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Годишен отчет на БХК 2008 

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. 

Членове на БХК

Антоанета Ненкова, Бойко Кючуков, Васил Чапразов, Вълко Станев, Георги Тошев, Данаил 
Данов,  Даниела  Михайлова,  Десислава  Симеонова,  Димитрина  Петрова,  Димитър 
Камбуров, Екатерина Йосифова, Емил Коен, Емилияна Живкова, Зелма Алмалех, Ибрахим 
Татарлъ, Илиана Савова, Йонко Грозев, Калина Бозева, Кирил Иванов, Красимир Кънев, 
Маргарита  Илиева,  Мария  Бакърджиева,  Марта  Методиева,  Михаил  Иванов,  Петър 
Слабаков,  Пламен  Богоев,  Правда  Спасова,  Радост  Николаева,  Рамадан  Кехайов,  Таня 
Маринчешка, Юлиана Методиева

Алфред Криспин (1926-2006) 

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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Обръщение от председателя 

Изминалата 2008 година бе изключително важна за нашата 
организация по две причини:

Това бе годината, в която БХК прие своята Стратегия за 
периода 2008-2013 г., в която определихме ясно приоритетните 
сфери на нашето застъпничество за правата на човека в 
България в този период.

През 2008 година предприехме сериозна административна 
реформа, състояща се в създаване на ясни правила и вътрешна 
административна структура.

И двете инициативи бяха по посока професионализиране на 
работата на БХК, нещо, от което една голяма неправителствена 
правозащитна организация, каквато вече от години сме, без 
съмнение се нуждае. Заедно с това, нашата организация ще 
продължи да съхранява и да гради своята дейност върху 
спонтанността, инициативността и личното пристрастие на 
своите членове и сътрудници към каузата на правата на човека. 
Постарахме се тези основни начала на нашата работа да 
залегнат в основата както на стратегията, така и на 
административната реформа.

Настоящият отчет съдържа подробно описание на дейностите 
на БХК по отделни проекти и програми през 2008 г. Всички те 
са в съответствие с приоритетите, които очертахме в нашата 
стратегия. Той, също така, съдържа информация за нашите 
постижения, партньорства и източници на финансиране.

Красимир Кънев
Председател на БХК 
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ИЗПЪЛНЯВАНИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА 
И МЕДИЙНО ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

Програмата за институционална подкрепа 
координира цялостната дейност на БХК и 
оказва подкрепа във всички дейности на 
комитета. Работещите в нея имат основна 
роля във фондонабирането на организа-
цията. Наред с това, през 2008 година в 
рамките на институционалната програма 
се поддържаше програма за медийно 
застъпничество, издаваше се месечното 
правозащитно списание „Обектив“ и 
електронният бюлетин „Правата на човека 
във фокус“, поддържаше се ежедневно 
обновявана с правозащитни новини 
интернет страница, правеше се медиен 
правозащитен мониторинг. По традиция, 
програмата координира изготвянето на 
годишния доклад за правата на човека в 
България и организира неговото 
представяне. През годината програмата 
оказваше съдействие при организиране и 
на другите публични мероприятия на 
комитета. През годината нейни 
сътрудници участваха в изпълнението и на 
редица други краткосрочни проекти и 
инициативи.

Списание “Обектив”

През годината БХК 
издаде 10 броя от 
правозащитното 
списание „Обектив“ на 
български език и два 
броя на английски 
(английските броеве се 
издават само в 
електронен формат на 

сайта на комитета). Списанието се 
разпространява сред журналисти, 
държавни институции, представителства 
на чуждестранни организации и 
дипломатически представителства, 

неправителствени организации, 
библиотеки и лица с интерес към 
правозащитната тематика. 
През 2008 година ежемесечните издания на 
дискусионния клуб “Обектив” на 
списанието бяха подчинени на ключови 
теми в областта на правата на човека. 
Особено внимание отдели сп. „Обектив“ на 
скандала с игралния филм “Баклава” на 
режисьора Алексо Петров. БХК инициира 
и “Обектив” публикува разговор с 
Агенцията за закрила на детето - основен 
обвинител на художествените послания на 
филма, с кинокритици, с продуцента на 
филма и със самия режисьор. Разговорът и 
позицията на правозащитната 
организация получиха широк отзвук.

Поредица от срещи и публикации бяха 
посветени на проблемите на децата с 
аутизъм или с други форми на психични 
заболявания. “Обектив” направи 
допитвания сред журналисти за 
необходимостта от нови подходи за 
отразяване проблемите на децата в 
неравностойно положение.

Продължи и публичната дейност на 
изданието на БХК за ситуацията на 
бежанците. 

Трайно медиатизиране и за 2008 година 
остана проблемът с разкриването на 
досиетата на бившата Държавна сигурност. 
Бяха осигурени съвместни публикации с в. 
”Гласове”.

Силна образователна проява на “Обектив” 
бе свързана с ръководенето и осигуряване 
на студентски прожекции в рамките на два 
киноцикъла заедно с катедра 
“Социология” към СУ “Св. Климент 
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Охридски”. Дискусионният формат след 
излъчването на филми от поредица 
“Постсоцът гледа соца” и “Строго охранява 
свобода 1968 година”  позволи на студенти, 
лектори и гости да обсъждат едни от най-
горещите теми от времето на и за 
комунизма: лагерите, ДС, ролята на 
комунистическата държава.

Една по-нестандартна активност на 
“Обектив” бе свързана с екологични 
проблеми. Екип на списанието проведе 
разследване на намеренията на общинари 
и бизнес-среди да разрушат Княжевските 
гробища.  

В последните месеци на изтеклата година 
“Обектив” съвместно с в. ”Литературен 
вестник” публикува непознати документи 
за т. нар. ”Възродителен процес”. 
Документалната поредица ще завърши с 
учредяването на Клуб “Граждани и учени 
за истината за “Възродителния процес”.

Списанието се списва от екип в състав: главен  
редактор – Юлияна Методиева, Вяра Ангелова  
– редактор, Емил Коен – специален 
кореспондент, и Донка Мангачева –  
специалист по предпечатна подготовка.

www.bghelsinki.org

През 2008 г. ние продължихме да 
поддържаме сайта www.bghelsinki.org като 
богат източник на  правозащитна 
информация. Посещаемостта спрямо 2007 
година се увеличи с 27%, като за 2008 
година уникалните посещения бяха близо 
55 000. Най-голям ръст бележи 
посещаемостта в раздела за новини, която 
се увеличи трикратно спрямо 2007 г.

През годината в раздела за новини бяха 
поместени над 2000 новини за нарушения 
на правата на човека у нас и по  света. От 
поместваните съобщения за пресата, най-
широк резонанс получиха изявленията на 
БХК за намерението на кмета на София 

Бойко Борисов да въведе заплащане за 
провеждане на митинги в централната част 
на София, за запазването на анонимността 
в Интернет (по повод затварянето на сайта 
„Опасните новини“), както и срещу 
скандалните изказвания на Бойко Борисов 
по повод “Възродителния процес”.

В края на годината на сайта започна да 
излиза новото електронно издание на БХК 
“Правата на човека във фокус”. До 
декември бяха публикувани три броя. 
Бюлетинът, който излиза веднъж на две 
седмици, съдържа теоретични и 
публицистични текстове по въпроси на 
правата на човека, които засега се 
осигуряват чрез преводи на текстове от 
водещи чуждестранни автори. През 2009 
година бюлетинът ще прави и аналитичен 
коментар на важни събития и злободневни 
теми, в т.ч. и от световния правозащитен 
дневен ред. Емил Коен е редактор на 
електронния бюлетин и на раздела за 
новини в сайта.

Застъпнически дейности 

През август 2008 г. започнаха 
безпрецедентните действия на Държавната 
агенция за национална сигурност (ДАНС) 
срещу медиите. По повод спирането на 
сайта “Опасни новини” БХК организира 
пресконференция, както и поредица от 
участия в печатни издания и телевизионни 
предавания, като подчерта осъдителното 
си отношение към намесата на държавата 
и посегателството върху свободата на 
словото. В тази връзка  международни 
организации публикуваха интервюта и 
срещи с правозащитници от БХК.

Силна застъпническа роля изигра БХК по 
време на безпрецедентната криза с 
Френската гимназия. Уволнената 
директорка даде възможност да се 
артикулира правозащитният аспект на 
произволните действия срещу нея и 
колектива на ФЕГ ”Алфонс дьо Ламартин” 
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– нарушението на правото на стачка. БХК 
подготви и изпрати от името на 
засегнатите учители  жалба съгласно 
Етичния кодекс на журналистите относно 
грубите опити за дискредитирането им. 

През декември 2008 г. БХК беше поканен 
на нарочна среща с делегация на 
Европейския комитет за предотвратяване 
на изтезанията за положението в 
българските затворени институции. На 
срещата представители на БХК изразиха 
своята загриженост за положението и 
отношението към задържаните в 
полицейските управления, следствени 
арести, затвори и изложиха своите 
наблюдения за актуалното състояние на 
системата на местата за лишаване от 
свобода.  

Публични събития

На 31 март 2008 г. БХК представи своя 
Годишен доклад за правата на човека в 
България през 2007 г. На специална 
пресконференция организацията 
представи пред водещите медии в страната 
наблюденията си  за спазването на правата 
на човека през първата година на членство 
на България в ЕС. 

През септември 2008 г. БХК организира 
Кръгла маса за равен достъп на ромите до 
качествено образование, в която взеха 
участие висши държавни служители от 
съответните министерства. Участниците 
обсъдиха промените в системата, свързани 
с въвеждането на делегираните бюджети, и 
бъдещите законодателни промени в 
организацията на образованието.

На 10 декември 2008 г. в София във 
фоайето на Народния театър "Иван Вазов" 
БХК отбеляза шестдесетгодишния юбилей 
на Всеобщата декларация за правата на 
човека, като връчи за пръв път Годишната 
награда за принос в защитата на правата 
на човека  на състав на Върховния 

касационен съд - съдиите Костадинка 
Арсова, Мими Фурнаджиева и Албена 
Бонева – бяха наградени за постановеното 
на 30 юни 2008 г. от тях решение в полза на 
хората с увреждания у нас, което по 
решителността, обосноваността и степента 
на защита на правата на тези хора няма 
прецедент в българската съдебна практика.

