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БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ (БХК) е независима неправителствена организация за защита 

на правата на човека: граждански, политически, икономически, социални и културни. Акцент в 

работата ни е отстояването на правата на най-уязвимите групи, живеещи в България: етническите 

малцинства, хората в неравностойно положение, лишените от свобода, хората, настанени в 

институции, децата, жените. Целите на БХК са да насърчава уважение и да подпомага защитата на 

правата на човека, да лобира за законодателни промени за привеждане на българското 

законодателство в съответствие с международните стандарти, да поощрява обществен дебат по 

правозащитни проблеми и да популяризира правозащитната идея сред широката общественост. 

 

Основан е на 14 юли 1992 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подкрепете ни: 
http://www.bghelsinki.org/bg/donate/   
 
 
Следвайте ни във Фейсбук:  
www.facebook.com/bghelsinki 
 
 
Следвайте ни в Туитър:  
twitter.com/bg_helsinki 
 
 
За връзка с нас:  
Български хелзинкски комитет 
ул. Върбица № 7, 1504 София  
тел.: 02 943 4876, 02 944 0670    
факс: 02 483 6298 
ел. поща: bhc@bghelsinki.org    
Интернет адрес: www.bghelsinki.org 
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През 2020 година Български хелзинкски 

комитет (БХК) продължи да изпълнява 

основния си ангажимент по наблюдение на 

положението с правата на човека в 

България в редица стратегически сфери. 

Особен акцент в дейността на 

организацията през изминалата година бе 

наблюдението на правата на българските 

граждани във връзка с пандемията COVID-

19. 

 

През 2020 г. работехме по различните 

направления на дейността си през своите 

пет постоянни програми - „Мониторинг и 

изследвания“, Програма за правна защита, 

Програма за правна защита на бежанци и 

мигранти, „Кампании и комуникации“ и 

„Програмиране и администрация“. През 

годината следяхме положението в различни 

сфери, за да получим информация от първа 

ръка за състоянието на правата на човека в 

тях и изготвяхме специализирани доклади. 

Осъществявахме публично застъпничество 

за правата на човека в България и пред 

международни органи.           

 

Дейностите ни се допълваха от 

комуникационна работа, насочена към 

осигуряване на видимост на работата на 

организацията и повече подкрепа за 

правата на човека, включително на местно 

равнище. Обновихме своето интернет 

присъствие чрез нов сайт; пуснахме два 

нови специализирани под-сайта за хода на 

реформата в затворите и борбата с 

престъпленията от предразсъдъци.  

 

През 2020 г. инициативата на БХК, която 

цели да засили обществената подкрепа за 

демокрацията и върховенството на правото 

– Българска общност за либерална 

демокрация – се утвърди като устойчива 

неформална група, която инициира 

ключови дискусии по правозащитни теми. 

 

 

ПРОГРАМА „МОНИТОРИНГ И ИЗСЛЕДВАНИЯ“ 
 

Програма „Мониторинг и изследвания“ 

осъществява наблюдение на положението с 

правата на човека в България в редица 

ключови сфери, формулирани в Стратегията 

на БХК 2018 – 2023 г. През 2020 г. те 

включваха  насилието от страна на 

правоприлагащите органи, дискримина-

цията по определени признаци, 

положението на ромите, правата на хората 

с психични разстройства, правата на 

лишените от свобода, правата на децата, 

малцинствените права, свободата на 

сдружаване. Особен акцент в дейността на 

програмата бе наблюдението на правата на 

българските граждани във връзка с 

пандемията COVID-19.  Програмата има 

основна роля в написването на годишния 

доклад за правата на човека. 
 

През 2020 г. програмата осъществи 

четири основни вида дейности: 

 Мониторинг на положението с 

правата на човека в България; 

 Работа по проекти, финансирани от 

международни донори в 

приоритетни сфери за БХК; 

 Публично застъпничество чрез 

медиите, участие в публични 

събития, срещи и работни групи; 

 Работа по стратегически дела в 
Европейския съд по правата на 
човека и в процедурата по 
изпълнение на решенията му. 
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Мониторинг на положението с правата на човека в България 
 

Програма „Мониторинг и изследвания“ 

следи всички материали, които се отнасят 

до правата на човека в България на местни 

и международни наблюдатели. Заедно с 

това, тя осъществява фокусиран мониторинг 

в различни сфери, за да получи информация 

от първа ръка за състоянието на правата на 

човека в тях. 

В началото на 2020 г. изследователи на 

програма „Мониторинг и изследвания“ 

извършиха посещения в затвори, където 

анкетираха лишени от свобода за правата 

им по време на полицейското задържане. 

Информацията послужи за подготовка на 

годишния доклад за правата на човека в 

България за 2020 г., както и за подготовката 

на алтернативния доклад на БХК през 

Комитета срещу изтезанията на ООН за 

списъка от въпроси във връзка с 

предстоящото разглеждане на 

правителствения доклад. Програмата 

подготви и алтернативен доклад до 

Европейския комитет срещу расизма и 

нетолерантността към Съвета на Европа във 

връзка с шестия периодичен преглед на 

България пред този орган. 

През годината програмата изготвяше 

доклади по молби на адвокати, защитаващи 

свои клиенти срещу екстрадирането им в 

България. Тази дейност допринесе 

допълнително за мониторинга в местата за 

лишаване от свобода. В рамките на тази 

дейност бяха подготвени три доклада за 

затворите в Сливен, Белене и Варна. 

Мониторинговата дейност на програмата 

обхвана и наблюдение на ситуацията с 

пандемията. Още през март 2020 г. БХК 

изпрати заявление до ГД „Изпълнение на 

наказанията“ (ГДИН) с което поиска 

заповедта за мерките срещу 

разпространението на COVID-19 в местата за 

лишаване от свобода. Впоследствие 

поискахме данни за заболеваемостта от 

коронавирус в системата. 

През годината БХК извърши 

изследователска работа и в институции под 

ръководството на Министерството на 

здравеопазването. Достъпът на БХК до 

ДМСГД (лечебни заведения за деца от 0 до 

3-годишна възраст), е възпрепятстван от МЗ. 

БХК шеста година няма разрешение за 

мониторинг и в психиатричните болници. И 

през 2020 г. БХК изпрати няколко писма до 

МЗ с молба за предоставяне на  достъп до 

психиатричните болници за целите на 

независим правозащитен мониторинг. До 

края на годината писмата останаха без 

отговор. Наблюдения на терен в 

държавните психиатрични болници не бяха 

осъществени. Не бе реализиран и 

системният мониторинг на БХК в ДМСГД. 

Все пак, благодарение на изграденото 

дългогодишно партньорство и доверие 

между БХК и екипите на ДМСГД, БХК получи 

информация от първа ръка чрез интервюта 

с директорите на няколко ДМСГД. 

 

Работа по проекти в стратегически за БХК сфери 
 

През 2020 г. екипът на програмата работи 

по няколко проекта, които засягат ключови 

въпроси с правата на човека в България. 

Проект „Оценка на реформата в местата за 

лишаване от свобода: Законодателство и 

практика след пилотното решение „Нешков 

и други с/у България““ 

През януари 2020 г. БХК започна работа 

по проекта „Оценка на реформата в местата 

за лишаване от свобода в България: 

Законодателство и практика след пилотното 

решение на ЕСПЧ „Нешков и други срещу 

България““, финансиран от Фонд Активни 

граждани България по Финансовия 
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механизъм на Европейското икономическо 

пространство. Водеща му цел е 

подобряване прилагането на между-

народните стандарти за правата на човека в 

пенитенциарната сфера в България. 

 

През годината екипът на проекта изгради 

и пусна в действие онлайн платформата 

www.prisonreform.bg; осъществи 16 

мониторингови посещения в арести; 

инициира две стратегически дела, свързани 

с нарушени права на затворници; подготви 

становища по изпълнението на две решения 

на ЕСПЧ; проведе срещи с министъра на 

правосъдието, представители на ГДИН и 

омбудсмана; започна работа по анализ на 

международните стандарти за третиране на 

лишените от свобода; извършиха преглед 

на съдебната практика и анализ, свързан с 

обжалване на отказите за промяна на 

специалния режим на изтърпяващите 

доживотни присъди, а на по-късен етап и на 

съдебната практика, свързана с обжалване 

на наложените дисциплинарни наказания 

„изолиране в наказателна килия“. 

 

Проект „Подобряване на сътрудничеството в 

ЕС чрез хармонизиране на стандартите за 

лишаване от свобода – укрепване на ролята 

на НПМ“ 

През 2020 г. БХК продължи работа по 

проекта, координиран от Института „Лудвиг 

Болцман“ – Австрия и изпълняван 

съвместно с Унгарския хелзинкски комитет 

и италианската организация „Антигона“. 

През януари 2020 г. в Рим се проведе втори 

тематичен семинар по проекта, където 

представителят на БХК направи 

презентация за единичната изолация в 

България. Останалите планирани събития 

по проекта се проведоха онлайн. 

През годината програмата подготви 

наръчник на тема „Групи лишени от 

свобода в ситуация на уязвимост“, 

предназначен за членове на националните 

превантивни механизми в Европа. Предстои 

той, заедно с останалите три наръчника, 

изготвени по проекта, да бъде публикуван 

през пролетта на 2021 г. 

 

Проект „Болничната грижа за лишените от 

свобода в България“ 

През 2020 г. БХК проведе изследване на 

тема болничната грижа в местата за 

лишаване от свобода, финансирано от 

Фондация „Робърт Кар“. Основната му беше 

да се установи отговаря ли болничната 

грижа в местата за лишаване от свобода на 

относимите национални и международни 

стандарти. През август 2020 г. изследовател 

на програмата направи теренно проучване в 

затвора в гр. Бобов дол. Заедно с външни 

експерти извършихме и няколко посещения 

на затворническата болница в София, като 

по време на посещенията наред с дейността 

по мониторинг правиха проверки и по 

постъпили в БХК сигнали от лишени от 

свобода за поредица от нарушения на 

правата им. Бяха изготвени няколко сигнала 

до ГДИН. Докладът от изследването 

предстои да бъде публикуван през 2021 г. 
 

Проект „Заедно в защита на малцинствата и 

противодействие на престъпленията от 

омраза“ 

Този проект започна в началото на 

ноември 2018 г. Подкрепен от ЕС, той се 

осъществяваше от консорциум с водеща 

организация БХК и партньори Център за 

междуетнически диалог и толерантност 

„Амалипе“ и „Защитници на човешките 

права“ – Швеция. Проектът имаше за цел да 

обедини усилията за противодействие на 

нетолерантността и престъпленията от 

омраза към уязвимите групи в българското 

общество чрез по-голяма видимост на 

дискриминацията и насилието, породено от 

предразсъдъци; „широко отваряне на очи“ 

както на държавната администрация, така и 

http://www.prisonreform.bg/
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на гражданския сектор; преглед на 

международните препоръки към България 

по темата за промяна на националното 

законодателство и практика; представяне 

на добрия опит на Швеция за борба с 

престъпленията от омраза. 
 

На 14 февруари 2020 г. бе проведена 

заключителната конференция с участници 

от България, Швеция и Белгия. На нея 

представихме двата основни анализа - 

„Престъпленията, подбудени от предразсъ-

дъци“ и „Малцинствата в България – лесни 

за омраза“, артистичната продукция на 

документалния театър на Vox Populi – „Вход 

А“, както и VR продукцията с 360-градусово 

видео, посветено на казуса “Войводиново”, 

проследяващо прогонването от 

единствените им домове на жителите на 

ромската махала в с. Войводиново. Сред 

говорителите бяха директорът на Агенцията 

на Европейския съюз за основните права г-н 

Майкъл О’Флеърти, омбудсманът на Р. 

България Диана Ковачева, представители на 

Службата на ОССЕ за демократични 

институции и права на човека, на Върховния 

комисариат на ООН за бежанците в 

България, на държавни институции, на съда, 

прокуратурата, адвокатурата и полицията, 

както и експерти от гражданския сектор и 

академичните среди. 
 

Отново през февруари 2020 г. в Гьоте 

институт  се състоя още едно ключово 

събитие – конференция на тема „Език на 

омразата“, където взеха участие посланици, 

кметът на София, представител на МВнР, 

граждански организации. В края на 

събитието, по инициатива и на БХК, се 

проведе уикипедиански редактон на тема 

„Език на омразата“. 

