тв предавания, 
снимачен екип от Скопие присъства на 
дебата.  
 

Не по-различно по значение бе и 
инициираната дискусия по повод  
“незаконния” паметник в с. Славяново на 
братя Юзеирови. Освен присъствието на 
престижния гост – ректорът на Висшия 
ислямски институт г-н Ибрахим Ялъмов,  
клубът постигна високи нива на напълно 
липсваща в българската публичност анализи, 
информация, позовавания на европейски 
законодателни практики.  
 

Сп. „Обектив” се списва от Юлияна 
Методиева – главен редактор, Вяра Ангелова 
– редактор, Емил Коен – спец. кореспондент, 
Донка Мангачева – графичен дизайн. 



 

5 

 

www.bghelsinki.org 

 
През годината БХК 
продължи да 
поддържа сайта 
www.bghelsinki.org 

като богат източник 
на правозащитна 
информация. През 
2009 г. бяха 

регистрирани над 98 000 посещения от близо 
67 000 уникални посетители, което бележи 
22% ръст на посещаемостта в сайта спрямо 
2008 г.: 
 

 
 
През годината в раздела за новини бяха 
поместени около 2000 новини, като около 
половината от тях не са препечатки от 
български източници, а преводи от руски и от 
английски езици.  
 
Сайтът се поддържа: от Емил Коен -  новини; 
Десислава Симеонова; Вяра Иванова; Елена 
Кръстева – правни новини. 

 
Електронен бюлетин „Правата на човека 
във фокус” 
 
През годината продължи да излиза 
електронният бюлетин „Правата на човека 
във фокус”. Излязоха 12 броя, в които са 
поместени 78 текста.  
 
През годината бе сложено началото на 
съставянето на представителна антология по 
теория и философия на правата на човека – с 
текстовете на известни учени като Чарлз 
Бейц, Майкъл Новак, Морис Кранстън, Х. Л. 
А. Харт, Томас Поге, Виктор Осятински, 

Джоузеф Раз, Костас Доузинас.   
 
Електронният бюлетин се списва от Емил 
Коен.  

 
Международно застъпничество  
 
През годината БХК проведе срещи с редица 
международни организации като част от 
застъпническата си дейност.  
 
През февруари 2009 г. БХК се срещна с 
няколко членове на Комитета на ООН по 
расовата дискриминация в хода на прегледа 
на българския периодичен доклад. По-рано 
през годината организацията представи 
алтернативен доклад за прегледа заедно с 
Европейския център за правата на ромите. 
Голяма част от препоръките, които 
направихме в него, бяха възприети от 
комитета. 
 
По време на предизборната кампания БХК 
има среща с мониторинговата мисия на 
ОССЕ в България. В техния окончателен 
доклад за парламентарните избори бяха 
отразени притесненията на БХК за 
рестриктивното изборно законодателство.  
 
През октомври БХК се срещна с делегация на 
Консултативния комитет на Рамковата 
конвенция за защита на националните 
малцинства.  
 
В периода 3-5 ноември 2009 г. представители 
на БХК се срещаха нееднократно с Комисаря 
на Съвета на Европа по правата на човека и 
подпомагаха неговата мисия в България. 
Голяма част от нашите виждания бяха 
отразени в доклада му за България, който 
беше оповестен на 9 февруари 2010 г.  
 
На 10 ноември БХК участва в слушане по 
българско дело пред Европейския съд по 
правата на човека в Страсбург (Станев и 
Митев с/у България). Това е първото 
публично българско дело след Начова от 
2004 г.  
 
През годината БХК имаше няколко 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

2007 2008 2009

43 287
55 611

66 75665 079

80 937
98 031

Уникални посетители Посещения

http://www.bghelsinki.org/
http://www.bghelsnki.org/


 

6 

 

неформални срещи с членове на Комитета 
срещу изтезанията на Съвета на Европа и на 
секретариата му по време на конференции, 
на които беше обсъждано положението в 
българските места за лишаване от свобода. 

През декември представител на БХК има 
среща с делегация на Парламентарната 
асамблея на Съвета на Европа. Основна тема 
на срещата бяха нарушения на религиозните  
права в България.  

Публични събития 

 
На 25 март БХК представи своя Годишен 
доклад за правата на човека в България 
през 2008 г. На специална пресконференция 
в Факултета по журналистика и масови 
комуникации БХК представи пред водещите 
медии в страната наблюденията си за 
спазването на правата на човека. Специален 
гост и говорител на пресконференцията беше 
журналистът Огнян Стефанов.   
 
През май, съвместно с Асоциацията на 
студентите по социология и Центъра за 
култура и дебат „Червената къща”, БХК 
организира четиридневен семинар и 
филмови прожекции, посветени на 20 години 
от майските събития през 1989-та година, 
"Срещу политическия монопол върху 
историята: другият разказ за майските 
съпротиви на турското население през 1989 
г. – 20 години по-късно". БХК стана домакин 
на несравнима  среща между правозащит-
ници и изселници от Бурса и Истанбул, 
принудително депортирани от 
комунистическото ръководство на Народна 
Република България. В сесиите взеха участие 
историци, политолози, български 
политически емигранти. Излъчиха се всички 
филми посветени на темата –  от “Гори, гори 
огънче” на Румяна Петкова и Малина Томова  
до “Технология на злото” на Татяна Ваксберг. 
Излъчиха се за пръв път аудиозаписи на 
интервюта с членовете на Независимото 
дружество на правата  на човека от 1988-
1989 г. Бяха показани части от документални 
филми, напълно неизвестни дори за 
специализираната публика.  Предстоящата 

публикация на 4-дневната конференция ще 
представлява огромен принос в липсващото 
познание за т.нар „възродителен процес”. 
 
В края на ноември започна подготовката на 
кръгла маса с Комисията по досиетата, която 
се осъществи при голям медиен интерес през 
февруари 2010 г. Проведоха се десетки 
интервюта с членове на Комисията, 
прегледаха се архиви, направени бяха анкети 
за интереса на журналисти и студенти по 
темата “Държавна сигурност: какво се знае за 
репресивния характер на комунизма.” 
 
През цялата година продължаваше 
консултантската работа със студенти 
магистри – културология и социология за 
филмовите цикли “Пражките събития – 20 
години по-късно”, “20 години от падането на 
комунизма”. Осигурени бяха напълно 
непознати документални кадри от първите 
митинги след 10 ноември. 

Други  

 
През годината бяха наблюдавани, 
включително в съдебни заседания, три дела 
за клевета на журналисти. Делото на 
пазарджишкия в. ”Виделина” стигна до ВАС. 
В ход са делата на Венелина Попова – 
кореспондент на БНР от Стара Загора, както и 
на Росица Ралчева – в. „Старозагорски 
новини”. И в трите дела беше изразена 
адекватна застъпническа дейност. 
 
През юни-юли по проекта „Партньорство на 
равните възможности” екип на 
институционалната програма проведе 
обучение на две местни сдружения, Съвета 
на жените-бежанки и на Театър „Цвете”.  

 
Програмата за институционална подкрепа се 
изпълнява от: Десислава Симеонова – 
програмен директор, Вяра Иванова – 
административен директор, Северина 
Петкова – счетоводител, Радоила Христова, 
Ивета Банчева и Красимир Гегов – технически 
сътрудници. Счетоводното обслужване се 
осъществява от счетоводна кантора 
„Желкова, Станева и Георгиев”. 
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ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА
  
През 2009 година дейностите на Програмата 
за правна защита се изпълняваха в рамките 
на основната програма за правно 
застъпничество и водене на дела и Проектa 
за застъпничество и правна защита на лица с 
психични, интелектуални и емоционални 
разстройства, съвместен с Центъра за 
застъпничество за лица с ментални 
увреждания (Mental Disability Advocacy 
Center), Будапеща. Юристите на 
организацията предоставиха 
представителство пред вътрешните 
правозащитни органи и Европейския съд по 
правата на човека, водиха колективни искове 
пред Европейския комитет по социални 
права. Стажантската програма се ползваше с 
голям интерес от страна на български и 
чуждестранни студенти по право, които 
допринесоха за дейността й и развиха своите 
познания и опит в областта на защитата на 
правата на човека. 

Дела пред правозащитните органи в 
страната 

 
През 2009 г. Правната програма продължи 
представителството по делата, заведени през 
предходните години, пое нови случаи и 
постигна следните резултати: 
 

 По дела на хора с психични/ 
интелектуални проблеми 

 
По безпрецедентно дело на програмата 
Софийски районен съд постанови, че 
Държавна психиатрична болница "Д-р Г. 
Кисьов", гр. Раднево, е извършила 
дискриминация спрямо настанения за 
лечение Г.Г. , като го е лишила от 
избирателното му право. Само пациентите, 
които отговаряли на представите на няколко 
лекари-психиатри за "психически годни" 
били включени в избирателните списъци за 
изборите проведени на 25.06.2005 г.   