 С
ъ
д
и
и
т
е 

Мими Фурнаджиева, Костадинка Арсова и Албена 
Бонева получиха наградата от Красимир Кънев. 
Снимка: Кремена Крумова, интернет издание 
“Епохални времена”

На събитието присъства и първият 
демократично избран президент на 
България д-р Желю Желев, наред с 
председателя на ВКС проф. Лазар Груев и 
г-н Кемал Еюп, председател на Комисията 
за защита от дискриминация. 

Благодарности 

БХК изказва благодарност на Народния 
театър “Иван Вазов” за домакинството на 
церемонията по връчването на Годишната 
награда за правата на човека.

Програмата за институционална подкрепа се  
изпълнява от екип в състав: Десислава  
Симеонова – програмен директор, Вяра  
Иванова – административен директор, Ася  
Грудова – главен счетоводител, Северина  
Петкова – счетоводител, Радоила Христова,  
Диана Велчева и Красимир Гегов – технически 
сътрудници.
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ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА

През 2008 година дейностите на 
Програмата се изпълняваха в рамките на 
основната програма за правно 
застъпничество и водене на дела и два 
специализирани правни проекта: Проект 
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, и проект 
Инициатива „Равни възможности за 
жените. Сега!“. Юристите на 
организацията предоставиха 
представителство пред вътрешните 
съдилища и Европейския съд по правата 
на човека, водиха колективни искове пред 
Европейския комитет по социални права. 
Стажантската програма продължи да 
подготвя кадри в защитата на правата на 
човека.

Дела пред вътрешните съдилища

През 2008 година 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 дело на програмата Върховният 
касационен съд (ВКС) се произнесе, че 
менталният проблем сам по себе си не 
е достатъчно основание да се постави 
човек под запрещение и отмени 
запрещението на клиент на БХК, като 
призна способността му да взима 
самостоятелни решения въпреки 
интелектуалното му затруднение;

 В постановление от началото на 2009 
година Върховна касационна 
прокуратура (ВКП) постанови да се 

преразгледа запрещението на човек с 
психично заболяване, настанен в 
социална институция, с довода, че 
достъпът до съд на хората под 
запрещение не може да се ограничава 
само защото роднините им смятат, че 
няма промяна в състоянието им.

Правната програма продължи 
представителство по дела за 
дискриминационен отказ за гласуване на 
парламентарните избори на пациент, 
настанен в психиатричен диспансер, както 
и относно имотна измама на мъж с 
психично увреждане, довела до 
настаняването му в социална институция.

Програмата успешно помогна на жена с 
физически увреждания да се 
противопостави на опитите на  нейни 
роднини да я поставят под запрещение с 
цел да придобият власт върху имотите й. 

Програмата изготви становище в 
подкрепа на искане за отмяна на 
запрещението на човек с физическо 
увреждане, наложено му само заради 
физическия му проблем. Клиентка на 
програмата, жертва на домашно насилие, 
беше защитена и пред съд.

Бяха заведени и нови дела в защита на 
хора с ментални проблеми, едно от които 
приключи с безпрецедентно решение в 
полза на клиента. Административен съд 
София – град (АССГ) отсъди в полза на 
човек с психично-здравна история, като 
отмени незаконосъобразния отказ на 
Държавна психиатрична болница да 
предостави на жалбоподателя 
медицинските му документи. Програмата 
заведе дело против незаконно задържане в 
психиатрия на човек без психично-
здравни проблеми; граждански искове 
бяха подадени срещу полицията, 
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Министерство на здравеопазването и 
психодиспансера, задържал жената. 

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

 Правната програма постигна успех по 
дела срещу Волен Сидеров, заведени 
от името на обществената коалиция 
“Граждани срещу омразата”. СГС 
осъди Сидеров за враждебната му реч, 
с която насажда омраза срещу 
етническите турци в България. 
Спечеленото на районен съд дело за 
реч на омразата срещу арменското 
малцинство бе потвърдено частично от 
СГС. По делото относно речта на 
омраза на Сидеров срещу роми СРС 
отхвърли иска на ищеца, като обяви за 
факт, че „определени етнически 
малцинствени групи извършват 
престъпления ... и не изпълняват 
задълженията си ... да не нарушават 
обществения ред и да заплащат своите 
задължения“. Решението беше 
обжалвано;

 По друго дело с голяма обществена 
значимост и интерес Комисията за 
защита от дискриминация (КЗД) 
осъди кмета на район „Овча купел“ в 
столицата за антиромската му реч на 
омраза. Кметът публично се извини;

 С решение от началото на 2009 година, 
СГС осъди прокуратурата за дискри-
минация на затворничка с бисексуална 
ориентация, на която й бе отказано 
предсрочно освобождаване. Отказът бе 
основан изцяло на бисексуалната 
ориентация на жената. Това е второто 
дело на БХК, по което съдилищата 
намират прокурорски акт за 
дискриминационен.

Програмата води и други антидискрими-
национни дела, в т.ч. и относно откази за 

достъп до услуги и пазара на труда 
спрямо роми, дело за отнети родителски 
права на баща със сексистки мотиви, и др. 

Правната програма заведе и нови дела във 
връзка с подбуждане към дискриминация. 
Беше заведено дело от името на родители 
и деца с умствени затруднения до КЗД с 
цел установяване на дискриминация 
спрямо тях поради липсата на равнопос-
тавено образование и подкрепяща среда. 
Също пред КЗД програмата представлява 
и интересите на голям брой хора с 
психични разстройства, като твърди, че 
издание на „Искрено и лично“ по бТВ е 
създало враждебна среда за тях. 

 Въз основа на подаден сигнал от 
програмата, КЗД не установи полова 
дискриминация спрямо жените-
кандидат студентки при прием в някои 
от специалностите към Военния 
университет, в които бройката за жени 
е значително по-малка от тази за мъже 
или нула. Делото е висящо пред ВАС. 
БХК оправи искане за предварително 
препращане до Съда на Европейските 
общности относно въпроса допустими 
ли са съгласно европейското право и 
практика квоти по пол;

 Подаденият до КЗД сигнал за Наредба 
на МВР, съдържаща дискриминацион-
ни разпоредби, като необосновано 
въвежда ограничения за външния вид 
на полицейските служители, завърши 
с успех, тъй като МВР сам отмени 
спорната наредба преди 
произнасянето на КЗД;

 На основание Закона за достъп до 
обществена информация Правната 
програма получи обществена 
информация от редица държавни 
органи, както и актове, постановени по 
Закона за защита от дискримина-
цията, от КЗД, ВКС, апелативни, 
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окръжни и районни съдилища в 
страната. Отказът на СГС, в нарушение 
на закона, да предостави на БХК 
постановени актове беше отменен от 
АССГ.

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

 За седми пореден път Софийски 
военен съд отмени незаконното 
прекратяване на разследване по случай 
на убит от полиция ром. Решението е 
обжалвано от прокуратурата пред 
Военно-апелативния съд; 

 Успех бе постигнат и с решението на 
АССГ, с което Столична дирекция на 
МВР бе осъдена за незаконно 
задържане в РПУ. В решение от 
началото на 2009 г. съдът постанови, че 
задържането не може да се извършва 
без основание като мярка за репресия;

 Продължи представителството по дело 
за убийство на ром от полицай 
вследствие на свръхупотреба на сила. 
Все още неприключило е и 
производството срещу полицията за 
унизително третиране на задържан, 
превозен в багажника на патрулния 
автомобил.

Други  дела

Правната програма се ангажира и в други 
дела, като осъществи защита на жертви на 
трафик и блудство. По обжалвано 
наказателно постановление на КАТ, СРС 
безпрецедентно се произнесе, като 
приложи пряко чл. 6 на Европейската 
конвенция за защита правата на човека, 
като отмени необжалваемия според 
българския закон акт. Сред другите 
граждански и административни дела бяха 
дела в защита на задържани по време на 

екопротестите; граждански иск за 
причинена смърт срещу Министерство на 
здравеопазването и срещу Софийския 
диспансер за онкологични заболявания; 
обжалване на немотивирана заповед за 
експулсиране на чужденец и други.

Дела пред международни органи

През 2008 г. Правната програма заведе и 
води стратегически дела пред Европейски 
съд по правата на човека (ЕСПЧ) за 
нарушения на Европейската конвенция за 
защита правата на човека и основните 
свободи (ЕКПЧ). Бяха постигнати 
безпрецедентни успехи за привременна 
защита по дело пред Европейския съд за 
принудителната евикция на роми от кв. 
Баталова воденица. БХК постигна 
безпрецедентен в цялата практика на 
ЕСПЧ успех, когато през юли 2008 година 
Съдът нареди на властите да спрат 
изваждането на ромите от домовете им.

Европейският съд даде приоритет и по 
делото на клиент на БХК, който 
произволно и против волята си e 
институционализиран в социалния дом в 
с. Пастра, известен със своите ужасни 
условия. Жалбоподателят е поставен под 
запрещение и му е отказан достъп до съд 
за преразглеждането на мярката. През 
2008 година БХК и MDAC изготвиха 
становище във връзка с отговора на 
правителството по делото. През 2008 
година Програмата заведе в ЕСПЧ и друго 
сходно дело от името на мъж, настанен в 
социален дом в с. Русокастро.

Дела пред ЕСПЧ за причинена смърт и 
неефективно разследване

 Правната програма подаде жалба до 
ЕСПЧ във връзка със смъртта на 
пациент, незаконно настанен в 
психиатричната болница в Карлуково. 
Младежът бил задържан в 
психиатричната болница без негово 
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съгласие и без съдебно решение, 
принудително лекуван, изолиран и 
връзван за повече от 6 часа. Смъртта е 
настъпила по време на имобилизация. 
Ефективно разследване не е проведено;

 Програмата подаде и жалба поради 
безотговорното отношение на 
персонала в социален дом за възрастни 
с психични проблеми, довело до 
изчезването и смъртта на настанена в 
дома жена. И в този случай 
националните власти не проведоха 
ефективно разследване;

 ЕСПЧ образува и дело по жалба на 
Програмата срещу отказа на 
прокуратурата да проведе ефективно 
разследване и обвини полицейски 
служител в извършване на споменато 
по-горе расово мотивирано убийство. 