Проект „Борба с неосъзнатите 

предразсъдъци и дискриминацията на 

ромите в системата на наказателното 

правосъдие“ 

През 2020 г. БХК завърши работа по 

проект „Борба с неосъзнатите 

предразсъдъци и дискриминацията на 

ромите в системата на наказателното 

правосъдие“, финансиран от ЕС с водеща 

организация Fair Trials - Europe.  

Програмата изготви доклад върху 

дискриминацията на ромите в системата 

на наказателното правосъдие в България, 

който беше представен на онлайн 

конференция на 16 декември 2020 г. 

Изследването анализира законодател-

ството, наблюденията на местни и 

международни органи и практиката по 

защита от дискриминация и интеграция на 

роми. Проектът цели да осведоми 

юридическата общност за неосъзнатите 

предразсъдъци спрямо ромите, които са 

свръхпредставени в наказателното 

правосъдие, да отправи препоръки и да 

открои добри практики. 
 

Проект „Онлайн наръчник по правата на 

човека“ 

През 2020 г. реализирахме проект с 

Балтийското дружество за права на човека 

по разширяване на онлайн ръководство по 

правата на човека и разработване на 

методически наръчник за обучения на 

държавни служители по същата тема. До 

2019 г. ръководството съдържаше достъпна 

информация за правото на свобода на 

изразяване и медиите, правото на достъп до 

съд и до справедлив процес, правата по 

време на арест и задържане, правата на 

лишените от свобода в местата за лишаване 

от свобода, правата на лицата, настанени за 

принудително и задължително психи-

атрично лечение. През 2020 г. наръчникът 

бе допълнен с темите за защита от 

дискриминация, защита от домашно 

насилие и защита при престъпления от 

омраза. Наръчникът е достъпен онлайн на: 

http://www.humanrightsguide.bg/bg/temi/.  

https://nohate.bghelsinki.org/cms/wp-content/uploads/2020/02/bhc_nohatebg_web.pdf
https://nohate.bghelsinki.org/cms/wp-content/uploads/2020/02/bhc_nohatebg_web.pdf
https://nohate.bghelsinki.org/cms/wp-content/uploads/2020/02/bhc_nohategraffiti_web.pdf
https://nohate.bghelsinki.org/cms/wp-content/uploads/2020/02/bhc_nohategraffiti_web.pdf
http://www.humanrightsguide.bg/bg/temi/
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Изследване на правата на хората с 

увреждания 

През 2020 г. БХК съвместно с холандската 

организация Human European Consultancy 

започна изследвания за правата на хората с 

увреждания за ЕК. Изготвихме анализ за 

зачитането на правото на образование, 

правото на заетост, правото на независим 

живот и провеждането на процеса на 

деинституционализация на деца и 

пълнолетни лица през 2019-20 г. В края на 

годината направихме изследване за 

въздействието на пандемията върху 

основни аспекти от живота на хората с 

увреждания в България.

 

Публично застъпничество чрез медиите, срещи и работни групи 
 

През годината медийното участие на 

представители на програма „Мониторинг и 

изследвания“ бяха концентрирани около 

няколко събития. Директорът на програмата 

участието в срещата на мониторинговата 

група към комисията LIBE на Европейския 

парламент през август 2020 г. Сериозни 

материали с отбелязване на участието на 

БХК направиха „Свободна Европа“, „Дойче 

веле“, БТВ, „Дневник“, „Сега“, TV1, Defacto, 

Медиапул, Clubz и няколко други медии.  

Друго събитие, предизвикало медийни 

участия, бе огласяването на доклада на КПИ 

за психиатричните институции в България 

през декември 2020 г. Сериозни материали 

по този повод с участието на БХК направиха 

БНР и Телевизия „Евроком“. Сериозни 

материали във връзка с дейността на 

програмата през годината направиха също 

така в. „Капитал“, Аctualno, „Офнюз“, 

Еuractiv, Телевизия „Европа“ и други медии. 

Както и в предходни години, 

проправителствени медии публикуваха 

преднамерено очернителски и 

сензационни материали за БХК по 

определени поводи, а понякога и без 

никакъв повод. 

Застъпничеството в областта на 

деинституционализацията  на грижата за 

деца и възрастни бе фокусирано върху 

участие в две ключови работни групи към 

МТСП – за изготвяне на новия Закон за 

социалните услуги  и поднормативната му 

уредба и за реформа за дългосрочна грижа. 

Постоянната работна група за нов 

ЗСУ - След отлагане на влизането в сила на 

Закона за социалните услуги, това се случи 

на 01.07.2020 г. За първи път в текст на 

български закон бяха заложени  срокове за 

закриване на институциите за деца и 

пълнолетни: до 2021 г. – на всички домове 

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

лица с увреждания.  БХК участва активно в 

широкия консултативен процес по 

изготвянето на законодателното 

предложение  от самото начало през 2019 г. 

и продължава и до момента участието си и 

в разработването  на поднормативните 

текстове. 

Постоянна работна група за реформа 

на дългосрочна грижа - През 2020 г. 

продължи участието на БХК в работата на 

Постоянната експертна работна група за 

разработването и координацията на 

изпълнението на плановете за действие за 

изпълнение на Националната стратегия за 

дългосрочна грижа към Министерството на 

труда и социалната политика. През 2020 г. 

бе дадена възможност НПО да дадат 

предложения във връзка с разпределението 

на средствата от Фонда за възстановяване 

от епидемията от COVID-19 по отношение на 

социалните услуги за пълнолетни лица с 

увреждания. БХК изпрати предложения по 

три основни направления, в които е нужно 

да се насочват финансови, човешки и 

експертни ресурси.  
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След обявяване на извънредното 

положение в страната през март, програма 

“Мониторинг и изследвания” беше активна 

в повишаването на информираността и в 

застъпничеството за правата на лишените от 

свобода в условията на пандемия от COVID-

19. Инициативите в тази насока включваха 

изготвяне на становища срещу тоталната 

забрана за свиждания с близки в местата за 

лишаване от свобода и в подкрепа на 

предприемането мерки за намаляване на 

пренаселеността в затворите и арестите; 

искания към ВСС да не бъде преустановена 

работа на съдилищата по дела за защита 

срещу изтезания, нечовешко или 

унизително отнасяне на лишените от 

свобода и дела срещу заповеди за изолация 

в затворите; бяха преведени и 

разпространени стандарти на Комитета 

против изтезанията и Световната здравна 

организация, насочени към превенцията и 

защитата от COVID-19 в местата за лишаване 

от свобода и други. Като член на мрежите 

JUSTICIA и Prison Litigation Network, БХК се 

включи в и международно застъпничество 

по темата на правата на затворниците в 

контекста на COVID-19. Предоставихме 

експертна помощ на Амнести 

интернешънъл за доклад за ситуацията в 

българските затвори по време на 

пандемията.  
 

През 2020 г. екипът на програмата 

подготви две становища по законопроекти 

за изменение и допълнение на НПК, 

първият въвеждащ регулация на участието 

на обвиняеми и осъдени лица, които са 

задържани, в съдебни заседания чрез 

видеоконференция и вторият - 

транспониращ Директива (ЕС) 2016/800 

относно процесуалните гаранции за децата, 

които са заподозрени или обвиняеми в 

рамките на наказателното производство.

 

 

Работа по стратегически дела в ЕСПЧ и в процедурата  

по изпълнение на решенията му 
 

През 2020 г. програма „Мониторинг и 

изследвания“ участва в подаването на 

няколко жалби в Европейския съд по 

правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург. Част 

от тях включват нарушени права на 

сдружаване и на мирно събрание на 

македонците в България. Друго дело засяга 

неадекватно разследване на смърт след 

раждане в българска болница. Програмата 

участва и в искането за привременни мерки 

по дело на затворник, който трябваше да 

бъде върнат в затвора в тежко здравословно 

състояние в епидемична обстановка. 

Програмата участва и в представянето на 

становища по няколко текущи дела. 

През 2020 г. представихме шест 

становища по член 9.2 от Правилника на 

Комитета на министрите за преглед на 

изпълнението на решенията на ЕСПЧ. 

Четири от тях бяха по дела на приоритетно 

наблюдение от Комитета, свързани с 

правото на свобода на сдружаване, 

незаконна употреба на сила и огнестрелно 

оръжие от правоприлагащите органи и 

евикции от единствените жилища на лица, 

живеещи в незаконни постройки. Тези 

становища бяха взети под внимание от 

Комитета на министрите. Усиленото 

наблюдение по нито една от групата 

решения, по които програмата представи 

становища, не бе прекратено през 2020 г.
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ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА

Програмата за правна защита (ПЗЗ) на 

БХК е ангажирана със стратегически дела и 

стратегическо правно застъпничество. 

Програмата води дела пред българските и 

международните съдебни и квазисъдебни 

органи. Правното ѝ застъпничество се 

изразява в становища по тълкувателни и 

конституционни дела по покана на 

върховните съдилища и Конституционния 

съд, становища като трета страна по дела 

пред Европейския съд по правата на човека 

(ЕСПЧ), пред Комитета на министрите на 

Съвета на Европа по изпълнението на 

осъдителни решения срещу България и 

становища по законопроекти пред 

Народното събрание и обществени 

консултации в различни министерства. ППЗ 

участва в списването на доклади и извършва 

мониторинг на съдебната практика и 

практиката на Комисията за защита от 

дискриминация (КЗД) по Закона за защита 

от дискриминация (ЗЗДискр). Експертите в 

програмата изготвят правни проучвания и 

участват в конференции и семинари, 

включително като лектори. 

 

През 2020 г. макар основната дейност на 

ППЗ да продължи да бъде водене на 

стратегически дела за защита на правата на 

човека, фокус в работата на програмата през 

миналата година беше застъпничеството 

под формата на редица подготвени 

становища по проекти на нормативни 

актове и активно участие в процеса по 

изпълнение на решения на ЕСПЧ чрез 

изготвяне на информация до Комитета на 

министрите на Съвета на Европа.  

 

Вниманието на програмата беше 

фокусирано и върху някои събития от 

обществено-политически характер, основно 

действия на главния прокурор на страната, 

които застрашават правовия ред и 

демократичните начала. 

 

През годината Програмата за правна 

защита работи по най-малко 60 

производства: 

 

 16 производства пред КЗД, от които 

3 нови;  

 44 производства пред съдилища, от 

които 18 нови; 

 8 досъдебни производства, от които 

4 нови; 

 18 дела пред ЕСПЧ, като заведените 

нови жалби са 11; постановено е 1 

ново решение. 

 

 

Производства пред българските съдилища 
 

Дела за защита от дискриминация 

Организацията използва и двата способа 

за защита по реда на Закона за защита от 

дискриминация – производствата пред 

гражданските съдилища и пред КЗД. Фокус 

в дейността на организацията са случаи на 

дискриминация по шестте основни 

признака в антидискриминационните 

директиви на ЕС. 

 Дела по признак етнос/раса и 

религия 

ППЗ продължи да предоставя правна помощ 

на сирийско семейство, получило 

хуманитарен статут в България, на което 

кметът на гр. Елин Пелин отказа 

регистрация на постоянен и настоящ адрес. 

През 2018 г. КЗД намери дискриминация в 

изявленията на кмета на града, но без да се 
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произнесе относно дискриминационния 

характер на отказа му да предостави 

административна услуга на сирийско 

семейство. ППЗ поиска допълнение на 

решението и съдът върна преписката в КЗД, 

която не се е произнесла повече от половин 

година. 

 

По дело, по което ППЗ предоставя правна 

помощ на човек от ромски произход във 

връзка с „Фейсбук“ публикация от профила 

на 9. ОУ – Благоевград, съгласно което 

ученици от ромски произход няма да бъдат 

записвани през новата учебна година, 

Административен съд – Благоевград остави 

в сила решение на КЗД, установяващо 

дискриминация. Делото е висящо пред ВАС 

след подадена касационна жалба от 

директорката на училището. 

 

През януари КЗД се произнесе, а АССГ 

потвърди, че не съставляват дискриминация 

по признак етническа принадлежност 

изявленията на вицепремиерът Красимир 

Каракачанов в с. Войводиново на 8 януари 

2019 г., когато г-н Каракачанов заяви: 

„Циганите в България станаха 

изключително нагли вече. Преди няколко 

дена пребиха полицай. Преди два дена 

бият военен. Това не може да продължава 

повече. И търпимостта на българското 

общество се изчерпа“. ППЗ обжалва пред 

ВАС. 