Комисията за защита от дискриминация 
(КЗД) установи, че министърът на 
образованието е извършил пряка 

дискриминация, основана на увреждане, 
като не е предприел специални мерки да 
осигури на децата със специални 
образователни потребности ефективен и 
равен достъп до образование. 
Министерството ги е лишило от подкрепяща 
среда, в която да се отчитат индивидуалните 
им способности и съобразно с тях да се 
формира индивидуален учебен план с 
необходимото им време да покрият 
държавните образователни изисквания и с 
подходящи учебни материали. Тези деца не 
са получили образование, което да 
гарантира по-нататъшното им реално 
адаптиране и интеграция в социалния живот.  

Върховна касационна прокуратура (ВКП) 
постанови да се преразгледа наложеното 
запрещение на мъж с психично заболяване, 
настанен в социална институция. ВКП даде 
указания да се провери дали има промяна в 
здравословното състояние на мъжа, незави-
симо от мнението на роднините му, които не 
искаха преразглеждане на запрещението. 
 
Сред по-важните дела, заведени от Правната 
програма са: 
 
Иск по Закона за защита от дискриминация 
срещу прокуратурата заради отказ да се 
разследват 75 смъртни случая и неопределен 
брой телесни повреди на деца с умствени и 
физически увреждания в домовете. Макар 
прокурорите да констатират множество 
смъртни случаи и телесни повреди на децата 
в домовете и редица дефицити на грижата за 
тях, те отказват да образуват досъдебни 
производства и да изяснят дали смъртите и 
травмите на децата са обусловени от 
престъпно занемаряване на здравето на 
децата от страна на служителите. БХК твърди, 
че това бездействие е дискриминация, 
основана на уврежданията на децата.  

 
БХК подаде искова молба срещу министъра 
на труда и Столична община заради липсата 
на грижи в общността за хората с психични 
проблеми в София от името на жена с 
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психична болест. Поради бездействието на 
министъра и общината да й осигурят 
социални услуги в общността тя живее в дом, 
изолирана от обществото. 
 
С помощта на БХК бивш затворник с 
психичноздравни проблеми заведе дело 
срещу министъра на правосъдието за 
безотговорно и унизително отнасяне на 
служителите на Бургаския затвор към него. 
Постоянните откази от съответни на 
състоянието му здравни и психологически 
грижи предизвикват ищеца системно да се 
самонаранява в знак на протест. Ищецът иска 
съдът да установи, че липсата на медицинска 
и психосоциална грижа, както и бруталното 
отнасяне на служителите към него 
представляват дискриминация, основана на 
психичноздравното му състояние, както и 
нечовешко/унизително третиране.  
 
Програмата продължи представителство 
относно имотна измама на мъж с психично 
увреждане, довела до настаняването му в 
социална институция, по дело против 
незаконно задържане в психиатрия на човек 
без психично-здравни проблеми, по дело за 
поставяне под запрещение с цел осигуряване 
на максимално добро представителство на 
ответницата и др. 
  

 По антидискриминационни дела по 
признак пол, етнос, сексуална 
ориентация и религия 

 
В началото на годината ВКС потвърди изцяло 
решението на Софийски градски съд срещу 
фирма, отказала да допусне ром до интервю 
за работа. Градският съд беше присъдил 
обезщетение от 600 лв. на потърпевшия, като 
изрично се произнесе, че ищецът има право 
и на по-голямо обезщетение за такова 
сериозно нарушение като дискриминацията. 
 
ВАС потвърди решението на КЗД, която 
осъди кмета на столичния район „Овча 
купел“ за антиромската му реч на омраза. 
Това е първият случай, в който длъжностно 
лице бе осъдено публично да се извини за 
враждебна реч и да публикува осъдителното 

решение за своя сметка.  
 
Въз основа на подаден сигнал от програмата 
ВАС потвърди решение на КЗД и не установи 
полова дискриминация спрямо жените-
кандидат студентки при прием в някои от 
специалностите към Военния университет, 
независимо, че бройката за жени е значител-
но по-малка от тази за мъже или нула. 
 
Програмата заведе дело срещу военното 
министерство за дискриминационна 
наредба, забраняваща жените да бъдат 
допускани до отдаване на почести в 
Националната гвардейска част. В наредбата 
от 2005 г. е посочено, че мъжкият пол е 
съществено и определящо професионално 
изискване за изпълнение на тази служба. 
Делото е заведено пред Върховния 
административен съд от името на две 
студентки и към момента е висящо.  
 
Програмата води и други 
антидискриминационни дела, в т.ч. делата 
срещу политика Волен Сидеров за 
враждебната му реч спрямо малцинствени 
групи в България, дела относно откази за 
достъп до услуги и пазара на труда спрямо 
роми, дело за отнети родителски права на 
баща със сексистки мотиви, подбуждане към 
дискриминация спрямо последователите на 
Шри Чинмои, дела за домашно насилие, 
трафик и др.  
 

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

 
През февруари 2010 г. Върховният 
административен съд потвърди решение на 
Административен съд – София град, с което 
БХК осъди МВР за незаконно задържане на 
човек без основание, с цел да бъде наказан 
за неприятното си държане спрямо полицай. 
Полицейският орган е задържал човека 19 
часа, без да извърши нито едно неотложно 
процесуално действие, което е в нарушение 
на целите на Закона за МВР. 
 
За девети пореден път Софийски военен съд 
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отмени незаконното прекратяване на 
разследване по случай на убит от полиция 
ром. Решението бе обжалвано от 
прокуратурата пред Военно-апелативния 
съд, който потвърди прекратяването на 
делото.  
 
БХК подаде жалба срещу министъра на 
правосъдието от името на затворник заради 
бездействието на министъра да осигури 
безопасността на затворниците в затвора. 
Затворникът е бил нападнат и пребит от друг 
затворник, в резултат на което претърпява 
сериозна телесна повреда с опасност за 
живота. Надзирателите не се намесват да 
предотвратят или спрат насилието.  
 
Продължава делото срещу полицията за 
унизително третиране на задържан, 
превозен в багажника на патрулния 
автомобил. 

Дела пред международни органи 

 

 Дела пред ЕСПЧ 
 

През 2009 г. Правната програма продължи да 
води стратегически дела пред Европейски 
съд по правата на човека (ЕСПЧ) за 
нарушения на Европейската конвенция за 
защита правата на човека (ЕКПЧ).  
 

От името на момичета, настанени като 
непълнолетни във възпитателно училище – 
интернат, беше подадена жалба за 
нарушение на правото им на свобода и 
сигурност, достъп до съд и правото им на 
личен живот. Жалба бе подадена и от името 
на затворник за нарушение на забраната за 
нечовешко и унизително отнасяне от 
служителите в затвора към него. Две нови 
дела за неправомерно настаняване в 
психиатрията бяха заведени в ЕСПЧ.  БХК 
изготви становище във връзка с отговора на 
правителството по делото за евикцията на 
роми в Баталова воденица и делото за 
правото на събрание и сдружаване на 
македонците в България.  
 

На 10 ноември 2009 г. Европейският съд  

изслуша в открито заседание две дела срещу 
България, заведени от хора с ментални 
увреждания, затворени в институции – 
Митев с/у България и Станев с/у България. 
Хората са били поставени под запрещение и 
настанени против волята си в социална 
институция. Делата са за провала на 
държавата да осигури ефективна защита на 
хората с ментални увреждания. В България 
липсва законодателство, което да гарантира, 
че те няма да бъдат произволно лишавани от 
дееспособността си и настойниците им няма 
да злоупотребяват с тях. 

 
 Дела пред Европейския комитет 

 по социални права  
 
През 2009 г. БХК, съвместно със свои 
партньорски организации, заведе и води 
стратегически дела и пред Европейския 
комитет по социални права към Съвета на 
Европа (ЕКСП) за нарушения на Европейската 
социална харта (ревизирана): 

 
В решение, публикувано на 18 април, ЕКСП 
намери, че България е нарушила 
Европейската социална харта като не е 
успяла да изпълни задълженията си и да 
осигури адекватен достъп на ромите у нас до 
системата на здравеопазването. Решението 
бе издадено по повод колективната жалба, 
подадена през 2007 г. от Европейския център 
за правата на ромите (ЕЦПР) в 
сътрудничество с БХК. 