Дела пред ЕСПЧ относно нечовешко и 
унизително отнасяне, нарушение на 
правото на личен живот

През годината Програмата подаде 
няколко жалби пред ЕСПЧ, свързани с 
прокурорски отказ за разследване на 
расистко насилие над чернокож, както и 
неправомерно полицейско насилие с цел 
изтръгване на самопризнания. 
Програмата сезира ЕСПЧ и във връзка с 
жалбите на клиенти с ментални 
проблеми; едната от жертвите е била 
неправомерно настанена в психиатрия въз 
основа на незаконно определение на съда. 
Продължена беше кореспонденцията с 
ЕСПЧ по повод на заведено дело за 
настъпила смърт на възрастна жена в дом 
за възрастни с деменция. Смъртта е била 
предхождана от тежко насилие и 
унизително отношение, останали 
неразследвани, както и самата смърт. 
Програмата поиска приоритет и по друго 
стратегическо дело от името на клиент, 
поставен под запрещение и настанен 
против волята му в социален дом в с. 

Правда. По време на процедурата, 
клиентът почина от тежко заболяване.

Дела за несправедлив съдебен процес 
и други

 От името на свои клиенти Правната 
програма подаде жалба поради липса 
на ефективно правно средство за 
защита при неизпълнено съдебно 
решение за възстановяването на 
работа, както и жалба поради липсата 
на справедлив съдебен процес при 
защитата на правото на личен живот 
на промакедонски настроен 
журналист;

 БХК подаде жалба във връзка с 
липсата на основание съобразно 
Закона за движение на пътищата за 
обжалване на издадено наказателно 
постановление под 50 лв.;

 Заведено бе дело от името на няколко 
жалбоподатели за незаконно 
задържане в поправителна институция 
и несправедлив процес, опорочен и от 
възрастова дискриминация;

Програмата сезира ЕСПЧ и във връзка със 
случаи на нарушение на правото на мирно 
събрание на Фалун Дафа асоциация във 
връзка с бдение по повод репресиите  на 
комунистическия режим в Китай, което 
български власти забраниха, както и 
нарушение на правото на сдружаване на 
„Национално турско обединение“.

Дела пред Европейския комитет по 
социални права 

През 2008 година БХК, съвместно със свои 
партньорски организации, заведе и води 
стратегически дела и пред Европейския 
комитет по социални права към Съвета на 
Европа за нарушения на Европейската 
социална харта (ревизирана):
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 MDAC с/у България, с което 
Европейският комитет по социални 
права установи, че България нарушава 
правото на образование на децата, 
настанени в домове за деца (и 
младежи) с умствени увреждания, и по 
този начин осъществява 
дискриминация спрямо тях, основана 
на увреждането им. Решението беше 
обявено на 11.10.2008 г. 

 ERRC с/у България относно 
ограничаването със срок на 
получаването на социални помощи за 
безработица. Жалбата твърди, че с 
това българското правителство 
осъществява дискриминация спрямо 
ромите и жените.

Застъпничество, правни консултации
на граждани, сигнали 

 По сигнал, подаден до прокуратурата 
за нечовешки условия в домовете за 
деца и възрастни с увреждания, бяха 
получени множество постановления от 
Прокуратури, които разкриха липсата 
на разбиране от страна на 
Прокуратурите за тежестта на 
неглижирането като форма на насилие 
в институциите. С постановленията си, 
прокуратурите приеха, че средата в 
домовете за деца с умствени 
увреждания, в това число и в този в 
Могилино, не е увреждаща;

 Правната програма подаде сигнал до 
прокуратурата и ДАЗД за дете от дом 
в с. Звъничево, Пловдивска област, 
където възпитателка в институцията 
намазала лицето на детето с фекалии 
за наказание. По случая бяха 
предприети административни мерки;

 Правната програма подаде още сигнал 
до Общината и Прокуратурата в гр. 
Смолян. Поводът беше разкрит случай 
в социална институция в с. Ровино на 

жена, поставена под запрещение, 
способна да води самостоятелен живот 
в общността, но възпрепятствана 
поради лишаването й от 
дееспособност;

 Във връзка с писмо от граждани до 
БХК относно предвидими опасности 
при провеждането на гей прайд 
парада в столицата, Правната 
програма сигнализира  прокуратурата 
и полицията, както и специалния 
докладчик на ООН за защита на 
активистите за човешки права.

През годината се предоставиха правни 
консултации на граждани, които се 
обръщаха към БХК с молби за правно 
съдействие. Броят на жалбите и сигнали 
продължи да се покачва - 353 човека се 
обърнаха към БХК през 2008 година. 
Поради голямата натовареност на 
юристите в Правната програма и липсата 
на достатъчно човешки ресурс, 
Програмата бе принудена да преустанови 
предоставянето на становища по жалби, 
които не попадат сред приоритетните 
сфери на дейност на организацията. За да 
улесни гражданите при организирането 
на защитата им, БХК публикува на сайта 
си информация и координати на 
институции и организации, към които 
хората могат да се обърнат за помощ. 

Програмата създаде и продължи да 
поддържа и сайт със специализирана 
информация в помощ на жертвите на 
дискриминация, неправителствените 
организации и профсъюзите. 

Правната програма оказа съдействие на 
хора с психични проблеми, които се 
сблъскват с прояви на лоша 
администрация и дискриминация на 
работното място, консултира ги за 
подаването на жалби до прокуратурата и 
да отстояват правото си на доброволно 
лечение, на информирано съгласие и 
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отказ от лечение. Програмата спомогна и 
консултира хора, които се опитват да 
помогнат на свои роднини или познати с 
психични увреждания. Програмата 
настойчиво подсети настойниците и 
попечителите на клиенти, поставени под 
запрещение, за отговорността, която 
носят. Съдейства на поставените под 
запрещение лица да завеждат жалби и 
водят дела срещу тях в отстояване на свои 
социални и икономически права, лични 
права, вкл. родителски. 

Оказвано бе съдействие и консултации на 
Сдружение „Човеколюбие“, екипа на 
Комплекса за психично-здравни услуги в 
общността, район Слатина, гр. София, 
както и консултации по повод 
разработена идея за създаване на 
защитено жилище в с. Гергини. За 
съжаление, в този случай програмата 
срещна остра негативна реакция от страна 
на местната власт и към момента 
застъпничеството за изграждане на такова 
жилище не е увенчано с успех. 
Програмата осъществи застъпничество 
пред държавни и общински органи по 
случаи на деца с увреждания, настанени в 
домове. Бързо се задейства по сигнал на 
Сдружение “Инициатива за равни 
възможности“ и призовава Червения 
кръст и Министерството на извънредните 
ситуации спешно да помогнат на 
останалите без дом поради пожар жители 
на софийския кв. "Факултета". 

Обучения и семинари

Практикуващи юристи от цялата страна 
преминаха обучение на семинар в две 
части за водене на дела по Закона за 
защита от дискриминация срещу полова 
дискриминация на жени. 

През март 2008 беше организирана и 
втората част на семинара “Ролята на НПО 
и профсъюзите в борбата срещу 
дискриминацията на основата на раса, 

етническа принадлежност, възраст, 
сексуална ориентация, пол, религия и 
увреждане”. По същия проект през май 
2008 г. програмата организира и обучение 
„Управление на многообразието“ за 
представители на българския бизнес.

Обучителен семинар „Управление на 
многообразието“, май 2008 г.

По съвместен проект с организациите 
„Инициатива за зраве“ и „Надежда“ 
програмата участва в обучителна среща 
„Дискриминативни практики в здравната 
сфера срещу жените, употребяващи 
наркотици“.  

Без успех премина представянето на 
анализа на антидискриминационната 
практика на ВАС и АССГ. Съдии от двата 
съда бяха поканени на планираната за 28 
ноември 2008 г. кръгла маса, организирана 
от БХК и Националния институт на 
правосъдието, която не се състоя, тъй като 
само една съдия от АССГ уважи 
събитието.

Членове на екипа на Правната програма 
бяха канени за експерти в семинари за 
изготвяне на нови анти-дискриминацион-
ни закони на Испания и Босна и 
Херцеговина; участваха в изработването на 
Декларацията за принципите на 
равенството на Тръста за равни права, а по 
покана на Комитета на ООН за 
икономически, социални и културни 
права и Университета на Осло участваха в 
изготвянето на Общ коментар №20 
“Недискриминация и икономически, 
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социални и културни права”. 
Юристите на Правната програма изнасяха 
презентации, свързани с необходимостта 
от промяна в уредбата на запрещението, 
създаване на настоятелства в 
психиатричните болници, защита от 
дискриминация, забрана за изтезанията, 
законотворчество с участие на 
гражданското общество.

Лобиране

На 29 октомври 2008 БХК и MDAC 
организираха кръгла маса на тема 
"Осмисляне правото на образование на 
децата с умствени увреждания. Прилагане 
на решението на Европейския комитет по 
социални права по делото MDAC с/у  
България". Повод за дискусията беше 
решението по делото MDAC с/у България, с 
което Европейският комитет по социални 
права установи, че България нарушава 
правото на образование на децата, 
настанени в домове за деца с умствени 
увреждания. Специален гост на кръглата 
маса беше Полонка Кончар, 
председателка на Европейския комитет по 
социални права. 

Програмата проведе застъпничество пред 
министъра на правосъдието за промени в 
Закона за закрила на детето, Закона за 
изпълнение на наказанията, Семейния 
кодекс, Закона за събранията, митингите и 
манифестациите, Наказателния кодекс. 
Представено бе и становище за 
наказателноправната концепция, която да 
предвиди криминализиране на 
изтезанието и въвеждане на състави на 
престъпления на омразата в НК.