 
 Дела по признак увреждане 

ППЗ се яви на две заседания по подаден от 

програмата сигнал за недостъпна градска 

среда в района на МБАЛ „Царица Йоанна“ в 

София. Производството не бе приключено в 

рамките на годината. По друг сигнал на ППЗ 

КЗД не намери недостъпна среда до 

деловодството на общинска данъчна 

служба в София, тъй като новият ремонт на 

тротоарите в посочената отсечка имал за 

цел поддръжката им, а не да ги направи 

достъпни. 

 

През 2020 г. КЗД се произнесе по жалбата на 

родителите на младеж с трайно увреждане 

срещу бившия заместник министър-

председател Валери Симеонов заради 

неговото изявление от октомври 2018 г. 

срещу майките на деца с увреждания. КЗД 

не уважи жалбата на семейство М. и ППЗ 

обжалва решението пред Административен 

съд – Пловдив. Предстои произнасяне. 

 

 Дела по признак пол и сексуална 

ориентация  

През 2020 г. ППЗ продължи да работи по 

случая на момиче, родено през 2000 г., 

което не може да играе футбол в нито един 

отбор във Видин, тъй като от една страна 

няма формиран юношески отбор за 

момичета, а от друга – Министерство на 

младежта и спорта и БФС не ѝ разрешават 

да участва в юношеските отбори за 

момчета. КЗД не установи по-

неблагоприятно третиране спрямо 

жалбоподателката по признаците „пол“ и 

„възраст“. АССГ отмени решението на КЗД и 

върна преписката за ново произнасяне. 

 

 Дела по други признаци 

ППЗ подаде все още разглеждан сигнал до 

КЗД за нарушение по признак „възраст“ по 

случая на 22-годишно момиче, очакващо 

белодробна трансплантация, на което е 

отказана терапия, поемана от НЗОК само за 

лица до 18-годишна възраст. 

 

ППЗ осигури и процесуално 

представителство на сдружение 

„Маргиналия“ и БХК по заведена срещу тях 

жалба в КЗД във връзка с публикуваното от 

тях „Отворено писмо на правозащитници: 

Българската държава да поеме категоричен 

ангажимент за изграждане на ефективна 
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система за закрила на децата ни!“. КЗД 

отхвърли жалбата и не установи нарушение 

на антидискриминационните норми. 

 

Дела за защита на жертви от 

престъпления с дискриминационен 

елемент 

През 2020 г. програмата пое 

представителството на пострадал от 

полицейско насилие по време на 

задържане на антиправителствените 

протести в София. Прокуратурата отказа да 

образува досъдебно производство, както и 

да предостави достъп до преписката. 

Отказите са обжалвани пред горестоящите 

прокуратури. 
 

Програмата пое представителството на 

младеж, към когото са отправени закани 

срещу живота му чрез социалните медии. 

Причина е публично изразената му 

подкрепа към ЛГБТИ общността. По случая е 

образувана прокурорска преписка и е 

извършена проверка. Очаква се 

произнасяне. 

 

През 2020 г. ППЗ продължи да оказва 

правна помощ на млад мъж от ромски 

произход, станал жертва на расистки побой 

в центъра на София. Обвинителният акт за 

извършено престъпление поради 

етническата принадлежност на жертвата е 

внесен в съда още през 2017 г., но към 

настоящия момент съдебната фаза не е 

приключила.  

 

ППЗ продължи да оказва съдействие на 

двама мъже от ромски произход по 

досъдебно производство, образувано пред 

Районна прокуратура – Монтана за нанесен 

им побой в с. Долно Белотинци от група 

мъже, докато ги обиждали заради 

етническия им произход. Пет лица бяха 

обвиняеми за нанасяне на лека телесна 

повреда. В отчетния период те бяха 

признати за виновни само за деянието по 

хулигански подбуди, освободени от 

наказателна отговорност и им бе наложена 

глоба в полза на държавата в размер на по 

1000 лв. 

 
Дела за защита от бездомност 

През 2020 г. ППЗ продължи да 

предоставя правна помощ на 11 души, 

които през януари 2019 г. бяха прогонени от 

домовете си в с. Войводиново заедно с 

множество техни съседи роми, а 

постройките, представляващи 

единствените им домове, бяха разрушени. 

Всички дела приключиха окончателно пред 

ВАС, като заповедите за премахване на 

постройките бяха оставени в сила. Наред с 

това, ППЗ осъществи процесуално 

представителство на засегнатите пред ВАС 

по още четири дела срещу заповеди за 

забрана за достъпа до сградите. По две от 

делата ВАС потвърди решенията на първата 

инстанция за отмяна на заповедите, а по 

останалите две дела заповедите бяха 

оставени в сила. 

 

ППЗ продължи да оказва правна помощ 

на три жалбоподателки от ромски произход 

при картотекирането им като нуждаещи се 

от общинско жилище. През 2019 г. ВАС 

окончателно уважи жалбите им срещу 

некоректното им поставяне в последна 

група, докато в действителност те се 

нуждаят от жилище поради 

непосредствената опасност да останат 

бездомни при евикциите в кв. Орландовци. 

Общинската комисия повторно разгледа 

документите и отхвърли молбите им за 

включване в картотеката. След оспорване, 

по две от делата АССГ се произнесе в полза 

на жалбоподателките. 
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Други дела 

ППЗ постигна успех по две дела на млад 

мъж от Баталова воденица – наследник на 

починал жалбоподател по делото 

Йорданова и други срещу България – във 

връзка с отказва районния кмет да 

регистрира постоянния му адрес в квартала 

и да издаде удостоверение за постоянен 

адрес, както и отказа на началника на отдел 

„БДС“ – СДВР да се произнесе по 

заявлението му за лична карта. 

 

В докладвания период АССГ уважи 

предявения иск на лишен от свобода, 

страдащ от рядко онкологично заболяване и 

лишен от ефективна терапия и възможност 

за свиждане с близките си. Съдът установи 

бездействие на ГДИН, като осъди 

дирекцията да заплати обезщетение на 

съпругата на междувременно починалия 

ищец в размер на 60 000 лв. По жалба на 

ГДИН към настоящия момент се очаква 

решение на ВАС. 

 
ППЗ пое представителството на унгарска 

гражданка, станала жертва на изнасилване 

от т. нар. валиумен изнасилвач. 

Представителството се отнася до 

разпространяване в медиите на снимки на 

нараняванията по тялото ѝ, които снимки 

жертвата е споделяла единствено с 

българските власти по повод на 

наказателното производство срещу 

насилника. 

 
ППЗ пое представителството на мъж,  

подложен на физическо насилие от страна 

на служителите в полицейското управление 

по време на 24-часово полицейско 

задържане, включително като е изтезаван 

посредством електричество. По жалба на 

програмата Бургаски районен съд отмени 

заповедта му за задържане. 

 
Поето бе и обжалването по 

административен ред на заповед на 

училищен директор за изключване от 

училище на дете със специални 

образователни потребности. 

Административното производство 

приключи с отмяна на заповедта. 

 
През 2020 г. програмата продължи 

правното представителство на 

новорегистрирана македонска НПО, спрямо 

която има внесен иск от ОП – Благоевград за 

закриването ѝ. Благоевградски окръжен съд 

уважи искането на прокуратурата, а 

производството е висящо пред Софийски 

апелативен съд. 

 

Дела по реда на ЗДОИ за отказа да се 

предостави публична информация 

 

През годината програмата работи и по 13 

производства по реда на Закона за достъп 

до обществена информация (ЗДОИ). 

 

Така, АССГ отмени отказа на главния 

прокурор да предостави на ППЗ достъп до 

пълния списък на указанията и 

инструкциите, които той издава в 

изпълнение на конституционните си 

правомощия надзор за законност и 

методическо ръководство върху всички 

прокурори, като на БХК съдът присъди общо 

510 лв. разноски. 

 

АССГ отмени и отказа на главния 

прокурор да предостави на БХК 

информация за насилие от служители в 

местата за лишаване от свобода, както и 

Указание за организация на 

информационната дейност на 

прокуратурата. Съдът присъди на БХК 510 

лв. разноски. 
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АССГ прекрати и две производства срещу 

отказа на главния прокурор и на министъра 

на вътрешните работи да предоставят на 

БХК достъп до информация във връзка с 

провежданите от тях съвместни акции 

срещу „битовата престъпност“. По частни 

жалби на ППЗ, ВАС отмени определението 

за прекратяване на производството по 

жалбата срещу главния прокурор. 

 

Програмата обжалва пред АССГ отказа на 

главния прокурор да предостави 

информация относно методологията, по 

която извлича и отчита 95% осъдителни 

присъди от всички случаи, българския текст 

на писмото до LIBE и твърденията за иззето 

имущество на богати български граждани. 

Производството е висящо. 

Висяща пред АССГ е и жалба от ППЗ 

срещу отказа на прокуратурата да 

предостави поисканите от главния прокурор 

становища и експертни заключения, 

послужили като основа за изготвяне на 

представеното пред Народното събрание 

през октомври предложение на 

прокуратурата за изменение на 

Наказателно-процесуалния кодекс. 

 

ППЗ заяви пред главния прокурор достъп 

до информация относно образувани 

проверки в домове на деца с увреждания. 

Отказът да получи информацията е 

обжалван пред АССГ, където 

производството е висящо. 

 

АССГ отмени отказа на министъра на 

регионалното развитие и благоустройството 

да съобщи на БХК броя на лицата без 

постоянен адрес. От предоставената през 

април информация се установява, че 81 360 

граждани в България са без постоянен 

адрес. ППЗ отправи до министъра 

предложение по реда на АПК, съдържащо 

конкретни мерки за решаване на проблема. 

В отговора си министърът напълно отрича 

съществуването на проблема. 

 

ППЗ поиска информация от Висшия 

съдебен съвет (ВСС) за големия брой (102 от 

общо 872 гласа) недействителни гласове 

при електронно то гласуване за нов член на 

съвета от квотата на прокурорите. ВСС 

отговори на ППЗ, че единствената причина 

за недействителност е липсата на 

отбелязване на кандидат. 

 

В докладвания период ППЗ получи отказ 

от министъра на здравеопазването да 

предостави достъп до оценката на 

въздействието върху защитата на личните 

данни при разработването на 

приложението ViruSafe. По жалба на ППЗ 

пред АССГ е висящо дело, по което в досие, 

достъпно само за съда, оценката е 

предоставена. 
 

ППЗ подаде заявление за информация до 

директора на СДВР относно 126 задържани 

протестиращи граждани по време на 

антиправителствените протести през юли – 

основанията за тяхното задържане, 

упражненото от тях право на достъп до 

адвокат и други. Директорът отказа достъп. 

ППЗ обжалва пред АССГ, където делото е 

висящо. В докладвания период директорът 

на СДВР отказа достъп до информация за 

дисциплинарните производства и 

наложените наказания за установените 

нарушения от служители на МВР при 

задържането на протестиращи на 10 юли 

2020 г. По жалба на ППЗ делото срещу 

отказа е висящо пред АССГ. 
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Дела пред ЕСПЧ 
 

През годината ППЗ работи по 18 дела 

пред Европейския съд по правата на 

човека, като от тях 11 са новозаведени 

жалби.  

 

През 2020 г. ЕСПЧ се произнесе по делото 

Д.К. срещу България, като намери 

нарушение на чл. 5, § 4 от Конвенцията 

относно настаняването на 

жалбоподателката в институция за 

временно настаняване на малолетни и 

непълнолетни за 44 денонощия без 

възможност да провери законността на 

задържането ѝ. Жалбоподателката беше 

представлявана от Програмата за правна 

защита. 

 
ППЗ подаде жалба от името на шестима 

роми от с. Войводиново, които заедно със 

семействата си бяха прогонени от домовете 

си в селото в началото на 2019 г. 

 
Програмата подаде жалба в ЕСПЧ и за 

случай на непризнаване от българските съд 

и прокуратура на расисткия мотив при 

извършване на нападение срещу двама 

роми в центъра на Варна. Окончателното 

решение на българския съд е, че 

нападението е извършено по хулигански 

подбуди. 

 

Друга жалба се отнася до провала на 

българската държава да разследва 

ефективно случай на изнасилване на 

малолетно момиче от Ботевград. Още с 

образуването на досъдебното производство 

през 2015 г. разследващите органи показват 

предубеждение, че твърдените от 

жалбоподателката полови актове са 

извършени с нейно съгласие. Наказателното 

производство е спряно без излагане на 

мотиви. 