 
В решение, оповестено на 6 август, ЕКСП 
постанови, че България е нарушила 
Европейската социална харта, като не е 
изпълнила задълженията си да обезпечи 
правото на всеки, който няма достатъчно 
доходи, да ползва социалното подпомагане 
от държавата. Решението бе постановено по 
повод колективната жалба, подадена през 
2008 г. от ЕЦПР в сътрудничество с БХК. 
Жалбата касае измененията в Закона за 
социалното подпомагане от 2006 и 2008 г., 
които драстично ограничават времето, през 
което гражданите могат да получават 
социални помощи. 
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Застъпничество, правни консултации на 
граждани, сигнали  

 
Меморандум, съдържащ всички основни 
проблеми в областта на правата на човека, 
беше изпратен до министъра на 
правосъдието в новото правителство. 
 
Програмата бе все така активна в борбата 
срещу дискриминацията. По повод 
решението на Министерски съвет да 
предложи законодателни промени, с които 
да намали състава на Комисията за защита от 
дискриминация, БХК поведе правозащитни 
неправителствени организации, които 
подкрепиха Комисията с нарочна декларация 

и категорично се обявиха „против всякакъв 
опит да бъде подкопана борбата за 
равенство посредством потискане, 
ограничаване или дестабилизиране на 
Комисията“.  
 
И през 2009 г. продължи активната лобистка 
кампания за необходимостта от промяна в 
уредбата на запрещението и по-доброто 
разбиране и защита на правата  на хората с 
ментални увреждания. Публични лекции 
бяха изнесени от адв. Анета Генова в 
Пазарджик, Велико Търново и Свиленград. 
Оказвано бе съдействие и правни 
консултации на партньорски организации, в 
т.ч. Сдружение „Човеколюбие“, Комплекса за 
психично-здравни услуги в общността, район 
Слатина, София и Общество Адаптация. С 
Глобална инициатива в психиатрията бе 
сключен договор за взаимосътрудничество.  
 
В началото на годината на БХК изготви 
възражение срещу заповед на РИО на МОН - 
София, с която се нарежда ръководителите 
на учебните и предучилищните заведения да 
направят списъци на деца със "съмнения за 
отклонения в психо-физическото развитие". 
Последваха поредица от срещи за 
обсъждане на проблемите на децата, 
нуждаещи се от приобщаващо образование. 
 
На 3 ноември 2009 г. за втора поредна 
година се проведе кръгла маса, 
организирана от БХК и MDAC по въпроса за 

приобщаващото образование за децата с 
увреждания. Година след като Европейският 
комитет по социални права постанови, че 
България дискриминира децата с умствени 
увреждания, като ги лишава от образование, 
гражданското общество и отговорните 
институции се събраха отново, за да обсъдят 
взети ли са мерки и какви са резултатите в 
приобщаващото образование. Специален 
гост на кръглата маса беше Комисарят по 
права на човека на Съвета на Европа, Томас 
Хамарберг. БХК и MDAC представиха 
експертна оценка за напредъка в 
приобщаващото образование в България, в 
които коментираха изпълнението на 
миналогодишните препоръки към 
правителството по повод решението по 
делото MDAC с/у България.  
 
След посещение в дома за възрастни с 
психични увреждания в с. Радовец 
Програмата изпрати писмо за загриженост 
до директора на дома и до кмета на 
Тополовград по повод установеното от 
експерти на БХК свръхизползване на 
лекарството халоперидол сред настанените в 
институцията. Беше изпратен и сигнал до 
КЗД, целящ да се провери дали на 
предстоящите избори правото на вот на 
хората, настанени в институцията без да са 
под запрещение, ще бъде спазено. 
Няколко сигнала до прокуратурата бяха 
подадени заради факта, че в социални 
институции са настанени хора, които нямат 
регистрирана правна самоличност.  
 
Сигнал до прокуратурата бе изпратен и във 
връзка с настаняване на деца в поправителни 
институции без съдебно разрешение, както и 
във връзка със съществуването на интернет 
група, която насажда омраза към ромите. 
Редица писма и сигнали в застъпничество 
правата на затворниците бяха изпратени до 
МП и ГДИН. 
 
За да способства лобистките си дейности 
Правната програма поиска и получи 
обществена информация от редица 
държавни органи, сред които МТСП, ДАЗД и 
КЗД. 
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През годината екипът на Правната програма 
предостави правни консултации на 
граждани, които се обръщаха към БХК с 
молби за правно съдействие. Запази се броят 
на жалбите и сигнали до Програмата в 
сравнение с миналата година. Техният брой 
за 2009 г. беше общо 348. Програмата 
предоставяше становища по жалби, които  
попадат сред приоритетните сфери на 
дейност на организацията. В допълнение БХК 
продължи да актуализира и разширява 
списъка с институции и организации, качен 
на сайта, към които хората могат да се 
обръщат за помощ. Програмата продължи да 
поддържа и сайта http://ravni.bghelsinki.org/, 
съдържащ  полезна информация за защита 
от дискриминация.  
 
Целогодишно експертите на Правната 
програма коментираха за медиите 
актуалните правозащитни проблеми в 
страната. 

Обучения и семинари 

 
На 19 юни 2009 г. при голям интерес премина 
семинар по антидискриминационно право, 
организиран от Софийска адвокатска колегия 
с лектор адв. Маргарита Илиева - директорка 
на Правната програма на БХК. В семинара 
взеха участие над 50 адвокати. 
 
Адв. Маргарита Илиева изнесе лекция, 
посветена на ситуационния тестинг като 
способ за доказване на дискриминация по 
антидискриминационни дела в рамките на 
конференция, организирана от HALDE 
(Френската комисия по равни възможности и 
антидискриминация), която се проведе в 
Париж през декември 2009 г. Тя беше 
поканена и като лектор за правата на ромите 
в антидискриминационен семинар в 
Академията по европейско право, Триер, 
Германия, както и от Екуинет като лектор за 
органи по равенство на среща в Лисабон.  
 
Актуален коментар на практиката на  
гражданските съдилища по 
антидискриминационни дела беше 
представени на семинар, организиран от 

Комисията за защита от дискриминация на 
23-25 септември 2009 г.  

Публикации, експертни материали 

 
През 2009 г.  излязоха от 
печат три публикации на 
антидискриминационна 
тематика с автор 
Маргарита Илиева.  Две от 
изданията представят 
анализ на практиката по 
Закона за защита от 
дискриминация на 

Административен съд – София град и на ВАС , 
както и на гражданските съдилища (виж в 
повече детайл на стр. 20).  Изложени са 
съответните законови разпоредби, 
последвани от коментар на практиката на 
съдилищата по съответната норма в 
светлината на приложимите стандарти на 
международното право.  
 

Книгата “Избрани 
стандарти на 
антидискриминационното 
право” представя селекция 
европейски, 
международни и 
сравнителноправни 
стандарти на 
антидискриминационното 

право и отразява ключови проблеми и 
предизвикателства на юриспруденцията по 
Закона за защита от дискриминация. 
 
Дейностите на Правната програма през 
годината се изпълняваха от екип юристи в 
състав: адв. Маргарита Илиева, 
директорка на Правната програма, адв. 
Даниела Фъртунова, организатор, адв. 
Анета Генова, ръководител на  проект за 
застъпничество и правна защита на лица с 
психични, интелектуални и емоционални 
разстройства, Георги Войнов, мл. адв. 
Мария Николова, Елена Кръстева, 
стажантите Благовеста Ламбрева, 
Габриела Гълъбова, Стефан Стефанов и 
доброволките Нина Аритонова, Ирина 
Гълъбова и Йорданка Недялкова. 

http://ravni.bghelsinki.org/
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ПРОГРАМА ЗА ЗАТВОРЕНИТЕ ИНСТИТУЦИИ 
 

През 2009 г. започна да осъществява нов 
проект, насочен към засилване на ролята на 
институциите, които трябва да осъществяват 
общ и специализиран надзор върху местата 
за лишаване от свобода. Дейността по 
проекта бе мотивирана от необходимостта 
от външен контрол върху пенитенциарната 
система, който да стимулира ефективни 
реформи в местата за лишаване от свобода. 

 
Проектът “ Укрепване на обществения 
надзор върху затворите в България и 
Македония чрез засилване ролята на 
Омбудсмана, общинските наблюдателни 
комисии и специализираните органи за 
инспекции” се подкрепя през 2009 г. от 
Институт „Отворено общество” – Будапеша, 
а през 2010 г. ще продължи със съ-
финансирането и на Тръста за гражданско 
общество в Централна и Източна Европа. 
Партньор на БХК по проекта в Македония е 
Македонският хелзинкски комитет (МХК). 