Правната програма сезира Комисията за 
защита от дискриминация да издаде 
препоръка до Министерски съвет за 
започване на процедура за 
присъединяване на Република България 
към Протокол № 12 към ЕКПЧ, 
установяващ генерална забрана за 

дискриминация. 
Чрез общ апел БХК, Световната 
организация срещу изтезанията (OMCT) и 
MDAC призоваха българския парламент 
чрез законодателни промени да спре 
нарушаването на правата на хората с 
ментални увреждания и подчертаха 
необходимостта за ратифициране на 
Конвенцията на ООН за правата на хората 
с увреждания и Факултативния протокол 
към нея. В поредица от писма до 
българските народни представители и 
правителство, представители на 
институции на Европейския съюз, както и 
до специални докладчици към ООН, 
трите организации подчертаха, че хората с 
ментални увреждания в страната са 
изправени пред социална изолация и 
сериозни нарушения на човешките им 
права, включително насилие и 
малтретиране. Правната програма 
подготви и становище до Комисаря по 
човешки права на ООН относно 
становището на българските власти за 
отлагане на ратифицирането на 
Конвенцията за правата на хората с 
увреждания. 

Беше подготвено становище с обща рамка 
за необходимостта от реформа в уредбата 
на запрещенията в българското 
законодателство и проведени срещи с 
представители на институцията на 
Омбудсмана на Република България за 
подобряване на положението на хората с 
психични увреждания.

Проучвания, експертни материали

През 2008 година изготви анализ-доклад за 
правната мрежа на антидискриминацион-
ните експерти на ЕС и статия по 
антидискриминационно право за 
предстояща публикация на Оксфордско 
издателство. Програмата участва в 
съставянето и разпространи анализ с 
препоръки на БХК и MDAC към 
правителството по повод решението по 
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делото MDAC с/у България. 
Правната програма извърши мащабно 
проучване на цялостната съдебна 
практика по антидискриминационни дела 
на българските административни и 
граждански съдилища, както и на 
Комисията за защита от дискриминация. 
Въз основа на проучването бе изготвен 
експертен анализ на антидискрими-
национната практиката на ВАС и АССГ, 
който предстои да бъде публикуван в 
четири тома през 2009 година. 

Публикации и кампании за повишаване
на общественото внимание

По съвместен проект с организацията 
„Инициатива за здраве“, Правната 
програма изготви брошура за 
недискриминация на жените, 
употребяващи наркотици, и пациентските 
им права.

За целите на информационна кампания 
срещу половата дискриминация на жени, 
програмата осъществи отпечатване и 
разпространение на 18 000 картички и 
плакати в подкрепа на равните 
възможности за жените. Електронна 
картичка с образа на Елен Колева може да 
бъде намерена и изпратена от сайта 
www.fame.bg, от секцията „Най-
изпращани“. Бе разработен и сайтът 
http://ravni.bghelsinki.org/, който съдържа 

информация за способите за защита 
срещу полова и друга дискриминация. 
Редица журналисти и активисти 
използваха сайта за отправна точка по 
техни материали и проучвания.

Експертите на Правната програма взеха 
десетки участия в телевизионни и радио 
предавания по актуални за обществото и 
важни за БХК теми. Чрез интервюта и 
публикации екипът на БХК успя да изрази 
становищата си и в печатните медии. 
Всички съобщения до медиите за 
спечелени дела и постигнати успехи 
получиха подобаващо отразяване.

Дейностите на Правната програма през  
годината се изпълняваха от екип в състав:  
адв. Маргарита Илиева, директорка на  
Правната програма, мл. адв. Даниела  
Фъртунова, организационен мениджър, адв.  
Анета Генова, ръководител на  проект за  
застъпничество и правна защита на лица с  
психични, интелектуални и емоционални 
разстройства, адв. Свилен Овчаров (до юни 
2008), юристите Полина Русинова (август-
декември 2008), Георги Войнов, Владислава  
Дойчинова (февруари-август 2008), Мария 
Николова, Елена Кръстева и социалния 
работник Ася Алексиева (до юни 2008),  
както и доброволките: Христина 
Димитрова, Ваня Милева, Габриела Боянова 
и Елена Шахънска.
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ПРОГРАМА ЗА ЗАТВОРЕНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

През 2008 година Програмата за 
затворените институции работи по 
проекта „Подпомагане на реформата в 
пенитенциарните институции в 
България“. Неговата цел беше да направи 
обзор на проблемите в пенитенциарните 
институции в страната и да обоснове 
необходимостта от реформи в тях. 

В тази връзка БХК направи оценка на 
състоянието на трите основни вида 
затворени институции – затвори и 
общежитията към тях, следствените 
арести и корекционно-възпитателните 
интернати за малолетни и непълнолетни 
правонарушители (ВУИ и СПИ). 
Констатираните проблеми бяха обсъдени 
на две кръгли маси. 

Дейностите по проекта през цялата 2008 
включваха и работни контакти с 
представители на изпълнителната и 
законодателната власт и запознаването им 
с най-проблемните области, констатирани 
в резултат на наблюдението. 

През цялата година експерти от БХК 
участваха в работна група, организирана 
от Министерството на правосъдието, 
която имаше за задача да изготви проект 
за нов Закон за изпълнение на 
наказанията. Писменото становище на 
БХК за необходимите законодателни 
промени получи висока оценка. Към края 
на годината законопроектът бе приет на 
заседание на Министерски съвет и на 17 
декември 2008 г. бе внесен в пленарна зала. 
Гласуваният през януари на първо четене 
законопроект инкорпорира част от 
предложенията на БХК за засилване на 
обществения надзор върху затворените 
институции, разширяване на правомо-
щията на Омбудсмана, задава стандарти за 
материални условия и прецизира редица 
действия, свързани с дисциплинарните 
процедури в тези заведения.  

Мониторинг в затвори и затворнически 
общежития. Консултиране на лишени от 
свобода

През 2008 година изследователите по 
програмата финализираха започналите 
през предходната година посещения във 
всички затвори в страната. Те извършваха 
мониторинг в затвори, като едновременно 
с наблюдението на общите условия в тях 
извършваха проверки по конкретни 
жалби на лишени от свобода. През май 
2008 година програмата направи детайлна 
проверка на условията за задържане в 
затвора – гр. Варна, за да проучи 
възможностите за завеждане на дела от 
Правната програма на БХК. През лятото 
бяха проведени разследвания по 
множество жалби на лишени от свобода 
от същия затвор, свързани със заплахи за 
саморазправа, бездействие на 
затворническата администрация, както и 
във връзка с информация за насилствени 
действия. В няколко случая бяха взети 
пълномощни за завеждане на дела.

В края на 2008 година, за осми пореден 
път, БХК извърши посещения в затворите 
в Пловдив, Плевен, Белене и Бобовдол, за 
да анкетира лишени от свобода, които 
са били арестувани през последните две 
години и за да изследва достъпа до 
адвокатска защита и начина, по който е 
протекло полицейското задържане. 
Данните от анкетата ежегодно се 
използват при подготовката на годишния 
доклад за правата на човека на БХК.

Кръгла маса за подпомагане на 
реформата в пенитенциарните институции

С оглед намиране на приемливи решения 
за провеждане и подпомагане на 
реформите в изследваните институции, 
през април 2008 година БХК организира 
кръгла маса, на която се дискутираха 
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необходимите реформи в системата на 
затворите. Активно участие в нея взеха 
представители на Министерство на 
правосъдието, Главна дирекция 
„Изпълнение на наказанията”, 
представител на институцията на 
Омбудсмана на Република България, 
началници на затвори,  както и 
представител на Европейския комитет за 
предотвратяване на изтезанията към 
Съвета на Европа. Участие взеха и 
представители на неправителствени 
организации. 

Кръгла маса за подпомагане на 
реформата в пенитенциарните 
институции, април 2008 г.

Ясното дефиниране на  проблемите, 
стоящи пред пенитенциарните 
институции, и коментарите, направени на 
кръглата маса от отговорните държавни 
служители, залегнаха в основата на 
изготвените препоръки за 
синхронизиране на законодателната 
уредба и материалните и морални 
условия на задържане с 
международноправните стандарти за 
третиране на лишените от свобода.

Наблюдение на ВУИ и СПИ и на домовете 
да временно настаняване на малолетни 
и непълнолетни

Друга дейност през годината беше 
свързана с посещения във ВУИ и СПИ. 
Изследователите направиха селекция на 
група от непълнолетни, за които бе 
констатирано, че са жертва на груби 

нарушения на техни права, с оглед да се 
поеме тяхната защита. В резултат на 
посещенията беше изготвен подробен 
мониторингов доклад за самите 
институции и за системата за борба срещу 
противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните, както и за 
множеството проблеми пред процедурата 
по настаняване и последствията от тази 
процедура за децата. 

В резултат на изследователската дейност и 
интервютата с непълнолетни при 
посещенията на СПИ и ВУИ, бяха 
селектирани случаите на общо пет деца, 
от името на които Правната програма на 
БХК заведе жалби в Европейския съд по 
правата на човека в Страсбург във връзка с 
нарушения и несъответствия на 
настаняването им във ВУИ с Европейската 
конвенция за правата на човека и други 
относими международноправни 
документи.

През 2008 БХК получи достъп от 
Дирекция на национална служба 
“Полиция” и до домовете за временно 
настаняване на малолетни и непълнолетни 
(ДВНМН). Така изследователи на БХК 
успяха да посетят петте ДВНМН, където 
инспектираха процедурата по 
настаняване, продължителността на 
престоя на децата и общите материални 
условия в тези институции.

Изследване на процедурата и  
практиката по настаняване в  
корекционни институции

Процедурата за настаняване на малолетни 
и непълнолетни в корекционни 
институции и най-вече работата на 
комисиите за борба с 
противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните станаха 
обект на специално изследване на БХК, 
което беше извършвано в хода на цялата 
година. Изследването фокусира върху 
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дейността на институциите, които се 
занимават с деца с отклоняващо се 
поведение – местните комисии за борба с 
противообществени прояви на малолетни 
и непълнолетни, анализирайки тяхната 
практика за периода 2000-2007 година. 
Изводите от изследването бяха поместени 
в обширна публикация за системата на 
корекционно-възпитателните 
институции1.  Изследването се извърши с 
подкрепата на Стажантската програма на 
Институт „Отворено общество“ - 
Будапеща.