ППЗ подаде жалба в ЕСПЧ и по повод 

отказа на българския съд да установи, че 

крайно антиромско слово на омразата – 

включително призиви и оправдаване на 

насилие – изложено под интернет 

публикация със заглавие „3000 скинари се 

хвърлят на щурм срещу бежанци и роми“ в 

сайта „Блиц“, съставлява дискриминация 

спрямо жалбоподателя – ромски 

общественик. 
 

През 2020 г. ППЗ подаде жалба във 

връзка с неефикасното и бавно разследване 

на побой над задържан през 2013 г. за 

престъпление мъж от ромски произход, 

пострадал от побой от полицаи и от цивилни 

лица. Вследствие на множество откази на 

прокуратурата да разследва случая, 

настъпва погасителната давност за 

наказателното преследване на деянието. 

 

ППЗ подаде жалба и от името на ЛГБТИ 

активиста и служител на комитета Радослав 

Стоянов, жертва на нарушено право на 

личен живот след като става обект на 20-

минутно предаване на популярен 

телевизионен водещ по повод на подаден 

срещу водещия сигнал от Стоянов пред КЗД. 

В предаването водещият, заедно с гостите в 

студиото, го унижава Стоянов заради 

правозащитната му дейност, както и поради 

откритото му признание, че е гей мъж. 

Произнасянията на две съдебни инстанции 

в полза на Стоянов са отменени от ВКС, 

който намира, че журналистът е упражнил 

защитена свобода на изразяването си. 
 

ППЗ подаде и жалба пред ЕСПЧ от името 

на жалбоподателка от ромски произход, 

обитавала общинско жилище, от което е 

прогонена след сбиване, в което са 

участвали двама от синовете ѝ. Съдът даде 

привременни мерки поради оплаквания за 
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неправомерното принудително изваждане 

и членовете на домакинството ѝ от 

жилището, сред които малолетни лица и 

новородено бебе, без алтернативен 

подслон. Жалбата престои да се разгледа от 

Съда. 

ППЗ предостави становище по 

становището на правителството по делото 

Полфрийман срещу България. Очаква се 

произнасяне от ЕСПЧ. 

В края на 2020 г. програмата пое 

представителството на лишен от свобода, 

който получава разрешение от съда да 

присъства на погребението на майка си, но 

затворническите власти отказват да 

изпълнят това разпореждане, тъй като няма 

законово основание да осигурят 

конвоирането на лицето до гробищата. В 

ход е изготвяне на жалба пред ЕСПЧ.

 
 

Правно застъпничество  
 

Становища пред Съвета на Европа 

През октомври 2020 г. предоставихме 

информация на Комитета на министрите 

относно изпълнението на групата дела 

Йорданова и други срещу България и 

Иванова и Черкезов срещу България - и 

двете свързани с разрушаване и/или 

прогонване от незаконни постройки и 

липсата на преглед на пропорционалността 

на мерките. 

 

По групата дела Колеви срещу България, 

засягаща темата за липсата на механизъм за 

независимо разследване при съмнения за 

извършено престъпление от главния 

прокурор, ППЗ предостави информация за 

липсващото изпълнение на тази група. ППЗ 

участва в организиран брифинг за 

постоянните представители в Съвета на 

Европа относно изпълнението на същото 

дело, а по-късно през годината 

представител на програмата участва в 

консултациите, организирани от 

Европейската комисия за демокрация чрез 

право (Венецианската комисия) относно 

проекта за нова конституция, представен от 

управляващата коалиция като изпълняващ 

ангажиментите по Колеви срещу България. 

 

 

 

Становища по законопроекти 

През 2020 г. ППЗ изрази становища по 

редица проекти на нормативни актове. По 

проекти за изменение и допълнение на 

Наказателния кодекс ППЗ изрази 

отрицателно становище на два пъти: 

относно размерите на наказанията, 

налагани на непълнолетни лица, 

предложени след нашумелия случай на 

убийство в с. Галиче, и относно повишаване 

на наказанията за управление на моторно 

превозно средство след употреба на 

наркотични вещества, направени след 

смъртта на известен телевизионен водещ. 
 

През април програмата даде 

отрицателно становище по законопроект за 

изменение и допълнение на Закона за 

административните нарушения и 

наказания (ЗАНН), предвиждащ 

въвеждането на две нови административни 

наказания – „безвъзмезден труд в полза на 

обществото“ и „задържане в 

териториалните структури на МВР“ за срок 

до 25 денонощия, като противоречащ на 

забраната за принудителен труд в 

конституцията и правнообвързващи норми 

на международното право, но промените 

бяха приети и влязоха в сила.  
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През юли ППЗ изрази отрицателно 

становище за предлаганите изменения в 

Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел, тъй като влошават 

свободата на сдружаване, следвайки 

модела на Унгария и създавайки 

прекомерна административна тежест за 

юридическите лица с нестопанска цел. 
 

През декември 2020 г. ППЗ изрази 

становища по предлагани изменения в 

Закона за закрила детето, които 

преместват фокуса на закрила върху 

семействата и правата на биологичните 

родители, а не върху самите деца.  
 

ППЗ изрази отрицателно становище по 

предлаганите изменения в Наказателно-

процесуалния кодекс и Закона за 

съдебната власт, които въвеждат фигурата 

на „прокурор по разследването срещу 

главния прокурор“ с цел изпълнение на 

решението на ЕСПЧ по делото Колеви срещу 

България. Макар тази фигура да не 

изпълнява решението, законопроектът бе 

приет на първо четене. 
 

Други становища и позиции 

През пролетта на 2020 г. предоставихме 

информация за първия Доклад на 

Европейската комисия за върховенство на 

закона, като описахме подробно развитията 

в областите независимост на съдебната 

власт, законотворчество, антикорупция,  

изпълнение на решенията на ЕСПЧ, 

действия на властите срещу разследващи 

журналисти и други.  
 

ППЗ подпомогна фондация „Български 

адвокати за правата на човека“ в 

изготвянето на становище по 

конституционно дело № 15/2019 г. относно 

обхвата на правомощията на главния 

прокурор по Конституцията. 

 

През март, по повод въведените 

контролно-пропусквателни пунктове в 

редица сегрегирани ромски квартали в 

страната като противоепидимична мярка 

срещу пандемията от коронавирус, ППЗ 

подаде информация за тези събития до 

редица международни институции. 

 

По покана на Конституционния съд, 

през юли ППЗ изготви становище по 

конституционно дело № 4/2020 г. относно 

текст от Закона за електронните съобщения, 

свързан с ограничения на правото на личен 

живот и тайната на кореспонденцията и 

други съобщения на гражданите по време 

на извънредното положение. 

 

В общо шест случая ППЗ изрази позиция 

относно действия и изявления на главния 

прокурор, а в един случай изпрати сигнал до 

Инспектората на Висшия съдебен съвет 

относно разпространението на добити чрез 

СРС записи на телефонни разговори. Във 

всички случай ППЗ твърди, че е налице 

порочно упражняване на властнически 

правомощия от страна на главния прокурор, 

което съчетано с липсата на възможност за 

контрол на неговите действия, застрашава 

правовия и демократичен ред в страната. 

 

Семинари и обучения 
 

През юли 2020 г. директорката на ППЗ 

адв. Качаунова проведе обучение на тема 

„Дискриминация и женски права“ по покана 

на Български фонд за жените в рамките на 

ежегодното събитие на организацията за 

обучение на млади жени и момичета. 

По покана на ЛГБТ организация 

„Действие“, адв. Качаунова проведе 

обучение на тема „Жалби пред ЕСПЧ“. 

Представител на ППЗ беше лектор в 

семинар за адвокати, организиран от 
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Национална мрежа за децата, с тема „Анева 

и други срещу България – общи мерки“. 

 

ППЗ се включи в проект на 

международната коалиция „Либъртис“ 

(www.liberties.eu) във връзка с 

приложенията, предназначени за 

проследяване симптомите на заболелите от 

Covid-19. Проектът предвижда събиране на 

информация и оценка на риска от 

съхранение на личните данни. 

Постановените откази за достъп до 

информацията, поискана от ППЗ, се 

обжалват. 
 

БХК подкрепи „Либъртис“ и заедно с 

други 63 национални и международни 

организации от Европа станахме част от 

инициативата за приемане на нова 

европейска Директива за защита срещу 

злоупотреба с правото на иск против 

публичното участие. 

 

 

ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА НА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ 
 

През 2020 г. Правната програма на БХК за 

защита на бежанци и мигранти продължи 

своята дейност, започната преди 24 години 

през 1994 г. с подкрепата на Върховния 

комисариат за бежанците към ООН. От 2016 

г. дейността на БХК по правна защита на 

бежанци и мигранти е подкрепена и от 

УНИЦЕФ с насоченост върху закрилата на 

непридружените деца мигранти.  

 

В дейностите на програмата се включват 

наблюдение и оценка на практиката при 

провеждането на производствата по 

предоставяне на международна закрила и 

статут на територията на България, 

мониторинг на границите и 

административните центрове за задържане 

на чужденци относно осигуряването на 

достъп до територия и процедура, в това 

число стратегически дела пред 

националните съдилища, както и 

мониторинг и застъпничество за закрила на 

непридружените деца и защитата им от 

незаконно задържане. Дейностите на 

програмата са насочени към създаването на 

правни стандарти за закрила на бежанците 

и спазване основните права на мигрантите, 

както и за застъпничество и лобиране за 

създаване в законодателството на правни и 

практически гаранции за защита на 

основните човешки права на чужденците от 

всички категории на територията на 

България.  

 

При изпълнението на своите дейности и 

задачи програмата се основава на няколко 

постоянни институционални споразумения 

с Върховния комисариат за бежанците към 

ООН от 1994 г., с Държавна агенция за 

бежанците от 1998 г., с Главна дирекция 

„Гранична полиция” при МВР от 2005 г., с 

Дирекция „Миграция” при МВР от 2007 г. и 

с Националното бюро за правна помощ от 

2017 г.  

 

Програмата представлява комитета в 

Българския бежански съвет, създаден като 

организация на организациите Червен 

Кръст, Каритас и БХК през 2005 г. с цел 

координация, лобиране и застъпничество за 

укрепване на националната система за 

убежище и закрила. 

 

http://www.liberties.eu/
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Мониторинг на границите и на домовете за настаняване  

на чужденци 
 

Програмата извършваше своята 

дейност по предоставяне на правни 

консултации, интервенции и 

представителство пред администрацията 

чрез постоянно действащите приемни в 

офисите на програмата в София и 

Свиленград и чрез правни приемни в 

регистрационно-приемателните центрове 

на Държавната агенция за бежанците в РПЦ 

– София (общежитията „Овча Купел“, 

„Военна рампа“, „Враждебна“ и ПЗТ - 3 

блок), РПЦ - Харманли, РПЦ - Баня и ТЦ - 

Пъстрогор. Непрекъснат граничен 

мониторинг бе осъществяван в местата за 

полицейско задържане на основната входна 

граница между България и Турция на ГКПП - 

Капитан Андреево, ГКПП - Ново село, ГКПП - 

Елхово, ГКПП - Болярово, ГКПП-Средец, 

ГКПП-Малко Търново и ГКПП ”Аерогара"-

София. Регулярно и ad hoc бяха 

наблюдавани също и основните изходни 

граници със Сърбия и Северна Македония. 

Наблюдавани на ежеседмичен принцип 

бяха  специалните домове за временно 

настаняване на чужденци в СДВНЧ - София, 

кв. "Бусманци" и СДВНЧ - Любимец, област 

Хасково към Дирекция "Миграция" на МВР. 

Програмата осигури също така обжалване 

на актовете на администрацията и достъп 

до съдилищата на търсещи закрила и 

незаконни мигранти като правна помощ за 

реализация на правото им на ефективно 

средство за защита, както и про боно 

представителство пред регионалните 

административни съдилища и Върховен 

административен съд в случаите на 

сериозни нарушения на материални или 

процесуални права.  

 

През 2020 г. с оглед съблюдаването на 

принципа за забрана на връщането (non-

refoulement) по чл. 33 от Женевската 

конвенция програмата осъществи 509 

гранични визити и оказа правна помощ за 

подаването на молба за закрила на 

сухоземна граница и достъп до 

територията на 1,056 търсещи закрила на 

границата, от които – 296 лица на входна 

граница и 760 лица на изходна граница. 