 
За изпълняването на проекта се осъществява 
сътрудничество с Министерство на 
правосъдието, Министерство на 
здравеопазването, Министерството на труда 
и социалната политика, Главният прокурор, 
Омбудсмана на Република България и 
Националното сдружение на общините. БХК 
провежда ежемесечни работни срещи с 
отговорните за надзора институции, където 
представя необходимите действия, които 
всяка от тези институции трябва да 
предприеме за осъществяване на надзор 
върху системата на затворите. 

 
През годината се осъществиха контакти с 
наблюдателните комисии към общинските 
съвети в населените места, където са 
разположени 12-те затвора и поправителния 
дом за непълнолетни (Белене, Бобов дол, 
Бургас, Варна, Враца, Дупница, Ловеч, 
Пазарджик, Плевен, Пловдив, Сливен, Стара 
Загора, София и Бойчиновци). Беше 
осъществен контакт и бяха консултирани и 
наблюдателните комисии към общинските 

съвети в 17 областни градове, където не 
функционират затвори.  
 
За изграждане на капацитета на 
наблюдателните комисии по места БХК 
изготви „Наръчник за дейността на 
Общинските наблюдателни комисии”, 
съдържащ методика за работата им в 
затворите. Наръчникът анализира 
правомощията на наблюдателните комисии 
съгласно новия Закон за изпълнение на 
наказанията и задържането под стража, 
развива методология на провеждане на 
посещенията в местата за лишаване от 
свобода и извежда международни 
стандарти за третиране на лишените от 
свобода. 
 
Изследователите по проекта извършваха 
ежеседмични посещения на затвори, 
комбинирани с работни срещи с 
Общинските наблюдателни комисии, 
ръководствата на РИОКОЗ, Регионални 
здравни центрове и Инспекциите по труда. 
Някои от посещенията в затворите бяха 
извършвани заедно с представители на 
наблюдателните комисии, за да им бъде 
демонстриран начинът, по който биха могли 
да осъществяват обществен контрол.   
 
БХК направи опити да получи достъп до 
последните доклади от проверки по 
затворите на Инспектората по чл. 46 към 
Министерство на правосъдието. Достъп до 
тях беше отказан двукратно от министъра на 
правосъдието с аргумент, че са за служебно 
ползване. През годината беше заведено 
дело за достъп до докладите по съдебен 
ред, което предстои да се гледа от 
Апелативен съд – гр. София.  
 
С оглед на необходимостта от въвеждане на 
основен инструмент за осъществяване на 
независим надзор върху затворите - 
Факултативният протокол към Конвенцията 
против изтезанията и други форми на 
жестоко, нечовешко или унизително 
отнасяне или наказание (ОРСАТ), в края на 
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октомври БХК изпрати аргументирано писмо 
до председателя на министерски съвет на 
Република България, в което изложи 
необходимостта от ратифициране на този 
международен документ.  
 

 
Кръгла маса по укрепване на обществения надзор в 
затворите, Ловеч, ноември 2009 г. 

 
БХК организира две кръгли маси в София и 
Ловеч през месеците май и ноември, на 
които бяха обсъдени принципите на общия 
и специализиран надзор и международните 
стандарти за осъществяване на надзор, 
включително Факултативния протокол към 
Конвенцията за предотвратяване на 
изтезанията и необходимостта Република 
България да ратифицира този основен 
инструмент за осъществяване на надзор. 
Ключови изказвания на събитието 
направиха представители на Омбудсмана на 
Република България, Върховна касационна 
прокуратура, Главна инспекция по труда, 
Медицински отдел към ГД „Изпълнение на 
наказанията”, партньорите по проекта от 
страна на Македонския хелзинкски комитет, 
както и представители на наблюдателни 
комисии, които споделиха своя опит при 
осъществяването на дейностите в затворите. 
Мястото на втората кръгла маса, съ-
организирана с Наблюдателната комисия в 
Ловеч, бе избрано поради активната 
дейност на комисията в града. Предмет на 
оживени дискусии бяха и другите аспекти на 
надзора върху затворите – медицинският, 
санитарно-хигиенният контрол и надзорът 
върху здравословните и безопасни условия 
на труд на лишените от свобода.  
 
През юни 2009 г. екип на БХК посети 
Република Македония, където се включи в 

организираната от МХК кръгла маса, на 
която сподели своя опит от реализирането 
на проекта в България. Беше извършено  
съвместно посещение на затвора в гр. Щип.  

 
В резултат на дейностите по проекта, се 
създадоха/активираха наблюдателните 
комисии в градовете София, Варна, Бургас 
Пазарджик, Стара Загора и Сливен. 
Публикации в местната преса в Бургас, 
Варна и Русе започнаха да изнасят 
информация за дейностите на 
наблюдателните комисии, свързани с 
организиране на квалификационни курсове 
или посещения в затвора за осъществяване 
на обществен контрол. БХК разпрати копия 
от тези публикации на всички наблюдателни 
комисии, за да онагледи добрите практики в 
тази област. В отговор на запитвания на БХК 
бяха получени отговори от комисиите в 
градове без затвори - Русе, Благоевград, 
Кърджали и Добрич, в които се съобщаваше, 
че наскоро са създадени комисии, които 
започват да функционират съгласно 
изискванията на ЗИНЗС. През 2010 г. БХК ще 
насочи усилия да убеди общинските съвети 
в тези градове да формират наблюдателни 
комисии, които да започнат активна 
дейност.  

 
Друг съществен резултат от дейностите по 
проекта е инициирането на подзаконов 
нормативен акт в Министерството на 
здравеопазването, който да регламентира 
контрола на регионалните центрове по 
здравеопазване по отношение на 
извършваните медицински дейности в 
затворите. Плановете за развитие на проекта 
включват още по-широко лобиране пред 
институциите, нови работни срещи с 
Наблюдателни комисии, РЦЗ, РИОКОЗ, РИТ и 
посещения “на място” в затворите. През 
2010 г. към проекта ще се включи нов модул, 
свързан с наблюдение и стимулиране на 
външния контрол по отношение на 
образователния процес в училищата към 
затворите и работни срещи с инспекторатите 
към МОН, където към затворите 
функционират общообразователни 
училища.  
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Други дейности  
 
През 2009 г. програмата сезира Върховна 
касационна прокуратура за свои 
констатации за нечовешко и унизително 
отнасяне спрямо лишени от свобода в 
затвора във Враца. Прокуратурата извърши 
своя проверка, която потвърди изнесената 
информация, вследствие на което 
потърпевшите затворници бяха преместени 
в други затвори и настанени при по-добри 
условия. Само по себе си това бе тестване на 
надзорния капацитет на прокуратурата, 
която има широки правомощия по 
отношение на системата на българските 
затвори. 
 
Дейностите по програмата включиха и 
разследвания по жалби на лишени от 
свобода в затворите в София и Варна. В тези 
случаи затворническата администрация бе 
уведомена за жалбите, извърши свои 
проверки и уведоми за резултатите БХК.  
 

В края на годината, както и през 
предходните девет години по това време, 
БХК извърши посещения в затворите в 
Пловдив, Плевен, Белене и Бобовдол, за да 
анкетира лишени от свобода, арестувани 

през последните две години, за да изследва 
достъпа до адвокатска защита и начина, по 
който е протекло полицейското задържане. 
Данните от анкетата ще бъдат публикувани в 
годишния доклад на БХК за правата на 
човека в България.  
 
През втората половина на 2009 г. 
изследователите на БХК започнаха работа по 
подготовка на публикация за 
законодателството и практиката по налагане 
на най-тежкото наказание в България – 
“доживотен затвор без замяна”. През 
годината за публикацията бяха събирани 
статистически данни, а по време на 
посещенията в затворите - обследвани 
условията, при които се изтърпява това 
наказание. В хода на изследването БХК се 
натъкна на груби нарушения, които ще 
бъдат предмет на анализ в бъдещата 
публикация. 

 
 
През годината дейностите на Програмата 
за затворените институции се изпълняваха 
от Станимир Петров – проектен 
координатор, д-р Георги Банков – 
координатор специализиран надзор, и Елица 
Гергинова – изследовател.

 

ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА НА БЕЖАНЦИТЕ И МИГРАНТИТЕ 

През 2009 г. Програмата за правна защита 
на бежанци и мигранти осъществи своята 
дейност с основната подкрепа на 
Върховния комисариат за бежанците на 
ООН (ВКБООН), който осигури 63% от 
финансирането, а останалите 37% от 
годишния бюджет бяха финансирани от 
българското правителство чрез Държавната 
агенция за бежанците при Министерски 
съвет с целеви средства от Европейски 
бежански фонд - 3 за правна помощ и 
представителство в производствата по 
предоставяне на статут. 
 