Кръгла маса за правата на децата, 
настанени в корекционни институции 

През октомври 2008 г. БХК организира 
кръгла маса на тема “Системата за борба 
срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните и правата 
на децата, настанени в корекционно-
възпитателни институции (ВУИ и СПИ)”. 
Кръглата маса изигра основна роля за 
дефиниране на законодателните и 
структурни проблеми пред системата на 
правораздаването спрямо деца-
извършители на противообществени 
прояви и децата, настанени в 
корекционно-възпитателни институции, и 
достигна до консенсус на участниците 
относно извършването на необходимите 
реформи в тази система. 

Поради изключителната актуалност на 
направените презентации, БХК реши да 
издаде стенограмата от кръглата маса като 
отделна публикация, в която да се включат 
изказванията и на другите участници – 
директори на ВУИ и СПИ и други 
експерти2.

Наблюдение на следствените арести 

През 2008 година Програмата направи 

1 http://www.bghelsinki.org/upload/resources/St  
enograma_VUISPI_28102008.doc

2 Ibid.

изследване на следствените арести и на 
системата за предварително задържане 
като цяло. Посещения се извършваха без 
предизвестие въз основа на пропуски, 
издадени от ГД “Изпълнение на 
наказанията”. Изследователите изготвиха 
доклад, основните акценти в който бяха 
общото материално положение  на 
следствените арести – необходимостта от 
извършване на ремонти и липсата или 
недостигът на осветеност, проветрение, 
възможност за раздвижване и осигуряване 
на занимания за задържаните лица. 
Констатирано бе, че в някои от арестите 
броят на задържаните лица за определен 
период от време е надхвърлял капацитета 
им. Все още няколко от арестите се 
намират под земята без каквито и да е 
възможности за осигуряване на престой на 
открито, на необходимата осветеност и 
приток на свеж въздух, за съхранение на 
хранителни пратки и за провеждане на 
свиждания. Препоръките на Комитета за 
предотвратяване на изтезанията и на 
Върховна касационна прокуратура за 
закриване на някои от арестите и за 
подобряване на материалните условия за 
задържане и през 2008 година останаха 
неизпълнени. В края на януари 2009 
година БХК получи обобщена 
информация от ГД “Изпълнение на 
наказанията” относно актуалното 
състояние, материалната база, жалбите, 
финансирането и др. аспекти, свързани с 
дейността на арестите. След като 
актуализира информацията от доклада, 
през 2009 година БХК ще го публикува на 
своя сайт.
 
Дейността по наблюдение на следствените 
арести включи и изготвянето на експертен 
доклад, който прави обзор на 
осъдителните присъди срещу България, 
произнесени от Европейския съд по 
правата на човека в Страсбург, който ще 
бъде неотменна част от доклада за 
състоянието на правата на лицата, 
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задържани в следствени арести. 
Едновременно с тези дейности екипът, 
работещ по проекта, се включи и в други 
мониторингови и административни 
инициативи, които имаха отношение към 
дейността на затворените институции. 
Такива бяха воденето на кореспонденция с 
лица, настанени в трите вида институции. 
Преобладаващата част от молбите и 
жалбите бяха от затвори, а тези от ВУИ, 
СПИ и следствени арести бяха единични. 

Партньорски дейности 

През 2008 година програмата беше 
конституирана като партньор на Фонд за 
превенция на престъпността “ИГА” - гр. 
Пазарджик по проект, озаглавен „Пилотен 
модел за алтернативни услуги в подкрепа 
преструктурирането и реформирането на 
институциите за деца”. БХК осъществи 
супервизия на качеството и обема на 
социалните услуги, които децата 
получават по време на пребиваването си в 
корекционно–възпитателни заведения и 
по време на протичането на 
възпитателните дела. 

През пролетта и лятото на 2008 година 
изследователите представиха свои 
презентации в организираните 
информационни дни за  пилотния модел 
за преструктуране на институциите за 
деца проект , през м. юни-юли 2008 
участваха в обучение на 
мултидисциплинарни екипи във 
Велинград и Троян, а в края на юли 2008 
изнесоха презентации на заключителна 
конференция  по проекта в Пловдив.

Публикации 

През ноември 2008, поради 
изключителната големия интерес към 
изнесената информация и направените 
презентации на кръглата маса за 
системата за борба срещу 

противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетни и 
правата на децата, настанени във ВУИ и 
СПИ, БХК издаде стенограмата от 
кръглата маса като отделна публикация. 
Публикацията е достъпна в сайта на БХК. 

В края на годината БХК публикува 
поредния си анализ на положението в 
българските затвори, „Затворите в 
България: Изследване на системата на 
местата за лишаване от свобода“3. 

Книгата е резултат 
от посещения на 
изследователите 
на БХК във всички 
затвори и в 
повечето 
затворнически 
общежития. Тя 
анализира 
процеса на 
реформа в 
българските 

затвори след измененията на Закона за 
изпълнение на наказанията от 2002 година 
и прави общ преглед на системата на 
местата за лишаване от свобода и 
материалните условия в тях. Книгата 
обобщава актуалните проблеми, стоящи 
през местата за лишаване от свобода, и 
фокусира върху тези от тях, които трябва 
спешно да бъдат решени за цялостното 
хуманизиране на пенитенциарната 
система.

През 2008 година Програмата за затворените 
институции се изпълняваше от екип в  
състав: Станимир Петров, д-р Георги Банков 
и Любомир Стойчев, стажант-изследовател,  
изследване на местните комисии за борба с  
противообществените прояви на  
малолетните и непълнолетните.

3 http://www.bghelsinki.org/index.php?  
module=resources&lg=bg&id=781
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ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА НА БЕЖАНЦИТЕ И МИГРАНТИТЕ 

През 2008 г. Програмата за правна защита 
на бежанците и мигрантите осъществи 
своята дейност с основната подкрепа на 
Върховния комисариат за бежанците на 
ООН (ВКБООН). През  септември 2008 г. 
програмата за пръв път получи 
финансиране от българското правителство 
чрез Държавната агенция за бежанците от 
Европейския бежански фонд II.

Програмата осигуряваше текуща правна 
защита на 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. 

Програмата изпълняваше дейността си 
въз основа на постоянни  споразумения с 
ВКБООН от 1994 г., с Държавната агенция 
за бежанците от 1998 г., с Главна дирекция 
„Гранична полиция” от 2005 г. и с 
Дирекция „Миграция” при НСП на МВР 
от 2007 г. 

Програмата оперира чрез осем души 
персонал, пет от които правоспособни 
адвокати, и чрез национална мрежа от 
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 II програмата възстанови 
работата на цялата националната правна 
мрежа от 10 адвокати и за разлика от 
предходните години освен в Нова Загора, 
Свиленград, Лесово и Малко Търново, 
осигури правни консултации и 
процесуално представителство на 
административна фаза на търсещи 
закрила в София по време на 
производството, провеждано от 

Държавната агенция за бежанците при 
Министерски съвет. Специализирана 
правна помощ бе предоставяна на 
категории лица, нуждаещи се от 
специална закрила, като непридружени 
деца, жертви на изтезания или лица с 
увреждания. 

Програмата извършва своята дейност чрез 
постоянна приемна и чрез адвокатски стаи 
в действащите регистрационно-
приемателни центрове за бежанци в 
София и с. Баня, община Нова Загора към 
Държавната агенция за бежанците. 
Регулярен мониторинг бе осъществяван в 
местата за полицейско задържане в ГКПП 
„Капитан Андреево”, ГКПП „Лесово”, 
ГКПП „Малко Търново”, ГКПП „Ново 
село” и ГКПП ”Аерогара-София”. 
Седмичен мониторинг бе извършван и в 
единствения действащ Специален дом за 
временно настаняване на чужденци 
(СДВНЧ) в с. Бусманци, представляващ 
място за административно задържане на 
незаконно пребиваващи в страната 
чужденци, както и в Специалното 
помещение за временно настаняване на 
чужденци (СПВНЧ) в гр. Любимец на 
българо-турско-гръцката граница.

Дейността през изтеклата година бе 
обособена в две основни групи с оглед на 
категорията бенефициенти. Първата и 
основна група бенефициенти бяха 
бежанците, чужденците с хуманитарен 
статут и търсещите закрила, или, иначе 
казано, чужденци, които бягат от 
преследване в страната си на произход 
или постоянно местожителство, или 
онези, които са я напуснали поради 
опасност от изтезание, екзекуция, тежки 
посегателства срещу техния живот, 
свобода или лична сигурност, поради 
вътрешен или международен въоръжен 
конфликт. По отношение на тази 
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категория бенефициенти програмата 
осигуряваше правна защита, финансирана 
от ВКБООН чрез Представителството му в 
София и от българското правителство 
чрез Европейския бежански фонд. Втората 
категория лица, ползватели на правната 
помощ, предоставяна от програмата, бяха 
имигрантите, по отношение на които бе 
констатирано нарушаване на техни 
основни права като фокусът бе върху 
правото на свободно придвижване, защита 
от нечовешко или унизително отнасяне, 
както и защита на личния и семеен живот. 
С предимство бяха консултирани и 
представлявани случаи, при които тези 
права са били ограничени или отказани 
чрез административен акт на полицейски 
органи.

Правната защита бе насочена към 
представителство и защита на 
бенефициентите пред съответните 
административни органи и съд - 
Държавната агенция за бежанците при 
МС,  Главна дирекция „Гранична 
полиция”, Дирекция „Миграция” към 
Национална служба “Полиция”, 
новосформираните регионални 
административни съдилища в София и 
Сливен и пред Върховния 
административен съд. Правната помощ се 
предоставяше основно посредством 
консултации и представителство пред 
решаващия административен орган. През 
2008 година програмата бе в състояние да 
осигури цялостно процесуално 
представителство за осигуряване на 
достъп до територия и процедура, при 
регистрация на молба за закрила, в 
производството по Дъблинския регламент 
за определяне на държавата, отговорна за 
разглеждане на молбата, както и в 
ускореното и общото производство. 
Програмата ограничи предоставянето на 
правна помощ чрез процесуално 
представителство пред съдилищата само 
до търсещите закрила от Ирак, като за 

останалите правната помощ се ограничи 
до изготвяне на жалби против решения за 
отказ и молби за правна помощ до 
съответния съд. По този начин се осигури 
достъп на всички търсещи закрила с отказ 
до съдебен контрол и възможност за 
ангажиране на правна помощ на съдебна 
фаза чрез назначаване на служебен 
защитник от Националното бюро за 
правна помощ. Допълнително бе 
осигурено и представителство пред 
полицията или други държавни органи, 
както и всякакви правни консултации по 
други въпроси, касаещи пребиваването в 
страната и упражняването на правата на 
бежанците и мигрантите.  