Програмата осъществяваше и наблюдение 

на дъблинските трансфери от и към други 

държави - членки на ЕС на международното 

летище в София с оглед правото на 

връщаните кандидати на достъп до 

производство за оценка на молбата им по 

същество, ако са напуснали страната за 

друга държава - членка на ЕС преди да е 

приключила бежанската им процедура в 

България. През тази година основните 

затруднения при достъпа до територия за 

търсещите закрила възникваха от 

повсеместната политика на затваряне на 

границите и ограничаване на свободното 

пътуване  контекста с мерките против 

COVID-19. Във връзка с рязкото 

ограничаване на достъпа до територия и 

наложените карантинни мерки БХК 

установи и рязък скок в практиката на 

масово отблъскване към Турция на 

чужденците, преминали границата 

незаконно и намиращи се на територията на 

страната. През 2020 г. тази практика се 

разпростря и обхвана не само случаите по 

протежението на т.нар. „зелена граница“, 

но и всички случаи на чужденци, влезли в 

страната без необходимите документи, 

включително укритите във влакове и 

автобуси и успели да преминат граничните 

контролно-пропускателни пунктове. 

Отблъскването (pushback) съставлява 

връщане обратно на турска територия на 

чужденци, които желаят да подадат молба 

за закрила чрез или извън установените 

официални процедури по реадмисия или 
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препятстване на влизането им на българска 

територия чрез официално или 

неофициално недопускане. През годината 

програмата успя да установи 498 случая на 

индиректно отблъскване, засягащи 3,403 

лица, както и 569 случаи на директно 

отблъскване, засягащи 11,770 лица, или 

общо 1,067 случаи, засягащи 15,177 лица.  

 

През 2020 г. програмата наблюдаваше 

спазването на принципа за достъп до 

процедура по чл. 6 от Процедурната 

директива1 от местата за задържане на 

нелегални мигранти, т.нар. специални 

домове за временно настаняване на 

чужденци (СДВНЧ) в Бусманци и Любимец. 

В течение на годината, програмата извърши 

108 визити в СДВНЧ и предостави правна 

помощ за достъп до процедура на общо 

2,781 търсещи закрила в СДВНЧ, от които – 

1,041 лица, прехвърлени от границата и 

1,740 лица, задържани на територията на 

страната, както и 217 придружени деца и 

294 непридружени деца, на които бе 

оказано съдействие за подаване на молба 

за закрила пред администрацията на 

имиграционната полиция.  

 

През тази година основното затруднение 

при осъществяването на тази дейност 

произтече от наложената задължителна 14-

дневна медицинска карантина спрямо 

всички задържани лица, която на практика 

удължи за този срок времето между 

задържането и подаването на молба за 

закрила. Въпреки това програмата успя да 

осигури сравнително кратък период на 

задържане от средно 8 календарни дни при 

0 дни средно закъснение спрямо 

законоустановения срок от 6 работни дни, 

както и да осигури в този срок 

освобождаването и достъпа до процедура в 

откритите бежански центрове на 55% от 

                                                           
1 Директива 2013/32/ЕС. 

всички чужденци, търсещи закрила, 

задържани в депортационните центрове на 

МВР.  

 

Въпреки извънредните мерки против 

COVID-19 приемните и двата офиса на 

програмата в София и Свиленград 

продължиха да функционират без 

прекъсване и да приемат ежедневно лица, 

нуждаещи се от правна помощ. През 2020 г. 

бяха предоставени 2,072 правни 

консултации по отношение на 1,447 души, 

от които 487 консултации за регистрация и 

достъп до процедура, 1106 консултации на 

определен етап от производството по 

предоставяне на международна закрила, 

237 консултации във връзка с правата и 

задълженията на търсещите закрила и 

лицата с предоставена закрила, 115 

консултации за събиране на семейство, 12 

консултации за придобиване на българско 

гражданство и 115 консултации по 

доброволно връщане.  

 

Програмата наблюдаваше и 

производствата, осъществявани от ДАБ с 

оглед спазването на основните минимални 

стандарти за оценка на молбата за 

закрила и за предоставянето на 

международна закрила. Наблюдавани бяха 

производствата за предоставяне на статут в 

РПЦ - София, РПЦ - Баня, РПЦ - Харманли и 

ТЦ - Пъстрогор. Програмата извърши 

наблюдение на 460 процедурни действия в 

производства по международна закрила, в 

т.ч. 22 придружени деца и 45 непридружени 

деца. От тях 375 са наблюдаваните 

производства по оценка на молбата за 

закрила пред административния орган и 17 

съдебни дела по жалби против откази на 

закрила. Направена бе оценка и анализ на 

68 отрицателни решения на 

административния орган. През тази година 
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за пръв път програмата успя да договори, 

макар и непълен предварителен достъп до 

някои от графиците на ДАБ за провеждане 

на производствени действия в 

производството по предоставяне на 

международна закрила (регистрации, 

интервюта, връчване на решения), което 

значително подобри представителността на 

мониторинга. ?е съставен Годишен доклад 

за наблюдение на производството по 

предоставяне на закрила през 2020 г., който 

съдържа препоръки за подобрение на 

стандартите на бежанските производства.

  

Дела пред административните съдилища и стратегически дела   
 

Заведени бяха 345 дела пред 

административните съдилища против 

отрицателни решения на Държавната 

агенция за бежанците производства по 

оценка на молба за закрила, от които 13 

дела бяха представлявани пред съда. 

Основните проблеми по тази дейност 

произтекоха от общия упадък на 

независимостта и обективността на 

националната правосъдна система и 

влошаващото се качество на съдебните 

актове, като по бежанските дела фактор е и 

дискриминационно третиране на 

определени националности, чиито молби за 

закрила се възприемат като явно 

неоснователни, но не по правни, а по 

политически съображения. Такива 

националности през 2020 г. бяха Турция, 

Афганистан и Украйна. 

 

През 2020 г. програмата предприе пред 

съда завеждането на 86 стратегически дела 

по следните проблемни области –  3 дела по 

защита на най-добрия интерес на детето, 1 

дело по защита на непридружено дете, 4 

дела на жертви на полово-базирано 

насилие, 4 дела против изключване на 

основание национална сигурност, 1 дело 

против неоснователно прекратяване на 

статут, 2 дела против необосновано 

продължително задържане, 3 дела против 

провеждане на производство в СДВНЧ, 5 

дела против настаняване в бежански център 

от затворен тип и 40 дела против други 

различни нарушения на материалния или 

процесуалния закон.  

 

Така, през 2020 г. програмата 

предостави правна помощ, 

представителство и консултации на общо 

4853 бенефициенти, от които – 2796 души 

за достъп до територия и процедура, 

отделно от тях 350 непридружени деца (86 

непридружени деца на границата, 213 

непридружени деца в СДВНЧ и 51 деца в 

процедура), 826 души в производство за 

предоставяне на международна закрила, 

460 търсещи закрила с мониторирани 

производствени действия, 340 търсещи 

закрила с постановен отказ за предоставяне 

на международна закрила, 88 окончателно 

отказани търсещи закрила в процедура по 

доброволно връщане, 132 търсещи закрила 

по стратегически дела и 193 признати 

бежанци или лица с предоставен 

хуманитарен статут досежно реализация на 

техни признати им от закона социални, 

здравни или други субективни права. 

 

Консултиране на непридружени деца-мигранти 

за събиране на семейства 
 

С подкрепата на УНИЦЕФ програмата разработи и приложи стандартни 
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оперативни процедури за информиране и 

консултиране на непридружени деца по 

процедура за събиране на семейството. 

През 2020 г. 295 непридружени деца бяха 

консултирани за законните способи за 

събиране с техните родители или други 

членове на семейството в различни 

европейски държави като способ за 

превенция на бягството на децата и 

излагането им на рисковете, свързани с 

незаконното придвижване и трафика на 

хора. Общо 91 непридружени деца 

получиха съдействие за започване на 

процедури по събиране със семейството, от 

които през 2020 г. 16 деца получиха 

разрешение, а 12 деца осъществиха 

събирането със семейството си на практика. 

 

Специализирани доклади, обучения 
 

През изтеклата година програмата 

изготви и своите традиционни 

специализирани доклади - Годишния 

доклад за наблюдение на границите и 

Годишния доклад за наблюдение на 

производствата по предоставяне на статут, в 

които се съдържаха препоръки към 

правителството и съответните държавни 

органи за предприемане на конкретни 

мерки, както и предложения за изменение 

и допълнение на законодателството. 

Програмата изготви и годишната ревизия на 

доклада за България, публикуван в 

информационната база AIDA (Asylum 

Information Database) на Европейския съвет 

за бежанци и изгнаници (ECRE).  
 

През годината програмата участва и 

проведе съвместно с Върховния комисариат 

за бежанците към ООН две обучения на 

служители на Главна дирекция "Гранична 

полиция" и на Дирекция „Миграция“ и едно 

обучение за Националното бюро за правна 

помощ. 

 

През 2020 г. програмата оперира чрез 

персонал от 13 души, 10 от които 

правоспособни адвокати.  

 

 

ПРОГРАМА „КАМПАНИИ И КОМУНИКАЦИИ“ 
 

2020 г. беше трудна година, изискваща и 

налагаща промени във всички сфери, в т.ч. 

и в комуникациите. Основната цел на 

програма „Кампании и комуникации“ през 

2020 г. беше да отговори на 

комуникационната среда, която се 

трансформира за една нощ, и да не позволи 

изоставане в комуникационните дейности, 

работата по проекти и контактите с 

партньори в сферата на публичността. 

Фокус в работата ни беше успешното 

завършване на няколко проекта и 

стартиране на дейностите по други, 

развиване на дигиталната комуникация на 

организацията с нови форми и интензитет. 

 

През годината публикувахме повече от 

100 прессъобщения (двоен ръст спрямо 

предходната година), становища и новини, 

свързани с дейността на организацията или 

с правата на човека на български и на 

английски език. През изминалата година 

официалният уебсайт на БХК, 

www.bghelsinki.org, имаше над 88 000  

уникални посещения. 

 

http://www.bghelsinki.org/
http://www.bghelsinki.org/
http://www.bghelsinki.org/
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В последните години БХК започна да 

развива дейности, чрез които да генерира 

индивидуални дарения. През 2020 г. в БХК 

от индивидуални дарители за подкрепа на 

работата и каузите на БХК са постъпили 

3395 лв. от индивидуални дарения и 176 лв. 

от продажба на продукти с кауза. 

 

Онлайн присъствие  
 

Интернет сайтове 

 

През 2020 г. беше обновена интернет 

страницата на БХК, www.bghelsinki.org. 

Новият сайт съдържа редица нови 

функционалности и страници, включително 

секция с практика по дела, водени от  

организацията и обновен мултимедиен 

раздел. 

 

Изцяло беше обновен сайтът на 

наградите "Човек на годината". Той 

максимално се доближава до дизайна на 

стария, но подобрява защитите срещу 

злонамерени атаки и позволява по-бързо и 

динамично обновяване на съдържанието. 

 

През 2020 г. стартира и нов сайт на БХК, 

www.prisonreform.bg, създаден като част от 

проекта на БХК „Оценка на реформата в 

местата за лишаване от свобода в 

България“. 

 

Програмата продължава да поддържа и 

сайтовете, създадени по проектите READI и 

No Hate BG през 2019-2020 г., както и сайта 

Ubita.org. Екипът е ангажиран и с 

поддръжката на сайта на събитието "София 

Прайд", в чието организиране БХК е 

партньор. 

  

Социални мрежи 

БХК разполага със собствени профили в 

четири социални мрежи: Facebook, Twitter, 

YouTube, LinkedIn. Присъствието ни във 

Facebook включва три страници: на 

организацията на български и на английски 

език, както и страницата на годишните 

награди „Човек на годината“. В допълнение 

към това, екипът на програмата участва и в 

поддържането на Facebook страницата на 

София прайд. През 2020 г. в рамките на 

проектите “No Hate BG“ и “Реформа в 

затворите” бяха създадени и две нови 

страници – No Hate и Реформа в затворите.  

 

За едногодишен период основният 

Facebook профил на БХК на български е 

увеличил броя на последователите си от 13 

064 на 13 818.  Създадената през 2016 г. 