Програмата осигурява правна помощ на  

Програмата изпълнява дейността въз 
бежанци, лица с хуманитарен статут, 
търсещи закрила и други лица, попадащи 
под закрилата по мандата на ВКБООН, но 
така също и на незаконно пребиваващи 
имигранти или мигранти, чиито основни 
права са ограничени или нарушени. основа 
на няколко постоянни институционални 
споразумения с ВКБООН от 1994 г., с 
Държавна агенция за бежанците от 1998 г., 
с Главна Дирекция „Гранична полиция” - 
МВР от 2005 г. и с Дирекция „Миграция” 
при ГДОП - МВР от 2007 г.  
Програмата оперира чрез 7 души персонал, 
5 от които правоспособни адвокати и чрез 
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национална мрежа от 10 асоциирани 
адвокати, специализирани в бежанско и 
имиграционно право и права на човека, 
които предоставят безплатна за бежанците 
правна помощ. На базата на получено 
финансиране от Европейския бежански 
фонд - 3 програмата оперираше и чрез 
националната адвокатска мрежа за 
бежанци. За пръв път от 2004 г. насам, 
когато поради финансови ограничения бе 
прекратена дейността по процесуално 
представителство програмата успя да 
осигури предоставянето му освен в 
Свиленград, и за търсещите закрила в Нова 
Загора, Елхово, Лесово и Бургас, както и в 
двата регистрационно-приемателни 
центъра за бежанци в София и Баня в 
производствата по предоставяне на статут, 
провеждани от Държавната агенция за 
бежанците при МС. Специализирана правна 
помощ бе предоставяна на категории лица, 
нуждаещи се от специална закрила като 
непридружени деца, жертви на изтезания 
или лица с увреждания.  
 
Програмата извършваше своята дейност 
чрез постоянно действаща приемна в офиса 
на програмата и чрез приемни в 
регистрационно-приемателните центрове 
на Държавната агенция за бежанците в 
София и Баня. Регулярен мониторинг бе 
осъществяван в местата за полицейско 
задържане в ГКПП „Капитан Андреево”, 
ГКПП „Ново село”, ГКПП „Аерогара-София”, 
ГКПП „Лесово” и ГКПП „Пристанище-
Бургас”. Седмичен мониторинг бе 
извършван и в единствения действащ 
Специален дом за временно настаняване 
на чужденци (СДВНЧ) в с. Бусманци, 
представляващ място за административно 
задържане на незаконни имигранти. 
Програмата осигури също така обжалване 
на актовете на администрацията и достъп 
до съдилищата на търсещи закрила и 
незаконни мигранти като правна помощ за 
реализация на правото им на ефективно 
средство за защита, както и про боно 
представителство пред административните 
съдилища и Върховен административен съд 
в случаите на сериозни нарушения на 

материални или процесуални права. 
 
Най-важният аспект от дейността на 
програмата през 2009 г. бе наблюдението 
върху достъпа до територия и процедура на 
търсещите закрила по границите. Като цяло, 
от 2002 година насам броят на търсещите 
закрила в България непрекъснато 
намаляваше като през 2002 г. те бяха 2826 
души, през 2003 г. – 1549, през 2004 г. – 
1127, през 2005 г. – 822,  през 2006 г. – 639 
души, през 2007 г. – 975 души, а през 2008 г. 
– 746 души. Предотвратяването на 
нарушения на принципа non-refoulement 
(забрана за принудително връщане) по чл. 
33, ал. 1 от Женевската конвенция за статута 
на бежанците предопредели 
необходимостта от по-засиления 
мониторинг, упражняван от програмата в 
местата за полицейско задържане на 
границите и в центъра за задържане на 
незаконни мигранти на територията на 
страната. От общият брой на 
регистрираните през 2009 г. 835 души, БХК 
оказа съдействие за достъп до територия и 
процедура на 617 от тях или 72% от всички 
търсещи закрила през годината. От тях 303 
чужденци, или 35% от подадените молби за 
закрила, получиха съдействие в СДВНЧ-
Бусманци, а 314 чужденци, или общо 36% 
от подадените молби, получиха съдействие 
на границите. 
 
Освен това, Програмата предостави общо 
4202 правни консултации на 2477 
бенефициенти, от които общо търсещи 
закрила – 965, признати бежанци – 68, лица 
с хуманитарна закрила – 67, 741 търсещи 
закрила с отказ и 147 с окончателен отказ, 9 
разделени деца, мигранти – 459,  4 
продължително задържани чужденци, 17 
случаи на доброволно връщане. През 2009 
г. 74% от бенефициентите са мъже, 13,4% 
жени, 11,7% деца и 0,9% разделени деца 
без родителска грижа. Основните страни на 
произход на бежанците в България са Ирак 
– 36%, Палестина – 14,6%, Афганистан – 
6,7%, Иран – 5,8%, Сирия – 3,5%. През 2009 
г. осем разделени деца, лишени от 
родителски грижи, подадоха молби за 
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закрила, от които три получиха 
хуманитарен статут.  
 
През 2009 г. програмата заведе общо 381 
дела, 92 от които в ускорено производство 
пред административните съдилища, и 289 
дела в общо производство пред Върховния 
административен съд, от които 198 на 
въззивна инстанция и 91 дела на 
касационна инстанция. Общо 49 бяха 
представляваните през 2009 г. дела, от 
които 10 дела пред Административен съд-
София град и 39 дела пред Върховен 
административен съд. Спечелени бяха 56 
дела, 19 в ускорено производство, а в общо 
производство – 14 на първа инстанция и 23 
на втора инстанция пред Върховния 
административен съд. 
 
 
Други дейности  
 
През 2009 г. програмата работи и по 
няколко свързани проекти и инициативи: 
 

 Проект за укрепване на закрилата 
на бежанците в България - 
финансиран от Програма МАТРА и 
координиран от Българския бежански 
съвет. Като съосновател на Бежанския 
съвет БХК участва в изготвянето и 
защитата на проект за укрепване на 
институционалния капацитет на 
неправителствените организации с 
дейност по защита на бежанци, чието 
изпълнение започна през 2008 г. 
Основната цел е утвърждаване на 
ролята на гражданското общество в 
България за закрила, приемане и 
интеграция на бежанците и лицата, 
търсещи закрила, а също развитието на 
организационния и институционален 
капацитет на самия Български 
бежански съвет.  Дейностите по 
проекта включват провеждането на 
конференции, обучения и работни 

срещи между неправителствените 
организации и държавните институции 
по застъпничество и фондонабиране, 
както и изработването на документ за 
обща визия и стратегия на Бежанския 
съвет. Проектът приключва през юли 
2010 г. 

 

 Обучения по бежанско право – 
Програмата осъществи две обучения 
по бежанско право на служебни 
адвокати към Националното бюро за 
правна помощ като част от програмата 
за продължаващо обучение на Центъра 
за обучение на адвокати „Кръстьо 
Цончев” на Висшия адвокатски съвет. 

 

 Проект DEVAS – Програмата участва в 
проекта “Задържане на уязвими 
кандидати за убежище” на Jesuit 
Refugee Service-Europe, финансиран от 
Европейската комисия, заедно с 
неправителствени организации от 
други 22 държави-членки на ЕС. По 
проекта БХК проведе 30 интервюта със 
задържани в СДВНЧ-Бусманци 
незаконни мигранти и извърши анализ 
на законодателството по принудително 
настаняване с цел установяване на 
условията на задържане в страната и 
съответствието им с международните и 
европейски стандарти.  На основата на 
тези изследвания бе публикуван 
национален доклад за условията на 
административното задържане с 
препоръки за промени в 
законодателството. 

 

 
Дейностите на Програмата през годината 
се изпълняваха от: адв. Илиана Савова – 
директор на програмата, Антоанета 
Събева – консултант, адв. Валентина 
Нилсен, адв. Георги Тошев, Елица Секулова – 
счетоводител, адв. Мариана Андреева и 
адв. Пламен Желев.
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ПРОЕКТИ, ИНИЦИАТИВИ, ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

ЧОВЕК НА ГОДИНАТА 2009 – ГОДИШНА НАГРАДА ЗА ПРИНОС 
КЪМ ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 
 

На 10 декември 2009 
г. при изключителен 
медиен интерес 
премина церемонията 
по награждаването на 
„Човек на годината 
2009” – годишната 
награда за принос 
към правата на 
човека.  
 

Шестчленно жури определи  
Теодора Захариева за  
Човек на годината 2009 г. 

 
Инициативата се подкрепи от Посолството 
на Холандия в България.  
 