През 2008 година програмата фокусира 
своята дейност върху осигуряването на 
достъп до територията на страната на 
търсещите закрила и върху стандартите на 
провежданото производство за 
предоставяне на статут. Особено важен 
аспект от дейността бе оказваното 
съдействие за достъп до територия с оглед 
засиления граничен и имиграционен 
контрол в изпълнение на функциите по 
опазване на външната граница на ЕС. 

През предходните години броят на 
търсещите закрила, получили достъп до 
България непрекъснато намаляваше, като 
през 2002 година те бяха 2826, през 2003 г. – 
1549, през 2004 г. – 1127, през 2005 г. – 822, а 
през 2006 г. – 639 души. Опасността от 
недопускане на търсещите закрила и 
връщането им от границата в нарушение 
на принципа non-refoulement предопредели 
необходимостта от по-засиления 
мониторинг, упражняван от програмата в 
местата за полицейско задържане на 
границите и в тези за незаконни 
имигранти на територията на страната. За 
пръв път увеличаване на броя на 
търсещите закрила бе регистрирано през 
2007 г., когато молби за закрила бяха 
подадени от 975 души от 44 държави, от 
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които 645 души, или 33% от всички молби, 
получиха достъп до територия и 
процедура за предоставяне на статут 
благодарение на съдействието и правната 
помощ от БХК. Макар и през 2008 г. броят 
на подадените молби да претърпя леко 
намаление – 746 души от 42 страни, 
процентът на хората, получили достъп до 
територия и процедура вследствие 
дейността на БХК, нарасна на 57%, или 423 
търсещи закрила, представлявани от 
програмата. От тях 172 чужденци, или 23% 
от подадените през 2008 г. молби за 
закрила, получиха съдействие и 
представителство в СДВНЧ-Бусманци, а 
251 чужденци, 59 от които деца и едно 
непридружено дете, или общо 33,6% от 
подадените молби, бяха представлявани и 
консултирани на границите.

Програмата предостави общо 4377 правни 
консултации на 2284 бенефициенти, от 
които общо търсещи закрила – 950, 
признати бежанци – 61, отказани бежанци 
– 461, мигранти – 664, лица с хуманитарна 
закрила – 71, 12 разделени деца, осем 
продължително задържани чужденци и 57 
други категории чужденци. През 2008 
година 13 разделени деца, лишени от 
родителски грижи, подадоха молби за 
закрила, от които две получиха статут на 
бежанец, едно дете – хуманитарен статут, а 
на две деца бе отказана закрила.

През 2008 година програмата заведе общо 
367 дела, 120 от които в ускорено 
производство пред административните 
съдилища, и 247 дела в общо производство 
пред Върховния административен съд, от 
които 163 на въззивна инстанция и 84 дела 
на касационна инстанция. Общо представ-
ляваните дела са 115, от които пет дела в 
ускорено производство и 110 дела в общо 
производство, от които 70 дела на първа и 
40 на втора инстанция. Спечелени бяха 30 
дела, 11 в ускорено производство, 15 в 
общо производство на първа инстанция и 
четири на втора инстанция пред ВАС. 

Партньорски дейности 

През 2008 година Бежанската програма 
работи и по няколко свързани проекти и 
инициативи:

 Международен проект за мониторинг  
и оценка на Квалификационната 
директива 2004/83/ЕО – финансиран от 
Европейската комисия и координиран 
от Холандския бежански съвет. По този 
проект БХК участва в изготвянето на 
сравнителноправен мониторингов 
доклад за транспонирането в 
националните законодателства на 
Директива 2004/83/ЕО относно 
минималните стандарти за 
признаването и правното положение 
на гражданите на трети страни или 
лицата без гражданство като бежанци 
или като лица, които по други 
причини се нуждаят от международна 
закрила, както и относно съдържанието 
на предоставената закрила.

 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 проект, чиято основна цел е да 
спомогне за развитието и 
утвърждаването на ролята на 
гражданското общество в България  за 
закрила, приемане и интеграция на 
бежанците и лицата, търсещи закрила, 
както и да осигури трайната и 
необходима роля на 
неправителствените организации в 
националната системата по 
убежището.

Дейностите на програмата през годината се  
изпълняваха от: Антоанета Събева, адв.  
Валентина Нилсен, адв. Георги Тошев, Елица 
Секулова, адв. Илиана Савова, Майсун 
Шаабан, адв. Мариана Андреева и адв. Пламен 
Желев. 
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ПРОГРАМА ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА, НАСТАНЕНИ В 
ИНСТИТУЦИИ

През 2008 г. Програмата продължи да 
работи активно по конкретни случаи на 
груби нарушения на права на деца и да 
участва в разработване на законодателство 
и политики, целящи по-ефективна защита 
и деинституционализация. 

Работата на БХК по създаването на филма 
на БиБиСи „Изоставените деца на 
България” доведе до широк обществен 
отзвук в България и чужбина на проблема 
с нарушаването на правата на децата с 
увреждания, особено в институции. След 
филма се формира коалиция от 100 
български неправителствени организации 
(на която БХК стана член), които се 
занимават с защита на правата на деца, 
както и с предоставяне на услуги за тях. Тя 
не само следеше процеса на 
деинституционализация на 65-те деца и 
младежи от дома в Могилино, обект на 
филма, но разработи политически 
документ4, основан на опита си, както и 
законодателни предложения за промени с 
цел ефективната работа на системата за 
правата на децата. Този процес бе 
допълнително подкрепен от факта, че 
премиерът на България постави задача на 
отговорните министерства да въведат 
изменения в Закона за закрила на детето, 
за да се предотвратят подобни нарушения. 
Някои НПО бяха поканени да 
консултират тези изменения. 

През юни 2008 те внесоха предложения в 
Министерство на труда и социалната 
политика, президентството, Министерски 
съвет, Държавна агенция за закрила на 
детето, връчиха ги и на евродепутати5. За 

4 http://www.bghelsinki.org/index.php?  
module=news&lg=bg&id=1397 

5 http://www.dnevnik.bg/intervju/2008/04/06/4  
81233_slavka_kukova_v_momenta_niama_nito_p
odkrepa_nito/

съжаление, през октомври никое от 
основните предложения не бе внесено от 
МС в Народното събрание за гласуване. 
Разработването им, обаче, постигна общ 
език между НПО, единомислие в целите и 
средствата за постигане на пълноценно 
включване на децата от уязвими групи в 
обществения живот чрез спазване на 
основните им права. 

На 4 март 2008 г. филмът на БиБиСи бе 
показан в Европейския парламент и бе 
организирано обсъждане с участието на 
представител на БХК на европейския 
проблем с децата с увреждания, които 
живеят в институции. За съжаление, 
българските евродепутати, както и 
българският президент, премиер и 
министри поддържаха тезата, че домовете 
за деца с увреждания се нуждаят 
единствено от повече средства, че филмът 
не е показателен за системата и че в 
голяма степен е манипулативен. Все пак 
той доведе до национална кампания за 
събиране на средства за реално 
деинституционализиране на децата от 
Могилино и до извеждане на 35 деца и 
младежи от Могилино и настаняването им 
в услуги в общността. Към март 2009 все 
още 30 от децата и младежите чакат да 
бъдат построени техните малки групови 
домове. Тази кампания стана повод да се 
работи от страна на различни фондации 
по разформироване и извеждане на 
децата и от дома в с. Горна Козница. 

БХК успя да поддържа заедно с някои 
медии общественото внимание върху 
проблемите на институционализираните 
деца през цялата 2008-ма. Представител на 
БХК участваше в интервюта по телевизии 
и радиа по наболели проблеми след 
филма ‘Баклава’, след убийството на 15-
годишно момиче в дома в Трън, след 
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инцидента с 4-годишно дете, чието лице 
бе намазано с фекалии от санитарка в 
дома в с. Зелениково, и други.

БХК получаваше многобройни сигнали за 
грубо нарушаване правата на децата – 
добър пример в това отношение бе сигнал 
от двойка американци от Корпуса на 
мира, които съобщиха за неглижиращо 
отношение на персонала в дома в с. 
Кермен към децата с увреждания, 
настанени в него. След сигнали от БХК до 
държавни органи, директорката на дома 
напусна и стилът на отглеждане и грижа 
за децата се промени драстично. 

Същите резултати бяха постигнати и в 
дома в с. Медвен след като БХК отиде там с 
френски журналист и филмът „Малките 
фантоми на България” бе излъчен по 
националната френска телевизия през 
юни 2008.6 

БХК продължава да консултира чужди 
журналисти по отразяване на проблемите 
на децата в България, последния резултат 
на което бе статия във в. „Таймс“, 
отнасяща се до унизително и нехуманно 
отношение към бебетата в дома в Плевен, 
която предизвика медиен отзвук в 
България.7

През март 2008 БХК подготви няколко 
алтернативни доклада8 за състоянието на 
децата в България и ги изпрати до 
Комитета на ООН по правата на детето 
заради предстоящото разглеждане на 
доклада на правителството по изпълнение 
на задълженията му по Конвенцията за 
правата на детето. През май 2008 
представител на БХК присъства на 
обсъждането на правителствения доклад и 
проведе серия дискусии и срещи с 

6 http://envoye-special.france2.fr/index-fr.php?  
page=reportage&id_rubrique=434

7 http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/co  
lumnists/article5720609.ece

8 http://www.bghelsinki.org/index.php?  
module=resources&lg=bg&id=0&cat_id=19#2008

представителите на правителството. След 
това публикува статия за представянето на 
правителството на това обсъждане9 и 
изпрати напомнителни писма, както и 
проведе срещи с някои заместник-
министри във връзка с изпълнение на 
препоръките на Комитета на ООН, голяма 
част от които бяха основани на 
констатациите и наблюденията, 
осъществени от БХК. През 2009 година 
БХК ще продължи да лобира за спазване 
на препоръките и ще следи всички 
действия и мерки, предприемани в 
изпълнението им  в България. 