страница на английски език във Facebook се 

утвърждава като източник на правозащитни 

новини на английски за потребителите от 

България и чужбина. Броят на 

последователите ѝ към края на декември 

2020 г. e 2603 потребители. 
 

Страницата на наградите „Човек на 

годината“ също увеличава последователите 

си и през 2020 г. те вече са 2248. Чрез 

рекламна кампания в края на годината 

съдържанието, свързано с наградите “Човек 

на годината” за 2020 г. достигна до над 

46500 души във Facebook. Видеото от 

годишната церемония беше гледано от над 

200 човека на живо в деня на излъчването й 

- Световния ден на правата на човека, 10 

декември, както и общо над 10 хиляди пъти 

в социалните мрежи и YouTube канала на 

БХК. 
 

Twitter продължава да бъде значително 

по-малко популярна в България социална 

мрежа, но въпреки това профилът на БХК в 

нея е много активен и отбелязва ръст на 

http://www.bghelsinki.org/
http://www.bghelsinki.org/
https://humanoftheyear.org/
http://www.prisonreform.bg/
http://www.prisonreform.bg/
http://www.prisonreform.bg/
https://readi.bghelsinki.org/
https://readi.bghelsinki.org/
https://nohate.bghelsinki.org/
https://nohate.bghelsinki.org/
https://nohate.bghelsinki.org/
https://ubita.org/
https://ubita.org/
https://ubita.org/
https://sofiapride.org/
https://sofiapride.org/
https://www.facebook.com/NoHatebhc
https://www.facebook.com/NoHatebhc
https://www.facebook.com/prisonreform.bg
https://www.facebook.com/prisonreform.bg
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последователите, като общият им брой към 

края на декември 2020 г. достигна близо 

2000 души (в сравнение с 1813 през 2019 г.). 

 

Електронен бюлетин 
 

Екипът на програма „Кампании и 

комуникации“ разпространява месечен 

бюлетин с новини и информация за 

последните дейности на организацията – 

включително публикувани доклади, 

кампании, дела и други. В бюлетина се 

публикуват също новини за важни, случили 

се или предстоящи събития в 

правозащитния сектор у нас и в чужбина. 

Към декември 2020 г. броят на абонатите е 

близо 800 и допълнително се изпраща до 

адресите на още 700 представители на 

медиите, на неправителствения сектор, 

държавната администрация и на 

посолствата в България.  

 

Комуникационна работа по проекти 
 

Добри практики за интеграция на ромите в 

България - READI 

 

В началото на 2020 г. приключи 

проектът за добри практики за интеграция 

на ромите в България - READI. Програма 

“Кампании и комуникации” проведе 

активна рекламна онлайн кампания за 

финално промотиране на всички продукти - 

резултати от проекта.  

 

Те включваха три публикации: “Ромите 

в практиката по Закона за защита от 

дискриминация  (2004-2017)”, “Наръчник по 

антидискриминационно право” и сборник 

“Добри практики за борба с 

дискриминацията срещу ромите България”, 

както и специализираната книжка за 

младежи “Как да правиш портрети и 

приятели”.  

 

В рамките на финалната рекламна 

кампания в социалните мрежи и ключови 

уебсайтове за НПО сектора беше 

промотиран и видео-курса от 14 урока по 

антидискриминационно право, както и 

четири кратки видео истории, показващи 

добри примери на интеграция из България. 

Видеата в кампанията набраха общо над 

231 000 гледания в социалните мрежи, а 

специализираните издания бяха изтеглени 

безплатно от сайта на READI стотици пъти. 

Повече информация на 

http://readi.bghelsinki.org. 

 

Заедно срещу престъпленията от омраза – 

No-HATE-BG 

 

През 2020 г. приключи и проектът No-Hate. 

Той даде възможност за поредица 

комуникационни дейности, свързани с 

превенция на престъпленията от омраза и 

повишаване на чувствителността срещу 

употребата на език на омразата. 

Заключителните дейности по него бяха в 

https://www.bghelsinki.org/bg/reports/romite-v-praktikata-po-zakona-za-zashtita-ot-diskriminacija-2004-2017
https://www.bghelsinki.org/bg/reports/romite-v-praktikata-po-zakona-za-zashtita-ot-diskriminacija-2004-2017
https://www.bghelsinki.org/bg/reports/romite-v-praktikata-po-zakona-za-zashtita-ot-diskriminacija-2004-2017
https://www.bghelsinki.org/bg/reports/narychnik-po-antidiskriminacionno-pravo
https://www.bghelsinki.org/bg/reports/narychnik-po-antidiskriminacionno-pravo
https://www.bghelsinki.org/bg/reports/dobri-praktiki-za-borba-s-diskriminacijata-sreshtu-romite-bylgarija
https://www.bghelsinki.org/bg/reports/dobri-praktiki-za-borba-s-diskriminacijata-sreshtu-romite-bylgarija
https://www.bghelsinki.org/bg/reports/kak-da-pravish-portreti-i-prijateli
https://www.bghelsinki.org/bg/reports/kak-da-pravish-portreti-i-prijateli
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvpufqNzPPk3CtehFNwpXaJrD_tuJGaXd
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvpufqNzPPk3CtehFNwpXaJrD_tuJGaXd
http://readi.bghelsinki.org/
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началото на 2020 г., конференцията “NO 

HATE-BG: Заедно в защита на малцинствата 

от престъпления от омраза” с активното 

съдействие на екипа на програмата по 

организирането и популяризирането й. 

Сред ключовите говорители по време на 

събитието бeше и директорът на Агенцията 

на Европейския съюз за основните права, г-

н Майкъл О’Флеърти. 

 

 Като част от финала на проекта 

създадохме видеото “Хомофобията убива”, 

в което разказахме за трагичната смърт на 

Михаил Стоянов и невъзможността за 

адекватно наказание на убийците му в 

условията на българската правова система. 

Повече информация на 

https://nohate.bghelsinki.org. 

 

Реформа в затворите 

 

 

През 2020 година стартирахме 

комуникационните дейности по един от 

новите мащабни проекти на БХК, “Оценка 

на реформата в местата за лишаване от 

свобода: Законодателство и практика след 

пилотното решение на ЕСПЧ Нешков и 

други. 

През пролетта беше създаден сайтът 

prisonreform.bg, като програмата се включи 

активно в създаване и осигуряване на 

богато съдържание от информационни 

ресурси в услуга на лишените от свобода и 

юристи в областта на наказателното право в 

България. В края на май стана достъпна и 

Facebook страницата на проекта. Само за 

три месеца тя набра над 500 последователи. 

Сайтът и страницата в социалната мрежа 

предоставят редовно полезно съдържание 

за лишените от свобода и техните близки, 

както и професионалистите в 

пенитенциарната и наказателно-правната 

система.  
 

Проектът стана редовен сегмент и от 

месечния бюлетин на БХК. Повече 

информация вижте на 

https://prisonreform.bg/. 

 

Проект „Стоп на полово-базираното 
насилие срещу жени и деца в България“ 

В края на годината бе даден старт на 

съфинансирания от ЕС проект “Стоп на 

полово-базираното насилие срещу жени и 

деца в България“. Проектът се финансира от 

Европейския съюз и се координира от 

програма „Кампании и комуникации“. 

Проектът се изпълнява в партньорство с 

Алианс за защита от насилие основано на 

пола. Проектът има голям пакет 

комуникационни дейности, които ще се 

развият през 2021 г. Голям дял дейности в 

проекта се изпълняват от програма 

„Мониторинг и изследвания“.  

https://youtu.be/txMe4OpEzu4
https://nohate.bghelsinki.org/
https://nohate.bghelsinki.org/
https://nohate.bghelsinki.org/
file:///C:/Users/Dessy/Desktop/OC%202021/Activity%20report%202021/prisonreform.bg
https://www.facebook.com/prisonreform.bg
https://www.facebook.com/prisonreform.bg
https://www.facebook.com/prisonreform.bg
https://prisonreform.bg/
https://prisonreform.bg/
https://prisonreform.bg/
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Годишни награди „Човек на годината“ 2020 
 

 

В Международния ден за правата на човека 

— 10 декември – БХК огласи традиционните 

си годишни награди за права на човека и 

правозащитността.  Общо десет награди за 

личности и организации със съществен 

принос и активност в защитата на правата на 

човека, животните и опазването на 

околната среда бяха раздадени на онлайн 

церемония.  Голямата награда „Човек на 

годината“ 2020 беше връчена на 

работещите и доброволците в отделенията 

за пациенти с COVID-19.  

 

Както всички други планове за годината, 

реализирането на годишните награди 

„Човек на годината“ трябваше да се 

адаптира към условията на световната 

коронавирусна пандемия. Илюстраторката 

Весела Кучева създаде богата палитра от 

герои, които направиха кампанията на 

наградите атрактивна и позитивна. 

Призивът за номиниране беше 

разпространен чрез публикации и банери в 

повече от 25 партньорски медии и 

организации. Получени бяха над 70 

номинации, от които над 50 допустими 

според критериите. Церемонията беше 

заснета и излъчена онлайн. Към момента 

това е единственото българско събитие от 

подобен формат и реализирано с подобен 

бюджет и средства, което беше осигурено с 

жестов превод в реално време. Видеото 

беше гледано от над 200 души на живо и 

общо над 10 хиляди пъти в социалните и 

видео каналите на БХК. Церемонията и 

отличените получиха широк положителен 

отзвук сред българските медии и общество.   

Повече за наградите “Човек на годината” 

2020 вижте на 

http://www.humanoftheyear.org. 

 

Други кампании през 2020 г. 
 

БХК за хората 

Кампанията „БХК за хората“ започна 

през есента на 2019 г. с разпространението 

на видео, създадено от съвместната работа 

на програма „Кампании и комуникации“ с 

екипа на рекламната агенция Noble 

Graphics.  През 2020 г. на уебсайта на БХК 

бяха публикувани реалните истории на 

хора, на които БХК е помагал през годините. 
 

Затворниците в Кремиковци си търсят 

книги 

В началото на 2020 г. затворник от 

затворническо общежитие "Кремиковци" се 

обърна към БХК с молба за дарение на 

съвременна литература и периодични 

издания, каквито от години в затвора не са 

пристигали. БХК осигури правна литература, 

а за останалото се обърна към българските 

граждани за помощ, за да събере повече и 

по-разнообразни заглавия.  На призива ни 

да обновим библиотеката на 

http://www.humanoftheyear.org/
http://www.humanoftheyear.org/
http://www.humanoftheyear.org/
https://www.bghelsinki.org/bg/campaigns/bhk-za-horata
https://youtu.be/eXKAb23OM9c
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затворническото общежитие в 

"Кремиковци" откликнаха десетки хора и 

организации от цялата страна, които 

научиха за кампанията от сайта ни и 

социалните мрежи, платформата 

TimeHeroes и Информационния портал за 

НПО в България. Заедно, само за две 

седмици в рамките на кампанията, успяхме 

да съберем общо 738 заглавия със 

съвременна художествена и образователна 

литература, учебници, енциклопедии, 

езикови речници, научнопопулярни 

списания и издания, и дори една настолна 

игра. Повече на 

https://www.bghelsinki.org/bg/campaigns/ka

mpania-zatvornicite-v-kremikovci-si-tyrsjat-

knigi. 

 

Доброволци-преводачи за правата на 

лишените от свобода 

Това е втората кампания, реализирана в 

партньорство с Time Heroes през пролетта 

на 2020 г. Този път в търсене на 

доброволци-преводачи, с които да 

направим достъпни на български език 

някои от най-важните препоръки на Съвета 

на Европа, посветени на лишаването от 

свобода и задържането под стража. Повече 

от 30 човека се отзоваха на призива. Екипът 

на БХК работи с доброволците активно през 

целия период на кампанията от февруари 

до края на май 2020 г. 

 

Този път посегни към телефона 

През есента на 2020 г. в партньорство с 

Асоциацията за защита от полово-базирано 

насилие и рекламна агенция McCann 

стартирахме дарителска кампания за 

създаване на гореща телефонна линия за 

мъже, упражняващи домашно насилие. 

Целта на проекта беше да се финансира 

анонимна, телефонна консултантска услуга 

за мъже-насилници, които биха потърсили 

съвет и помощ , за да излязат от порочния 

кръг на насилието. 