Във второто издание на Годишната награда 
за принос към правата на човека бяха 
номинирани чрез отворен процес от 
публиката и одобрени от шестчленно жури 
22 личности и организации за заслуги за 
утвърждаване на човешките права. Теодора 
Захариева, учредителка на Центъра за 
защита на правата в здравеопазването, 
стана носителка на наградата „Човек на 
годината 2009”. Инициативата „Спаси, дари 
на…” спечели приза на публиката.  
 

 "Теодора Захариева и Центърът за 
защита правата в здравеопазването 
печелят срещу властта дела с огромен 
обществен интерес - в полза на хиляди 
хора. Това са дела за лекарски грешки, 
отказ на лечение, неадекватна 
апаратура, бездействия на властите да 
приемат дължими норми, с които да 
гарантират правото на качествена 
здравна грижа, и да осигурят лекарства. 
Те включват революционни колективни 
искове в защита на цели категории 
пациенти. Има и дела срещу 
фармацевтични корпорации за увреждане 
на здравето вследствие клинични 

проучвания. Тези дела показват истинско 
правозащитно мислене и решителност – 
вяра, че правата на човека ни 
принадлежат и са възможни, и това 
зависи от нас", заяви Маргарита Илиева, 
учредителка на наградата и председателка 
на журито.    
 

Освен голямата награда "Човек на 
годината", журито определи и две 
подгласни и две специални награди. Такива 
награди получиха Донка Панайотова от 
Дром – Видин, Фейсбук група „Гласуване 
без граници”, Капка Панайотова от Център  
за независим живот, арх. Калина Павлова. 
Журналистът Иво Инджев беше отличен за 
най-номинирана личност. 
 

 
Всички отличени. Теодора Захариева, Капка Панайотова, Иво 
Инджев, Донка Панайотова, Веселина Георгиева от "Спаси, 
дари на...", Антони Де Ла Реа от "Гласуване без граници", 
Калина Павлова. Снимки: Веселин Боришев. 
 

15 000 гласа бяха дадени в онлайн 
гласуването за приза на публиката.  
 

За инициативата беше изграден специален 
сайт www.humanoftheyear.org. Само за два 
месеца, от 11 октомври до 11 декември 
2009 г., той регистрира над 24 000 
посещения  от 15 000 уникални посетители.  
 

„Човек на годината 2009” се осъществи от: 
Маргарита Илиева – инициаторка на 
наградата и председателка на журито, 
Десислава Петрова, Десислава Симеонова, 
Иван Бедров, Мими Фурнаджиева, Яна Бюрер 
Тавание – членове на журито.

http://www.humanoftheyear.org/
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ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА СТРУКТУРИТЕ, АНГАЖИРАНИ С ПРОЦЕСА 
НА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖАТА ЗА ХОРАТА С ТЕЖКИ 
ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И МЕНТАЛНИ УВРЕЖДАНИЯ 
 
Проектът, чиято основна цел е да стимулира 
хода на деинституционализацията на 
грижата за хора с психични заболявания и 
ментални увреждания, приключи през 2009 
г. Той се изпълняваше в партньорство с 
Българския институт за отношенията между 
хората (БИОХ) в шест района в страната – 
Враца, Кюстендил, Велико Търново, Смолян, 
Варна и Бургас. Проектът беше подкрепен от 
Програма Матра Кап на Министерството на 
външните работи на Холандия.  
 
Двете организации извършиха оценка на 
всички форми на институционална грижа на 
лица с психични заболявания и на 
новоразкритите центрове за общностна 
грижа в 14 общини. Изследователите 
посетиха 40 социални служби, 18 
специализирани институции и 20 центрове 
за общностна грижа; извършиха 15 повторни 
посещения в проблемни заведения, както и 
трети цикъл посещения в местата, където 
бяха констатирани най-сериозни пропуски  в 
грижата.  
 
Бяха изготвени доклади за състоянието на 
грижата в шестте региона, които събраха 
гледните точки на всички участници в 
политиката за деинституционализация на 
местно ниво, като идентифицираха 
наличните ресурси, дефицити и бариери. На 
проведените шест кръгли маси се събраха 
всички регионални актьори за обсъждане на 
хода на деинституционализацията на 
грижата на лицата с умствени увреждания.  

 
През октомври 2009 г. беше публикуван 180-
страничен аналитичен доклад от проекта, 
който съдържа карта на институционалните и 
общностните социални услуги в страната, 
механизмите на деинституционализация, 
както и оценка на хода на 
деинституционализацията на социалните 
услуги по региони. Докладът анализира 
законодателните пропуски и отправя 

препоръки за реформа – в сферата на 
настойничеството, липсата на контрол на 
работата на и обучение на настойниците, 
липса на контрол върху настаняването в 
институция и на незавидим орган, който да 
следи за качеството на грижа в институциите, 
недобра регламентация на рехабилитацията 
и реинтеграцията, липса на координация 
между отговорните институции.  
 
БХК извърши застъпнически дейности във 
връзка с установени нехуманни и унизителни 
практики в институциите в Горен Чифлик и 
Оборище. След среща с РДСП Варна се 
постигна споразумение за предприемане на 
спешни мерки по предиагнозиране на 
клиенти на двете институции, 
хоспитализация на клиенти в тежко 
здравословно състояние, извършване на 
инспекции от РИОКОЗ. Правната програма на 
БХК предприе правната защита на няколко 
институционализирани клиенти.  
 
БХК осъществи успешно сътрудничество с 
журналистката Яна Бюрер Тавание през част 
от посещенията си. В резултат на 
посещенията си с екипа на БХК, Яна написа 
част от изследването си за грижата за хора с 
умствени увреждания в институции в 
България, Румъния и Сърбия. Публикуваното 
през октомври 2009 г. изследване „Бунища 
за забравени хора”1, беше препечатано във 
в. „Дневник”, както и във влиятелния 
германски вестник Süddeutsche Zeitung и 
австрийския Die Presse. 
 
Проектът се изпълняваше от екип в състав: 
Антоанета Ненкова – проектен 
координатор, Красимир Кънев; Антоанета 
Матеева, проф. Тома Томов  от БИОХ. 

                                                 
1 
http://www.dnevnik.bg/dnevnikplus/2009/10/21/803094_bunish
ta_za_zabraveni_hora 

http://www.dnevnik.bg/dnevnikplus/2009/10/21/803094_bunishta_za_zabraveni_hora
http://www.dnevnik.bg/dnevnikplus/2009/10/21/803094_bunishta_za_zabraveni_hora
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УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО ЧРЕЗ 
ОБУЧЕНИЕ НА ПРАВОЗАЩИТНИЦИ, ЮРИСТИ И ЖУРНАЛИСТИ  
 
Проектът за обучения в сферата на защита от 
изтезания и свобода на изразяване се 
изпълняваше през март – декември 2009 г. 
Той имаше за цел да подобри познанията на 
НПО, журналисти и юристи за стандартите и 
механизмите за защита от изтезания, 
нечовешко или унизително отнасяне или 
наказание и в сферата на свободата на 
изразяване. Проектът се финансира от 
Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез 
Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство. 
 

През юли и декември 2009 г. БХК организира 
две интерактивни обучения по двете теми на 
проекта, в рамките на които бяха обучение 
над 60 професионалисти. В резултат на двете 
обучения се очаква те да са в състояние да 
предлагат по-ефективна защита срещу 
нарушенията на тези човешки права и по-
активно да се застъпват за спазването им. 
 

За обученията БХК написа 
два наръчника, „Защита от 
изтезания, жестоко, 
нечовешко или унизително 
отнасяне или наказание” и 
„Свобода на изразяване”, 
по които бяха обучавани 
участниците.   

 
Първият наръчник е в авторство на Красимир 
Кънев. Той представя международните 
стандарти за защита от изтезания, жестоко, 
нечовешко или унизително 
отнасяне/наказание, анализира 
разпоредбите на международните договори, 
забраняващи подобно третиране, и 
юриспруденцията на органите, които ги 
тълкуват. Анализът е фокусиран върху 
относимата юриспруденция на Европейския 
съд по правата на човека, Комитета по 
правата на човека и Комитета срещу 
изтезанията на ООН. Подобно системно 
изложение на международното право в тази 

сфера се прави за пръв път в българската 
литература. Наръчникът беше издаден като 
отделна книга, том 1 от поредицата „Увод в 
правата на човека”, през януари 2010 г.  
 

Участниците в обучението получиха (в 
превод на български) Правилника на ЕСПЧ и 
Наръчник за практикуващи на Световната 
организация срещу изтезанията за 
завеждане на дело по чл. 3 от ЕКПЧ.2 
 

Участниците в 
декемврийското обучение 
получиха първите копия от 
наръчника по свобода на 
изразяване. Наръчникът е с 
автори Красимир Кънев, 
Бойко Боев, Полина 
Русинова. Очаква се пред 

пролетта на 2010 г. той също са бъде 
издаден в горната поредица.  
 