През 2008 година БХК установи трайни 
отношения с някои евродепутати, които 
активно работят в защита правата на 
децата с увреждания. Информира ги за 
всички действия на държавни органи в 
закрила на децата и в резултат те 
осъществиха специална мисия до 
България с тази цел и създадоха 
декларация против институциона-
лизиране на деца с увреждане в Европа, 
която е в процес на подписване. 

БХК поддържа тясна връзка и с 
благотворителните организации, 
създадени след излъчване на филма на 
БиБиСи във Великобритания10, Белгия и 
Холандия с цел насочване на събраните от 
тях средства за реална деинститу-
ционализация на деца от български 
домове.  В резултат на това бяха учредени 
стипендии на определени 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. 

Дейностите по програмата през годината се  
изпълняваха от Славка Кукова, координатор.

9 http://www.epochtimes-bg.com/2008-02/2008-  
05-28_04.html

10 http://www.truevisiontv.com/Abandoned  
%20filmlink/index.html
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ПРОЕКТИ, ИЗСЛЕДВАНИЯ

Изготвяне на тематични правни 
изследвания за Агенцията на Европейския 
съюз за основни права

През 2008 година БХК започна работа по 
нов проект с Агенцията на Европейския 
съюз за основни права (Fundamental Rights 
Agency). Агенцията беше създадена през 
2007 година с цел да предоставя на 
институциите, органите и службите на 27-
те държави-членки информация и данни 
за правозащитната ситуация в тези 
страни.   

БХК участва в изготвянето на сравнителни 
тематични правни изследвания по 
определени теми, зададени от Агенцията, 
които са поръчани най-често от 
Европейския парламент или Европейска 
комисия. Те целят да уеднаквят 
законодателството, политиките и 
практиката на отделните 27 държави-
членки на ЕС, като обхващат периода 
2000-2007 г. В тях се включват изследвания 
на националните специализирани органи, 
създадени да осигурят защита на права 
като защита от дискриминация, защита на 
лични данни, защита от трафикиране. 
Изследванията съдържат анализ както на 
националното законодателство в 
определена правозащитна област, така и 
доказателства за реалното му прилагане и 
резултатите относно ефективна защита на 
права и интереси на уязвими групи. За 
съжаление, изследванията за България 
показаха, че тя, макар и в определени 
области с напредничаво законодателство, 
не може да се похвали с добре 
функциониращи органи и политики по 
прилагането му.

През периода февруари – април 2008 г. 
БХК изготви тематично изследване за 
хомофобията и дискриминация на основа 
сексуална ориентация. През май - юли 

2008 г. организацията изготви тематично 
изследване на трафика на деца, а в 
периода юли - септември – тематично 
изследване на националните органи за 
защита права на човека (националния 
Омбудсман). През октомври - ноември 
БХК написа цялостен ситуационен доклад 
за правата на човека в България през 2008 
г., а последното за годината изследване – 
тематично изследване върху защитата на 
личните данни – беше написано в периода 
ноември 2008 – януари 2009 г.

През 2008 година БХК подготви и четири 
тримесечни бюлетина за състоянието на 
правата на човека в страната. Чрез 
бюлетините определени правозащитни 
новини за груби нарушения в България 
намериха широка публичност за пръв път.

Обект на изследванията през 2008 година 
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. 
Имаше случаи на служители, които се 
интересуваха от анализите и оценките на 
тяхната дейност и успяха да ги приемат 
като конструктивни инструменти в по-
нататъшната си работа. 

Дейностите по проекта се изпълняваха от 
екип в състав: Славка Кукова, юристи на  
Правната програма и други сътрудници на  
БХК.
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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 деинституционализа-
цията на грижата за хора с психични 
заболявания и ментални увреждания, 
стартира през юли 2008 година. Партньор 
на БХК е неправителствената организация 
Български институт за отношенията 
между хората (БИОХ). Проектът се 
изпълнява в шест района в страната – 
Враца, Кюстендил, Велико Търново, 
Смолян, Варна и Бургас, където двете 
организации извършват оценка на 
потребностите на структурите, 
ангажирани с деинституционализация. 
Дейностите се подпомагат от 
структуриране на коалиции за промяна и 
максимално използване на потенциала на 
регионално ниво.

През изтеклата година екипът на проекта 
работи в три от наблюдавани региони – 
Смолян, Враца и Велико Търново. Двете 
организации извършваха мониторинг и 
външна оценка, която на свой ред се 
допълва със самооценката на самите 
социални структури и близки на хора с 
психични заболявания или ментални 
увреждания за хода на деинституционали-
зацията. Екипът извършваше посещения, 
правеше директни наблюдения и проведе 
обсъждания с ръководителите на 
структурите на въпроси, възникнали след 
получаване на самооценката. Екипът на 
проекта изготви доклади за състоянието 
на грижата в трите региона, които събраха 
гледните точки на всички участници в 
политиката за деинституционализация на 
местно ниво, като идентифицираха 
наличните ресурси, дефицити и бариери. 
Експертите отправиха препоръки за 

приоритетни области за стратегическото 
развитие на тези политики и грижи в 
трите наблюдавани през 2008 година 
района.

През изтеклата година бяха организирани 
и три работни конференции, които 
обсъдиха основните изводи от 
регионалния мониторинг и набелязаха 
приоритетни области на по-нататъшно 
взаимодействие с цел стимулиране хода на 
деинституционализацията на регионално 
ниво. 

Общият извод от работата до момента е, 
че процесът на деинституционализация на 
социалните услуги е стартирал във всички 
региони, но съществуват бариери, за 
преодоляването на които са необходими 
стъпки за преструктуриране и 
стимулиране на собствения ресурс на 
регионално ниво; законодателни промени 
и лобиране за промяна на съществуващи 
практики на национално ниво, които 
възпрепятстват деинституционализацията 
(напр. закриване на институции в особено 
критично състояние – пример дома в с. 
Присово, Велико Търново, 
преразглеждане на правния статут на 
институционализираните над 3000 лица и 
търсене на решения за трансформация на 
институционалната грижа).

В хода на проекта беше постигнато 
съгласие за реализиране до 2011 година на 
два областни проекта в Смолян и Велико 
Търново с основни акценти: 
регионализиране на социалните услуги и 
обучение за стимулиране процеса на 
деинституционализация на грижата за 
лица с ментални проблеми. 

Проектът се изпълнява от екип в състав:  
Антоанета Ненкова и Красимир Кънев от 
БХК, Антоанета Матеева и проф. Тома 
Томов  от БИОХ.
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Оценка на анти-дискриминационния 
режим в България 

През април 2008 г. в партньорство с Тръста 
за равни права, Лондон, БХК стартира нов 
проект за оценка на  анти-
дискриминационния режим в България. 
Проектът включва изготвяне на оценка на 
юриспруденцията и на работата на 
институциите, свързани със защита от 
дискриминация в страна – Комисията за 
защита от дискриминация, съдилищата, 
както и административни органи. Проектът 
установява прецедент в изготвянето на 
независим преглед на ефективността на 
анти-дискриминационния закон на 
България с участието на ползвателите на 
закона и гражданското общество.

Чрез публични обяви БХК покани широк 
кръг лица да коментират закона и дадат 
оценка на организацията на работата на 
органите за защита от дискриминация. БХК 
проведе серия от фокус групи из страната с 
уязвими групи за набиране на информация 
за проявите на дискриминация спрямо тях 
и защитата, която получават срещу нея след 
влизането в сила на Закона за защита от 
дискриминация. Наред с това, правен 
експерт на БХК прави задълбочен анализ на 
практиката на Комисията за защита от 
дискриминация. 

През 2009 година БХК и Тръстът за равни 
права ще публикуват доклад за 
ефективността на системата за защита от 
дискриминация, както и доклад за добрите 
европейски практики в тази насока, и ще 
изготвят  становище за бъдещи промени в 
Закона за защита от дискриминация. 

Проектът се изпълнява от екип на БХК и 
Тръста за равни права, ръководен от Красимир 
Кънев.

Написване на доклад за расизма в 
България през 2007 година за Европейската 
мрежа срещу расизма

През 2008 година за втора поредна година 
БХК беше ангажиран от Европейската 
мрежа срещу расизма (ENAR) да напише 
годишен доклад за расизма и ксенофобията 
в България през 2007 година. Докладите на 
ENAR се пишат в 26 държави-членки на ЕС 
всяка година, за да запълват празнините в 
официалните и академични доклади по 
темата и да предложат алтернативна гледна 
точка върху проявите на расизма в 
различните страни-членки на ЕС. Роми, 
турци, евреи, помаци, както и имигранти, 
особено от африкански или азиатски 
произход а в най-силна степен жертва на 
расово или ксенофобско мотивирано 
насилие, дискриминация или тормоз, 
според доклада. Докладът е достъпен на 
сайта на ЕNAR11. 

Автор на доклада е адв. Свилен Овчаров.

Проект „Партньорство на равните 
възможности“

В началото на годината БХК беше поканен 
за партньор на Фондация „Междуетническа 
инициатива за човешки права“ в проект, 
чиято цел е да идентифицира 
консултативните практики и структури в 
ключови централни национални 
институции и общински администрации, и 
да изясни механизмите за включване на 
гражданска експертиза в диалога между 
публичната власт и гражданското общество.

БХК проведе проучване за консултативни 
практики в няколко министерства и 
общински администрации, което 
впоследствие беше включено в общ доклад 
на всички партньори, публикуван през 
септември 2008 година. 

11 http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/na  
tional/Bulgaria%20-%20SR%202007.pdf
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По пътя към зрелостта: Оценка на 
десегрегационния процес, осъществяван от 
неправителствени организации в България 

През 2008-ма БХК финализира започнатото 
през предходната година изследване на 

десегрегационния 
процес, осъществяван от 
неправителствени 
организации и 
публикува находките в 
специална публикация. 
Книгата12  представлява 
изследователски доклад 
за състоянието и 

постиженията на проектите за десегрегация 
на образованието на ромските деца, 
осъществявани в осем български града. Тя 
включва и специална оценка на разходите за 
една бъдеща национална програма за 
десегрегация на ромското образование.

Докладът е плод на теренно изследване,  
извършено от екип на БХК в състав д-р  
Красимир Кънев, д-р Светлана Тачева, Емил 
Коен и Люба Батембергска.