 

Подкрепи ПРАВАта си 

“Подкрепи ПРАВАта си” е дългосрочен 

проект за развитие на индивидуалното 

дарителство в подкрепа на дейността на 

БХК. В края на 2020 г. бяха изработени 

концепцията и визията на кампанията, а дни 

преди Коледа беше публикувана и самата 

кампания в партньорство с платформата 

DMS. Плановете ни са това да бъде 

инструмент, който да се комуникира 

паралелно с всички останали дейности на 

комитета.  

 

Партньорства 
 

И през 2020 г. екипът ни работи 

съвместно с различни медии за 

популяризиране на дейността на БХК. Сред 

активните медийни партньорства се 

отличават тези с БНР и Dnevnik.bg. Тази 

година наградените в кампанията “Човек на 

годината” и БХК като организатор бяха 

обект на сериозно медийно внимание.  

През 2020 г. екипът на ПКК привлече 

доброволчески ресурс в реализирането на 

кампаниите “БХК за хората” , “Книги за 

затвора в Кремиковци”, “Доброволци-

преводачи за правата на лишените от 

свобода”, както и в проекта „Prison Reform”.  

 

 

https://timeheroes.org/bg/bhc/dari-knigi-savremenna-literatura-zatvor-kremikovtsi
https://timeheroes.org/bg/bhc/dari-knigi-savremenna-literatura-zatvor-kremikovtsi
https://timeheroes.org/bg/bhc/dari-knigi-savremenna-literatura-zatvor-kremikovtsi
https://www.ngobg.info/bg/campaigns/425.html
https://www.ngobg.info/bg/campaigns/425.html
https://www.ngobg.info/bg/campaigns/425.html
https://www.bghelsinki.org/bg/campaigns/kampania-zatvornicite-v-kremikovci-si-tyrsjat-knigi
https://www.bghelsinki.org/bg/campaigns/kampania-zatvornicite-v-kremikovci-si-tyrsjat-knigi
https://www.bghelsinki.org/bg/campaigns/kampania-zatvornicite-v-kremikovci-si-tyrsjat-knigi
https://www.bghelsinki.org/bg/campaigns/kampania-zatvornicite-v-kremikovci-si-tyrsjat-knigi
https://www.bghelsinki.org/bg/campaigns/kampania-zatvornicite-v-kremikovci-si-tyrsjat-knigi
https://www.bghelsinki.org/bg/campaigns/telefonna-linija-za-myje-uprajnjavashti-domashno-nasilie
https://www.bghelsinki.org/bg/campaigns/telefonna-linija-za-myje-uprajnjavashti-domashno-nasilie
https://www.dnevnik.bg/
https://www.dnevnik.bg/
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Доклади и печатни издания 
 

През 2020 г. програмата отново имаше 

водеща роля при подготовката на редица 

доклади и издания на организацията. 

Годишният доклад за правата на човека в 

България беше публикуван в тираж от 800 

бр., от които 770 броя бяха разпространени 

до институции на изпълнителната и 

съдебната власт, до представители на 

медиите, академичната общност и 

адвокатурата. Представителите на 

законодателната власт получиха 

електронното издание на доклада. 

Подпомогнахме изготвянето и 

публикуването на доклада „Виновни по 

подразбиране: Дискриминация и 

предразсъдъци спрямо ромите в системата 

на наказателното правосъдие в България“ с 

авторки Диляна Ангелова и Славка Кукова. 

 

Програмата подпомогна и издаването на 

шестата книга на БХК и издателство „Сиби“ 

от поредицата „Увод в правата на човека“, 

представляваща превод на ръководството 

на ЕСПЧ по член 8 от ЕКПЧ. 

 

 

ПРОГРАМИРАНЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

През годината програма „Програмиране 

и администрация“ отговаряше за 

фондонабирането за дейностите на БХК (без 

дейностите на програмата за правна защита 

на бежанците и мигрантите). Основната цел 

на програмата е да осигури устойчиво 

финансиране за изпълнение на 

стратегическите дейности на БХК.  
 

Прeз изтеклата година програмата 

отговаряше за финансовата отчетност пред 

българските власти и пред донорите ни. В 

тази си дейност програмата се ръководи от 

вътрешните правила на БХК за разходване 

на средства, което става при строг вътрешен 

финансов контрол, предотвратяване на 

конфликт на интереси и търсене на 

оптимално съотношение цена/качество при 

покупка на стоки и услуги, за които 

стандартно се събират по три оферти. През 

2020 г. бяха актуализирани и Правилата 

срещу изпирането на пари и финансирането 

на тероризъм.  

 
Програмата осигурява и подкрепа на 

всички проекти на БХК, което се изразява в 

обща координация, бюджетиране, 

административно обслужване, техническа и 

логистична помощ, подпомагане на 

издаването на публикации. Сътрудници на 

програмата осигуряват първоначалната 

връзка със жалбоподатели; контакти с 

журналисти във връзка с прессъобщения 

или други публикации. Сътрудниците й имат 

основна роля при организирането и 

техническото обслужване на публичните 

събития на БХК, семинари и конференции.  

 

Фондонабиране и разходи за дейността през 2020 г. 
 

БХК обявява публично своите донори. 

Той може да бъде видян на нашия сайт и в 

Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ. 

Ежегодно от 1997 г. БХК извършва заверка 

на годишния си финансов отчет от 

независим одитор. Всички годишни 

финансови отчети се публикуват от 2000 г. 

насам, когато организацията получи статут 

на сдружение за осъществяване на 

общественополезна дейност. 
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През 2020 г. разходите за дейността на 

БХК възлизат на 1 354 454 лв. Това 

представлява лек спад от 5% в сравнение с 

предходната година (1 422 664 лв.), но е 

закономерно следствие от пандемията 

Covid-19. Въведените през март 2020 г. 

епидемиологични мерки спряха редовните 

мониторингови посещения из страната, 

редица планирани публични събития, 

няколко обучения, както и изследователска 

работа на терен. Редица проекти, които 

трябваше да започнат през есента, бяха 

отложени за следващата година. 

 

Най-осезаемо ефектът от пандемията се 

отрази върху дейностите, извършвани по 

проекти на Европейския съюз, където 

спадът беше най-голям – от 249 000 лв. през 

2019 г. до 119 000 лв. през 2020 г. При 

останалите проекти чрез разумно 

адаптиране и пренасрочване успяхме да 

изпълним голяма част от предвиденото.

 

 

 

2020 2019 2018 2017 2016

1 354 454
1 422 664

1 544 521
1 433 377 1 386 732

Разходи за дейността на БХК, 
2016-2020 г.

8,77%

38,53%

1,59%

2,83%

43,66%

4,62%

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 8,77%

Европейска комисия
8,77%     

Източници на финансиране на БХК като дял от общия разход, 2020 г. 

ООН   38,53% 
 

ВКБООН 

29,03%   

УНИЦЕФ 

9,50%    ФМ на ЕИП  4,62% 
 

Фонд „Активни 

граждани“  

4, 62%    

ЧАСТНИ ФОНДАЦИИ   43,66% 
 

Фондация "Оук" 

21,95%      

 

Фондации "Отворено общество" 

17,68%      
  

Национална фондация за 

демокрация 

4,03%           
 

РАЗНИ ДОНОРИ    1,59%  

Черноморски тръст за 

регионално сътрудничество 

0,66%     
 

Фондация "Робърт Кар" 

0,44%     
 

Европейския съвет за 

бежанци и изгнаници 

0,43%     

 

Център AIRЕ – Консултации 

за индив. права в Европа 

0,06%     

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ   2,83% 

Приходи от стопанска дейност 

2,83%    
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През 2020 г. работихме с подкрепата на 

11 донори – публични и частни, които ни 

осигуряваха институционална и проектна 

подкрепа (за пълния списък, виж края на 

този раздел). Допълването на 

финансирането между публични и частни 

фондове ни дава възможност да 

осъществяваме дейностите, залегнали в 

Стратегията на БХК и годишните ни планове. 

Диверсификацията на донорите, при което 

делът на никой донор не надвишава 1/3 от 

общото финансиране, осигурява стабилност 

на организацията. 

 

Основният източник на финансиране на 

БХК и през 2020 г. остават публичните 

международни фондове – ООН през 

ВКБООН и УНИЦЕФ, Европейският съюз, 

Финансовият механизъм на Европейското 

икономическо пространство и няколко по-

малки публични донори. Подкрепата на 

тези донори отговаря за 53% от разходите 

ни през 2020 г. Международни частни 

фондации допринесоха 45% от 

финансирането ни за изминалата година. 

Малък дял (2,83%) идва от собствени 

приходи. 

Донори  
 

Най-големият ни публичен донор пред 

2020 г. беше ВКБООН (29%), а Фондация 

„Оук“ ни предостави най-голяма подкрепа 

като частна фондация (21,95%).  

През изтеклата година нивата на 

финансиране от ВКБООН, УНИЦЕФ и от 

институционалните ни донори Фондация 

„Оук“ и Фондации „Отворено общество“ се 

запазиха относително постоянни. 

Институционалната подкрепа ни позволи да 

се ангажираме със стратегическо водене на 

дела и да кандидатстваме по публични 

фондове, които изискват съфинансиране, 

каквито са фондовете на Европейския съюз 

и Финансовият механизъм на ЕИП (между 

10 и 20%). 

 

 
 

53%

57%

64%

55%

50%

34%

34%

29%

38%

35%

10%

8%

5%

6%

14%

3%

1%

2%

1%

1%

0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000

2020

2019

2018

2017

2016

Видове финансиране според източника, 2016-2020 г.

публично финансиране (ВКБООН, УНИЦЕФ, Европейски съюз, Фонд "Активни граждани", BST)

институционално финансиране (фондации "Оук", "Отворено общество")

частно проектно финансиране

нерестриктирани средства (резерви)
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Финансирането от ЕС бележи спад през 

изтеклата година – от 17,5% от общия 

разход на БХК през 2019 г. на 8,77% през 

2020 г. Това се дължи най-вече на 

пандемията, която доведе до отлагане на 

старта на два европейски проекта 

(EQUALITYDATA и ROMA OFF-IN) и отлагане 

на дейностите във времето на други два 

(NPM и Онлайн ръководство за правата на 

човека). 

Нов донор през 2020 г. бе Фонд „Активни 

граждани България“ по Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо 

пространство (2014-2020), финансиран от 

Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. С негова 

подкрепа БХК започна работа по голям 

проект за реформа в местата за лишаване от 

свобода, който ще се изпълнява до 2023 г. 

През годината получихме подкрепа и от 

Черноморския тръст за регионално 

сътрудничество за работа в сферата на 

медийната независимост по време на 

пандемията Covid-19. 

През пролетта на 2020 г. от подадените 

три големи проектопредложения пред ЕС в 

стратегически за БХК сфери - борба с 

полово-базираното насилие, борба с 

евикциите и борба с ксенофобията – един 

голям партньорски проект беше одобрен 

(„Стоп на полов-базираното насилие“) и той 

стартира през октомври 2020 г. 

През 2020 г. подадохме общо 12 

проектопредложения (10 от централен 

офис), самостоятелно или в партньорство с 

други НПО. От тях 7 бяха одобрени, 4 не бяха 

одобрени, а по едно проектопредложение 

очакваме решение през 2021 г.  

Администрация и отчетност
 

През годината програмата работи по 

обслужването на 15 проекта: 

 6 проекта пред ЕС по програми 
„Правосъдие“, „Права, равенство и 
гражданство“ и „Еразъм“), и  

 7 други проекта от институционални и 
по-малки донори.  

 

Програмата обслужва и работата на „БХК 

Консултинг“ ЕООД, приходите от чиято 

дейност отиват на 100% за подкрепа на 

правозащитната работа на организацията.  

През последните години, собствените 

приходи на БХК покриват средно между 1 и 

2% от разходите на организацията. 

29,03%

9,50%

8,77%
4,62%

21,95%

17,68%

4,03%
2,83%

ВКБООН (29,03%)

УНИЦЕФ (9,50%)

Европейски съюз (8,77%)

Фонд „Активни граждани България“ (4,62%)

Фондация "Оук" (21,95%)

Фондации "Отворено общество" (17,68%)

Национална фондация за демокрация (4,03%)

Черноморски тръст за регионално сътр-во 
(0,66%)
Фондация "Робърт Кар" (0,44%)

Европейски център за бежанци и изгнаници 
(0,43%)
Център AIRE (0,06%)

Собствени приходи (2,83%)
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Работа по проекти 

Паралелно с основната си работа, екипът 

на програмата участва и в изпълнението на 

някои дейности по проекти. През 2020 г. 