В специален раздел на сайта на БХК бяха 
качени всички обучителни материали от 
семинара.3 Публикуването на тези 
материали за свободен достъп беше 
оповестено сред медийните контакти на БХК 
в началото на тази година. Към обучителната 
дейност на БХК прояви интерес 
кореспондент на норвежкото издание 
Аftenposten, който присъства на обучението.  

 
БХК изказва благодарност на Lex.bg за 
оповестяването на семинарите.  
 
Проектът се изпълняваше от Правната 
програма (семинар 1) и Институционалната 
на БХК (семинар 2 и цялостна координация). 

                                                 
2 Угур Ердал и Хасан Бакарджъ, достъпен на 
http://www.bghelsinki.org/www.bghelsinki.org/resources/OMCT_Article3_
ECHR_Admissibility.doc 
 
3http://www.bghelsinki.org/index.php?module=pages&lg=bg&page=trainin
g-free-speech-dec09 

 

http://www.bghelsinki.org/www.bghelsinki.org/resources/OMCT_Article3_ECHR_Admissibility.doc
http://www.bghelsinki.org/www.bghelsinki.org/resources/OMCT_Article3_ECHR_Admissibility.doc
http://www.bghelsinki.org/index.php?module=pages&lg=bg&page=training-free-speech-dec09
http://www.bghelsinki.org/index.php?module=pages&lg=bg&page=training-free-speech-dec09
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ОЦЕНКА НА АНТИДИСКРИМИНАЦИОННИЯ РЕЖИМ 

В БЪЛГАРИЯ  
 

Проектът стартира през 2008 г. с цел да 
направи оценка на антидискриминационния 
режим в България и практиката по 
прилагането на Закона за защита от 
дискриминация (ЗЗДискр) пет години след 
неговото влизане в сила.  
 

Проектът се подкрепяше от Тръста за 
гражданско общество в Централна и Източна 
Европа.  
 

Работата по проекта 
включи правен анализ и 
оценка на практиката на 
гражданските съдилища 
по ЗЗДискр. Беше 
издадена книга под 
авторството на 
Маргарита Илиева, с 
която се коментират 
няколкостотин решения и 

определения от практиката на 
първоинстанционните и 
второинстанционните съдилища от различни 
съдебни райони и от практиката на 
Върховния касационен съд. Анализът е 
базиран върху практиката на Съда на 
Европейските общности, Европейския съд по 
правата на човека, други международни 
юрисдикции и избрани национални 
съдилища в държави от Европейския съюз. 
 
За целите на проучването, БХК проведе и 
шест групови дискусии с представители на 

няколко уязвими групи относно ситуациите, в 
които те стават жертва на дискриминация и 
механизмите на защита, до които прибягват. 
Анализираха се и коментари на ползвателите 
на закона за съществуващата система за 
защита от дискриминация.  

 
Тръстът за равни права, партньорът на БХК по 
проекта, изготви доклад за добрите практики 
по осъществяване на законите за равенство в 
Обединеното Кралство.  

 
Резултатите от проекта бяха представени на 
национален семинар „Защита от 
дискриминация – гражданско-правни 
аспекти”, проведен във Варна на 24-25 
септември 2009 г. Събитието беше съ-
организирано от Комисията за защита от 
дискриминация, Националният институт по 
правосъдие и Български хелзинкски комитет, 
в частта за представяне на резултатите от 
изследването. На събитието бяха 
представени в по-голям детайл правния 
анализ, както и резултатите от 
социологическото проучване.  
 
Проектът се изпълняваше от екип на БХК и 
Тръста за равни права - Лондон, под общото 
ръководство на Красимир Кънев.  
Маргарита Илиева е автор на правния 
анализ. Димитрина Петрова е автор на 
доклада за добрите антидискриминационни 
практики в Обединеното кралство.
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ИЗСЛЕДВАНЕ „УСТОЙЧИВИЯТ ФЕНОМЕН „ЖЪЛТА ПРЕСА/НАРОДНА ПРЕСА” 
 

Проектът „Устойчивият феномен „Жълта 
преса/народна преса”” беше изпълняван 
през февруари – декември 2009 г. с 
подкрепата на и в партньорство с Институт 
„Отворено общество” – София.  
 
По проекта работиха два екипа, медиен и 
социологически, които анализираха 
причините и ефектите от нарасналата 
популярност на жълтата преса на фона на 
падащите тиражи на печатните издания у 
нас. Изследването се фокусира вестник 
„Уикенд”, като най-печелившия модел на 
жълта преса до момента в страната. Една от 
основните причини да се постави на дневен 
ред изучаването на вестника се крие в 
миграцията на аудиторията от меинстрийм 
изданията към жълтата преса, заради 
изявени дефицити и недостатъци в 
националната преса.   
 
Проектът стартира с подготовка на 
социологически въпросник, който изследва 
информационните потребности на 
читателите на жълтата преса, политическите 
им нагласи, ценностни нагласи, етническа 
принадлежност, социално положение. 
Специален фокус на това проучване беше 
изследването на аудиторията и нагласите 
към вестник „Уикенд”. 
 
През май 2009 теренен екип на Институт 
”Отворено общество” извърши голямо 
изследване на културните нагласи, 
ценностните и политическите ориентации на 
българските граждани сред 1173 
респонденти, с подсилена извадка от 533 
души само от читатели на изданието.  
 
През септември данните от изследването 
бяха обработени в доклад от БХК. 
Резултатите от изследването бяха 
публикуван в специалния брой на сп. 
„Обектив”, „Анализ на основни данни от 
социологическо изследване на читателската 
аудитория на вестник „Уикенд”. 
Медийният мониторинг по проекта обхвана 

архива на в. „Уикенд” от 2008 и 2009-та 
година.  Беше извършвано месечно 
обобщение и анализ на данните. 
 

През декември беше 
издаден специалният 
брой на сп. „Обектив” – 
„Жълтата преса.  
Феноменът „Уикенд””. 
Той включва статии върху 
емпиричните данни: 
 
1. Вяра Ангелова – 
“Уикенд” в центъра на 
новите вестникарски 

промени”; ”Езикът – жълт или народен?” 
2. Юлиана Методиева – “Уикенд” – 

„Как жълтата преса чете соца” 
3. Емил Коен – “Анализ на основни 

данни от социологическо изследване 
на читателската аудитория на 
вестник “Уикенд” 

4. Димитрина Чернева – “Жълтите 
вестници в полето на идентификация 
на източниците на информация” 

5. Алексей Пампоров – “Общественото 
мнение и медийна среда през 2009”  

 
Специалният брой на „Обектив” е достъпен 
и в електронен вариант в сайта на БХК:  
http://www.bghelsinki.org/index.php?module=
resources&lg=bg&id=905 

 
 

Изследването се осъществи от: Юлиана 
Методиева – координатор; Вяра Ангелова – 
медиен мониторинг; Димитрина Чернева, 
Лилия Григорова, Яна Бюрер Тавание - 
документалисти; Емил Коен – обработка на 
социологически данни, Красимир Кънев – 
методология на социологическото 
изследаване; Алексей Пампоров и екип – 
социологически екип на Институт 
"Отворено общество" – София. 

http://www.bghelsinki.org/index.php?module=resources&lg=bg&id=905
http://www.bghelsinki.org/index.php?module=resources&lg=bg&id=905
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ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕМАТИЧНИ ПРАВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  
ЗА АГЕНЦИЯТА ЗА ОСНОВНИ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
 
През 2009 г. БХК изготви няколко изследвания, 
поръчани по проект с Агенция за основни 
права на човека към Европейския съюз 
(Fundamental Rights Agency, FRA), в рамките на 
който се подготвят сравнителни тематични 
правни изследвания, които се ползват от 
Европейски парламент и Европейска комисия. 
Агенцията беше създадена през 2007 г. с цел 
да предоставя на институциите, органите и 
службите на държавите-членки информация и 
данни за правозащитната ситуация в тези 
страни.  

 
Изследванията от 2009 г. се фокусираха върху 
прилагането на Директивата за расово 
равенство в България, достъпа до правосъдие 
по граждански дела за дискриминация, 
зачитането на правата на нелегалните 
имигранти, правата на лица с психични 
заболявания и умствени затруднения. Отново 
се анализира  националното законодателство, 
практиката по него и резултатите относно 
ефективната защита на права и интереси на 
уязвими групи. Заключенията на 
изследванията отново се фокусират върху 
проблемите с неадекватното функциониране 
на държавните  органи, отговорни за 
прилагане на правозащитното 
законодателство.  
 