ПАРТНЬОРСТВА

През 2008 година БХК разви важно 
сътрудничество с Агенцията на Европейския 
съюз за основни права и с Европейската 
правна мрежа в областта на не-
дискриминацията. Това стратегическо 
сътрудничество ще позволява на БХК и в 
бъдеще да оказва влияние върху 
приемането на нови политики и 
законодателство на ЕС. 

БХК си сътрудничи или оказа съдействие на 
редица български, чуждестранни и 
международни организации в 
изпълнението на разнообразни 
партньорски проекти. В допълнение към 

12 http://www.bghelsinki.org/index.php?
module=resources&lg=bg&id=647

това, организацията подпомагаше с 
консултации и участие в съвместни 
застъпнически кампании редица 
организации: Център за приобщаващо 
образование, Център "Карин дом", 
Фондация "За нашите деца", Алиансът на 
НПО за реформа на грижите за децата, 
Движението на българските майки, 
директорката на Дома за деца и младежи с 
умствени увреждания в с. Горски Сеновец.

Правната програма на БХК беше търсена 
като консултант в редица срещи за 
изработване на антидискириминациони 
закони на други страни. Беше подготвено 
експертно становище за международните 
стандарти относно престъпления на 
омразата. Програмата допринесе за 
изработването на Общ коментар № 20 
“Недискриминация и икономически, 
социални и културни права” на Комитета 
по икономически, социални и културни 
права на ООН, и Декларацията за 
принципите на равенството на Тръста за 
равни права, Лондон.

Като член на Алианса за реформа на 
грижата за деца, БХК изигра силна роля в 
изработването на Визия и план на НПО в 
реформата на грижата за деца, която в 
частта за приобщаващо образование и 
правосъдие за маловръстни беше написана 
от БХК. Организацията изигра ключов роля 
в основаването на НПО Карина, чиято цел е 
развие общности грижи за 
институционализирани деца със специални 
нужди. БХК консултира Фондация CEDAR 
относно дейностите по закриването на дома 
за деца в Горна Козница. Представител на 
БХК е сред основните консултанти и на 
английския Тръст “Изоставените деца на 
България”, като дава консултации за 
начините на инвестиране в услуги, насочени 
към деинституционализация на децата от 
Могилино и  други подобни институции.
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ДОНОРИ И ФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2008

Работата на БХК през годината беше подкрепяна от чуждестранни донори и българското 
правителство чрез програма на Министерството на труда и социалната политика за 
насърчаване на заетостта. 

Най-голям дял от финансиранията заемат Институт “Отворено общество”- Будапеща и 
Върховният комисариат за бежанците на ООН, които подкрепят съответно Програмата за 
институционална подкрепа, медийно застъпничество и правна защита и Програмата за 
правна защита на бежанци и мигранти. 

Сред другите големи донори на БХК през годината бяха Центърът за застъпничество за 
правата на лица с ментални увреждания, Европейката комисия (финансиране, получено чрез 
Human European Consultancy) и Европейският бежански фонд (чрез Държавната агенция за 
бежанците). Тези суми бяха изразходвани за организиране на антидискриминационни 
обучителни семинари за представители на гражданското общество и българския бизнес, и 
подкрепа на адвокатската мрежа на Програмата на бежанци и мигранти.

Немалък дял от годишното финансиране заемат и даренията от американската Фондация 
„Леон Леви“, програма Матра КАП на холандското Министерство на външните работи.    

Приходите и разходите на БХК в периода 2006-2008 г. са дадени в графиката по-долу: 

Делът на финансовото участие на всички донори по проекти е отразен подробно във 
финансовия отчет за 2008 година, поместен на следващата страница.
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2006 2007 2008

682,251
689,512

768,280

715,790
729,908

774,955

Приходи  и  разходи  на БХК по години ( в лв.)

Приходи Разходи 
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Отчетът обхваща периода от 01.01.2008 – 31.12.2008 г.

І . ПРИХОДИ

А. Получени финансирания през 2008 г.
Донор Име на проекта Сума в лв.
Институт "Отворено общество" - Будапеща

Други 925,09
Върховен комисариат за бежанците на ООН Програма за правна защита на бежанци и мигранти

Human European Consultancy, Холандия

Фондация „Леон Леви“ Подкрепа на Правната програма на БХК
Програма Матра КАП, Посолство на Холандия

Ромски образователен фонд (РОФ)

Демократична комисия, Посолство САЩ

Оценка на антидискриминационния режим в България 

Институт "Отворено общество" – София

Европейка мрежа срещу расизма Написване на доклад за расизма в България 
Бюро по труда

Проект “Партньорство на равните възможности”

Европейски център за правата на ромите Подготовка на жалба по Европейска соц. харта 782,32

720,73
Холандски бежански съвет

709,00
Членове на БХК Членски внос за 2007 г. 746,14
Частни дарители За дома в Могилино 499,32
Разни 85,91
Лихви по банкови сметки
Общо приходи за 2008 г. в лв.:

Б. Остатък от 2007 г. в лв.

Програма за институционална подкрепа, медийно 
застъпничество и правна защита 292 978,84

186 296,00
Център за застъпничество за лица  ментални 
увреждания, Будапеща

Проект за застъпничество на лица с психически 
проблеми или умствени затруднения 52 806,60
Организиране на антидискриминационни семинари и 
семинар за управление на многообразието 

49 559,70
Европейски бежански фонд, чрез Държавната 
агенция за бежанците 

Осигуряване на правна помощ на лица,търсещи 
закрила, и повишаване качеството на процедурата 42 000,00

31 585,00
Оценка на потребностите на структурите на 
деинституционализация на грижата за хората с 
психични заболявания и ментални увреждания 23 432,00
Оценка на финансираните от РОФ десегрегационни 
проекти и на възможното им разширяване на 
национално ниво 21 005,29
Женска инициатива "Равни възможности за жените. 
Сега!" 18 885,28

Агенция за основни права, чрез Human European 
Consultancy, Холандия

Изготвяне на тематични правни изследвания за 
Агенцията на Европейския съюз за основни права

16 780,76
Тръст за гражданско общество в Централна и 
Източна Европа 12 277,00

Кръгла маса “Равен достъп на ромите до качествено 
образование” 5 298,30

4 889,50
Програма за наемане на работа на персонал по Закона 
за насърчаване на заетостта 2 237,41

ОП “Административен капацитет”, чрез 
Междуетническа инициатива за човешки права 1 936,00

Европейски организации за подкрепа на 
реинтеграцията (ERSO)

Участие в среща "Възможности за доброволно 
завръщане на бежанците в страната по произ."
Изследване на Квалификационата директива 2004/83/
ЕО

1 843,68
768 279,87

344 498,19
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І І . РАЗХОДИ

Разход Сума в лв.

Административни (консумативи, оборудване, софтуер, абонамент, книги)
Командировки (в страната и чужбина), поддръжка на служебен автомобил
Възнаграждения:
 - по трудови договори
 - по граждански договори
Други договори и услуги:
 - с адвокати
 - за изследвания, консултации, преводи, одит и др.
Съдебни такси 902,73

2. Публикации 

3. Семинари и конференции

4. Други разходи
Членски внос, ECRE 508,20

Върнати неизразходвани финансирания и лихви 
Банкови комисионни

Общо разходи за 2008 г. в лв.:

І І І . ОСТАТЪК

Остатък към 01.01.2009 г. в лв.

1. Поддръжка на офисите, административни, командировки, 
възнаграждения, съдебни такси 684 122,38
Поддръжка на офисите (данък сгради, такса смет, наем, застраховки, 
комуникации) 56 106,44

35 547,77
27 339,54

112 162,14
76 256,21

197 649,77
178 157,78

25 594,54

37 670,08

Върната неусвоена сума на Европейски център за правата на ромите – 
Будапеща

4 811,35
20 398,13

1 849,95

774 954,63

317 096,30
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ЕКИП НА БХК ПРЕЗ 2008 

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Красимир Кънев 

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 
Десислава Симеонова, програмен директор 
Вяра Иванова, административен директор 
Ася Грудова, главен счетоводител
Северина Петкова, счетоводител
Радоила Христова, технически сътрудник
Ния Константинова, технически сътрудник (до октомври 2008)
Дияна Велчева, технически сътрудник (от октомври 2008)
Красимир Гегов, асистент кореспонденция 
Виолета Димитрова, почистване офис

ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА
адв. Маргарита Илиева, директорка на правната програма
мл. адв. Даниела Фъртунова, организационен мениджър
адв. Анета Генова Мирчева, ръководител на проект за застъпничество и 
правна защита на лица с  психични, интелектуални и емоционални разстройства
адв. Свилен Овчаров, правен сътрудник (до юни 2008)
Полина Русинова, правен сътрудник (август-декември 2008)
Георги Войнов, правен сътрудник
Владислава Дойчинова, правен сътрудник (февруари-август 2008)
Ася Алексиева, социална работа с клиенти (до юни 2008)
Елена Кръстева, правен асистент 
Мария Николова, правен асистент 

ПРОГРАМА ЗА ЗАТВОРЕНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
Станимир Петров, координатор
д-р Георги Банков, координатор
Любомир Стойчев, стажант-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”
Любомир Пожарлиев, документалист

ПРОГРАМА ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦА, НАСТАНЕНИ В ИНСТИТУЦИИ
Славка Кукова, програмен координатор
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ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА НА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ 
адв. Илиана Савова, ръководителка на програма
адв. Пламен Желев
адв. Валентина Нилсен
адв. Георги Тошев
адв. Мариана Андреева
Антоанета Събева, консултант
Майсун Шаабан, консултант
Елица Секулова, счетоводител

ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ 
Антоанета Ненкова, координатор на Проект за оценка на потребностите на структурите, 
ангажирани с процеса на деинституционализация на грижата за хората с психични 
заболявания и ментални увреждания

ДОБРОВОЛЦИ 
Габриела Боянова  
Христина Димитрова
Ваня Милева
Елена Шахънска 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Председател

Красимир Кънев 

Заместник-председателка

адв. Маргарита Илиева 

Членове

Десислава Симеонова
Емил Коен
адв. Илияна Савова
Кирил Иванов
Юлиана Методиева
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