приключи работата по двугодишния проект 

READI, който координираше от началото му 

през 2018 г. През януари дейностите по 

проекта приключиха като преведохме петте 

видеа за добри истории на ромска 

интеграция. Те са достъпни в Youtube канала 

на БХК - „Чудото Тунджа“, „Заедно на чаша 

кафе“, „Да мечтаеш“, „Десегрегацията в 

България“ (продукция на Сдружение Дром - 

Видин) и „ИНСТАФОТО с Вера Гоцева“.   
 

Екипът на програмата подпомага другите 

програми в събирането и обобщаването на 

информация по различни изследвания на 

БХК през 2020 г.   

 

 

Списък на донори и подкрепяни дейности през 2020 г.  
 

БХК се финансира от публични донори, частни фондации и генерирани собствени средства. 

Източниците на финансиране като дял от общия разход за периода 1 януари – 31 декември 2020 

г. са дадени в таблицата по-долу: 
 

Донор Финансирана дейност 
Изразходвана 

сума през 2020 г. 

Върховен комисариат за бежанците 
на ООН  

Наблюдение на процедурата за 
предоставяне на закрила, застъпничество и 
дела на търсещите убежище    

393 177 лв. 

Фондация "Оук" 
Институционална подкрепа на БХК 
(съфинансиране) 

297 321 лв. 

Фондации "Отворено общество" 

Институционална подкрепа на БХК 
(съфинансиране) 

168 155 лв. 

Проект "Промяна на наратива за правата на 
човека" 

71 253 лв. 

УНИЦЕФ 
Проект "Укрепване на закрилата на 
непридружените деца-мигранти в България" 

128 615 лв. 

Европейски съюз  Разходи по проекти, както следва: 118 835 лв. 

Програма "Права, равенство и 
гражданство" -  

"Заедно в защита на малцинствата и в 
противодействие на престъпленията от 
омраза" 

30 693 лв. 

"Борба с неосъзнатите предразсъдъци и 
дискриминацията на ромите в системата на 
наказателното правосъдие" 

17 852 лв. 

"Укрепване на капацитета на регионално 
ниво в сферите на антидискриминация и 
интеграция" 

13 410 лв. 

"Стоп  на полово-базираното насилие" 10 366 лв. 

Програма "Правосъдие" - 
"Хармонизиране на стандартите на 
задържане в ЕС" 

18 660 лв. 

Програма "Еразъм+" - "Онлайн ръководство по правата на човека"  27 855 лв. 

Фонд „Активни граждани България“ 

Оценка на реформата в местата за лишаване 
от свобода: Законодателство и практики 
след "Нешков и други" 

55 075 лв. 

"Изграждане капацитета на БХК" 7 540 лв. 

https://youtu.be/20SWupiqoeU
https://youtu.be/y3o1sm-eNJg
https://youtu.be/y3o1sm-eNJg
https://youtu.be/f9PThzoj46Q
https://youtu.be/RRju6be1c5I
https://youtu.be/RRju6be1c5I
https://youtu.be/0uG2E9It8gA
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Национална фондация за 
демокрация 

Консолидиране на либерално-
демократичната общност в България 

54 518 лв. 

Черноморски тръст за регионално 
сътрудничество  

Проект "Независимост на медиите и достъп 
до информация във връзка с пандемията 
Covid-19 в България" 

8 976 лв. 

Фондация "Робърт Кар" Изследване на здравните услуги в затворите 5 964 лв. 

Европейския съвет за бежанци и 
изгнаници (ECRE) 

Проект "Информационната база AIDA" 5 850 лв. 

Център за консултации за 
индивидуални права в Европа (AIRE) 

Доклад пред Националния фонд за подкрепа 

на Обединеното кралство 
825 лв. 

Нерестриктирани средства, 
несвързани с проектно финансиране 

Покупка на ДМА - автомобил 24 050 лв. 

Разходи, непредвидени другаде 14 300 лв. 

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2020 г.:  1 354 454 лв. 

*Забележка: Посочените числа в таблицата са базирани на изходящи парични потоци. 

 

БЪЛГАРСКА ОБЩНОСТ ЗА ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ 
 

Българска общност за либерална 

демокрация (БОЛД) е инициатива на БХК, 

започнала през лятото на 2019 г., която цели 

засилване на обществената подкрепа за 

демокрацията, правата на човека и 

върховенството на правото. През първата 

година беше създадена едно устойчиво 

ядро от членове, които участваха и 

инициираха дискусии по правозащитни 

теми, по които съвместно се създаваше 

позиция, която бе комуникирана към 

широката общественост чрез различни 

комуникационни кампании и стратегии. 

Важна цел на общността беше да търси 

диалога и общата основа и с хора на 

различни идейни позиции. 

През 2020 г. БОЛД продължи работата по 

проект, изпълняван паралелно с 

Македонски хелзинкски комитет и насочен 

към консолидиране на либерално-

демократичната и правозащитна общност в 

България и съответно в РС Македония, 

чието финансиране от Националната 

фондация за демокрация продължи до 

есента на 2020 г. След края на проекта, 

комуникацията и работата на БОЛД бяха 

поддържани и развивани основно от самите 

членове на общността. Доброволци се 

организираха в тематични работни групи и 

заедно поставяха основа на бъдещи 

позиции и комуникационни кампании за 

достигане до различни таргет групи и 

широката общественост. 

От месец юли 2020 г. БОЛД координира 

едногодишен проект „Изграждане на 

капацитета на Български хелзинкски 

комитет“ по Фонд Активни граждани 

България по ФМ на ЕИП 2014-2021 с период 

на изпълнение от една година. Основната 

цел на проекта е именно да увеличи 

капацитета на БХК по отношение на 

неговата институционална и финансова 

устойчивост, чрез създаване на 

регистрирана общност от индивидуални 

привърженици, които да участват в 

различни форми на работа по каузите на 
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организацията, и чрез развиване на 

индивидуално дарителство. Базата от 

поддръжници се увеличи чувствително след 

срещи на живо в областни градове, както и 

множество онлайн запознанства със 

заинтересовани от правата на човека 

граждани. 

През есента стартира едногодишният 

проект „Независимост на медиите и достъп 

до информация във връзка с пандемията 

COVID-19 в България“, изпълняван 

съвместно със Сдружение за човешки права 

“Маргиналия”. Темите, по които се работи в 

този проект, са липсата на навременна, 

точна и надеждна информация, идваща от 

свободни и независими медии, свързана с 

пандемията, както и правото на 

информация за някои от най-уязвимите 

групи, както към самата пандемия, така и 

към нейните социално-икономически 

последици. Изследванията се извършват 

чрез персонални интервюта и фокус-групи с 

представители на жители на сегрегирани 

ромски квартали; лица с увреждания; и 

лица в затворени институции, като анализ, 

изводи и препоръки ще бъдат представени 

на кръгли маси с представители на 

български институции, както и на събитие в 

Брюксел. 

Още в началото на 2020 г. БОЛД успя да 

започне безпрецедентен разговор между 

различни ценностни общности по време на 

панелна дискусия за семейството в 

демократичното общество. На събитието 

имаше представители на правозащитната 

общност и представители на 

организаторите на протестите против 

Стратегията за детето и Закона за 

социалните услуги, както и други загрижени 

граждани и родители, а тези чувствителни 

теми бяха изложени и обсъдени в един 

уважителен тон. Тази среща даде начало на 

необикновен диалог, който показа, че все 

пак не е невъзможно хора на 

противоположни идейни позиции да 

намерят общи искания, когато става въпрос 

за децата и социалните държавни политики. 

Някои от основните акценти на панелните 

дискусии са представени в кратко видео, 

което беше прожектирано на живо във 

Фейсбук през месец май.  

През годината общността излезе с 

няколко ключови позиции, чиито послания 

бяха разпространени с дългосрочни 

комуникационни кампании, участие на 

членове в телевизии, радия, онлайн 

издания и събития на гражданското 

общество. Сред засегнатите теми, освен 

позицията за „Защита и подкрепа на 

семейството и децата в демократичното 

общество“, са позиции за „Речта на омраза“; 

„Демокрацията и правата на човека при 

извънредното положение във връзка с 

пандемията на COVID-19“; „Протестите през 

лятото на 2020 година и бъдещето след тях“; 

„Реч на омразата в академична среда“; 

както и Отворено писмо за подкрепа на 

преговорите Република Северна Македония 

за влизане в ЕС, инициирано от БОЛД и 

подкрепено от граждани и експерти, което 

призовава да бъдат внесени сериозни 

промени в приоритетите, подходите, 

средствата и дейностите за реализация на 

Договора за приятелство, добросъседство и 

сътрудничество, така че той да постигне 

мисията си. 

БОЛД следеше политическата ситуация в 

страната през цялата 2020 година, като 

членовете инициираха и участваха активно 

в изработване на позиции и влияние в 

посока на подобряване обществената 

подкрепа за правата на човека и други 

либерално-демократични ценности. 
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ЕКИП 

Програма „Мониторинг и изследвания“: 

Антоанета Ненкова (изследовател) 

Диляна Ангелова (изследовател) 

Красимир Кънев (директор програма) 

Славка Кукова (изследовател) 

Станимир Петров (изследовател) 

 

Програма за правна защита:  

адв. Адела Качаунова (правна директорка) 

адв. Диана Драгиева (адвокат) 

адв. Ивета Савова (адвокат) 

Радослав Стоянов (комуникационен експерт) 

Рилка Гергичанова (правен сътрудник) 

 

Програма „Кампании и комуникации“: 

Ангелина Генова (комуникационен експерт) 

Босилена Мелтева (комуникационен експерт) 

Надежда Цекулова (директорка на програмата) 

Радослав Стоянов (комуникационен експерт) 

 

Програма „Програмиране и администрация“: 

Вера Найденова (счетоводител) 

Десислава Симеонова (директорка на програма) 

Зия Рихауи  (технически сътрудник, от септември)  

Северина Петкова (касиер-счетоводител) 

Стамен Здравков (технически сътрудник, до септември)  

Теодора Веселинова (технически сътрудник)  

Счетоводна кантора „Желкова, Станева и Георгиев“  

осъществява общ надзор върху счетоводството на БХК 

 

Програма за правна защита на бежанци и мигранти: 

Антоанета Дедикова (правен консултант) 

адв. Валентина Нилсен 

адв. Георги Войнов  

Десислава Тянева (правен консултант)  

адв. Димитър Славов  

Елица Секулова (счетоводител)  

адв. Зорница Чакърова  

адв. Илиана Савова (директор на програмата)  

Катя Димитрова (правен консултант)  

адв. Мариана Иванова-Николова  

адв. Мартин Христов  
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адв. Пламен Божилов 

адв. Пламен Желев  

През 2020 г. към програмата работиха също така и преводачите Бадран Джарус, Владимир 

Панов, Емилия Михайлова, Ибрахим Джарадат и Салахудин Пактиавал. 

 

Българска общност за либерална демокрация: 

Александра Цанкова (комуникационен координатор) 

Владимир Колев (проектен координатор)  

Димитрина Петрова (проектен ръководител)  

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, ОБЩО СЪБРАНИЕ 
 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

Дейностите на БХК се ръководят от Общо събрание. Общото събрание е върховният орган на 

сдружението. Негови членове през 2020 г. бяха: 

 

Антоанета Ненкова, Васил Чапразов, Виктор Лилов, Вълко Станев, Георги Банков, Георги Тошев,  

Десислава Симеонова, Димитрина Петрова, Донка Панайотова, Илиана Савова, Калина Бозева, 

Кирил Иванов, Красимир Кънев, Рамадан Кехайов, Росица Атанасова, Стана Илиев и Яна Бюрер-

Тавание. 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

Управителният съвет на БХК се избира от Общото събрание и отговаря за оперативното 

управление на сдружението. Той се избира измежду членовете на ОС и има двугодишен мандат.  

 

Членовете на Управителния съвет (мандат 2020 г. - 2022 г.) са: Красимир Кънев, председател, 

Виктор Лилов, заместник-председател, Вълко Станев, Димитрина Петрова и Стана Илиев. 

 

 

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2020 г. И ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ 

ОДИТОР 
 

Документите са приложени на следващите страници (вж. по-долу). 
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