През периода февруари-април 2009 г. БХК 
изготви тематично изследване за 
прилагането на Директивата за расово 
равенство, през май-юни 2009 г. – тематично 
изследване на правата на нелегалните 
имигранти, през юли-септември 2009 г. – 
тематично изследване на достъпа до 
правосъдие по граждански дела за 
дискриминация, през октомври-ноември 
2009 г. – тематично изследване за правата 
на хората с психични проблеми и умствени 
затруднения, през ноември 2009 г. – 
ситуационен доклад за правата на човека в 

България през 2009 г.  
 
През 2009 БХК подготви и четири 
тримесечни бюлетина за състоянието на 
правата на човека в следните области: 
- достъп до правосъдие,  

- - права на имигранти и бежанци,  
- - права на деца, дискриминация,  
- - визов контрол,  
- - достъп до информация.  

 
Чрез бюлетините определени правозащитни 
новини за груби нарушения в България 
намериха широка публичност за пръв път. 
 
През 2010 г. БХК продължава с 
актуализиране на изследването за 
хомофобия и дискриминация на основа 
сексуална ориентация, както и ще издаде 
отново четири бюлетина на всяко 
тримесечие. 
 
Обект на изследванията през 2009 г. бяха не 
само нормативни актове и съответствието 
им с международни стандарти, но и 
създадените въз основа на тях планове, 
стратегии, практики на национално и местно 
ниво. Бяха провеждани интервюта с 
отговорни държавни служители и понякога 
те бяха запознавани с изводите на 
изследователите във връзка с дейността на 
управляваните от тях независими 
институции. Това доведе до дискусии и по-
ясно разбиране за смисъла и целите на 
законодателството, както и до по-
ефективното му прилагане на места.  
 
 
Дейностите по проекта се изпълняваха от: 
Славка Кукова – главен докладчик за 
България, в консултация  други сътрудници 
на БХК.
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ПРОЕКТ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА, НАСТАНЕНИ В ИНСТИТУЦИИ 
 
Проектът за защита правата на деца, 
настанени в институции продължи да 
работи активно по конкретни случаи на 
груби нарушения на права на деца, както и 
да се включва в разработване на 
законодателство и политики, целящи по-
ефективна защита и 
деинституционализация.  
 
Работата на БХК по проблемите на децата в 
институции се състоя в това да следи 
закриването на дома за деца с увреждания 
в Могилино, както и процеса на закриване 
на дома за деца с увреждания в Горна 
Козница. БХК участва в няколко работни 
групи по промяна на законодателството в 
областта на младежко правосъдие, 
деинституциона-лизация и подкрепа на 
семействата с цел превенция на 
изоставянето на деца.  
 
През юли 2009 г. след съставяне на новото 
правителство, БХК представи меморандуми 
на всички ключови министерства, 
отговорни за закрила на децата в България. 
В меморандумите бяха включени най-
важните и спешни мерки, които новото 
правителство трябва да предприеме, за да 
осигури ефективна защита на децата. Бяха 
проведени срещи с министъра на 
образованието, зам.-министъра на 
социалната политика, председателя на 
Държавната агенция за закрила на детето. 
Те изразиха готовността си да 
приоритизират посочените от БХК области 
за закрила и да работят занапред с БХК. 
 
През 2009 г. БХК продължи да получава 
сигнали за грубо нарушаване правата на 
децата – отново американска доброволка 
се обърна към БХК с данни за неполагане 
на адекватна грижа за бебета в дома в гр. 
Бузовград. За съжаление, сигналът на БХК 
до Министерство на здравеопазването и 
общината не постигна особен резултат по 
отношение на подобряване на грижата, а 
доведе до недопускане на доброволката да 

работи с най-тежко увредените деца в 
дома.  
 
През септември 2009 г. БХК участва в 
подготвянето на  алтернативен доклад за 
състоянието на правата на човека в 
България, изготвен от коалиция от 
неправителствени организации и 
представен на широк форум през ноември.  
 
В края на периода, бяха дарени последните 
набрани средства за малък групов дом в 
Руса, в който са настанени деца от 
закритата институция в Могилино. Центърът 
за настаняване от семеен тип бе открит 
през септември 2009 г. и в него са 
настанени 7 деца от ДДМУИ „Св. Петка” – с. 
Могилино. С предоставените средства 
психолог и кинезитерапевт ще извършват  
рехабилитационни процедури и занимания 
по психомоторика с децата в продължение 
на 5 месеца.  

 
БХК поддържа тясна връзка с 
благотворителни организации във 
Великобритания4, Белгия, Холандия5 с цел 
насочване на събраните от тях средства за 
реална деинституционализация на деца от 
български домове.  В резултат на това бяха 
открити защитени жилища за младежи, 
напускащи домове, бяха подкрепяни 
финансово деца с цел приобщаващо 
образование или настаняване в услуга в 
общността, бе осигурен транспорт до 
училища и болници, бяха подпомогнати 
специалисти за работа с деца с увреждания 
с цел развиване на потенциала им.   
 
БХК продължи да участва в медийни 
дискусии относно закрилата на децата в 
България. 
 
Дейностите по проекта през годината се 
изпълняваха от Славка Кукова.

                                                 
4  http://www.truevisiontv.com/Abandoned%20filmlink/index.html  
5
  http://www.chichofoundation.org/  

http://www.truevisiontv.com/Abandoned%20filmlink/index.html
http://www.chichofoundation.org/
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ЕКИП НА БХК ПРЕЗ 2009 Г. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Красимир Кънев  
 
ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  
Десислава Симеонова, програмен директор  
Вяра Иванова, административен директор  
Ася Грудова, главен счетоводител (до май 2009) 
Северина Петкова, счетоводител 
Радоила Христова, технически сътрудник 
Ивета Банчева, технически сътрудник 
Красимир Гегов, асистент кореспонденция  
Виолета Димитрова, почистване офис 
 
ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА 
адв. Маргарита Илиева, директорка на правната програма 
адв. Даниела Фъртунова, организатор  
адв. Анета Генова, ръководител на проект за застъпничество и  
правна защита на лица с  психични, интелектуални и емоционални разстройства 
Георги Войнов, правен сътрудник 
Елена Кръстева, правен сътрудник 
мл. адв. Мария Николова, правен сътрудник 
Габриела Гълъбова, стажант 
Благовеста Ламбрева, стажант 
Стефан Стефанов, стажант 

Нина Аритонова, доброволка 
Ирина Гълъбова, доброволка 
Йорданка Недялкова, доброволка 
 
ПРОГРАМА ЗА ЗАТВОРЕНИТЕ ИНСТИТУЦИИ 
Станимир Петров, проектен координатор, координатор „Общ надзор”  
д-р Георги Банков, координатор „Специализиран надзор” 
Елица Гергинова, изследовател 
 
ПРОГРАМА “МЕДИЙНО ЗАСТЪПНИЧЕСТВО” 
Юлиана Методиева, главен редактор на сп. “Обектив” 
Вяра Ангелова, редактор на сп. “Обектив” 
Емил Коен, редактор “Интернет новини” и бюлетин “Правата на човека във фокус” 
 
ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА НА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ  
адв. Илиана Савова, директор 
Антоанета Събева, консултант 
адв. Валентина Нилсен 
адв. Георги Тошев 
Елица Секулова, счетоводител 
адв. Мариана Андреева 
адв. Пламен Желев 
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ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ  ПО ПРОЕКТИ 
Проект за защита на деца, настанени в институции 
Правни изследвания за Агенцията за основни права на ЕС 
Славка Кукова, координатор-изследовател  
 
Проект за оценка на потребностите на структурите, ангажирани с процеса  
на деинституционализация на грижата за хората с психични 
заболявания и ментални увреждания 
Антоанета Ненкова, координатор-изследовател  
 
КАМПАНИИ И КОМУНИКАЦИИ  
Яна Бюрер Тавание, мениджър (от декември 2009)  
 
 
Счетоводното обслужване на БХК се осъществява от 
счетоводна къща „Станева, Желкова и Георгиев”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

      УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 
       

Председател 
 
      Красимир Кънев  
 
      Заместник-председателки 
 
      адв. Маргарита Илиева (до юли 2009) 

Десислава Симеонова (от юли 2009) 
 
      Членове 
  
      Десислава Симеонова 
      Емил Коен 
      адв. Илияна Савова 
      Кирил Иванов 
      Рамадан Кехайов (от юли 2009) 
      Славка Кукова (от юли 2009) 
      Юлиана Методиева (до юли 2009) 
 

 


