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БЛАГОДАРНОСТИ 
 
ПРОГРЕС 
 
Настоящата публикация се подпомага от Програмата на Европейския съюз за 
заетост и социална солидарност (ПРОГРЕС) (2007 – 2013). Тази програма се 
ръководи от Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и 
социално приобщаване“ на Европейската комисия. Тя е създадена, за да 
подпомага финансово изпълнението на целите на Европейския съюз в сферите 
трудова заетост и социални въпроси, както са изложени в Социалната програма 
и по този начин да спомогне за постигането на задачите на Лисабонската 
стратегия в тези области.  
 
Седем-годишната програма е насочена към всички заинтересовани страни, 
които биха могли да помогнат за развитието на подходяща и ефективна заетост 
и социално законодателство и политики сред ЕС 27, ЕАСТ/ЕИП (Европейска 
асоциация за свободна търговия/ Европейско икономическо пространство) и 
страни кандидатки и страни предварителни кандидатки за членки на ЕС. 
 
Мисията на ПРОГРЕС е да заздрави приноса на ЕС в подкрепа на 
ангажиментите и усилията на държавите-членки за създаване на повече и по-
добри работни места и за изграждане на по-сплотено общество. За постигането 
на този ефект ПРОГРЕС ще служи като инструмент за: 
 
• предоставяне на анализ и съвети от сферите на дейност на ПРОГРЕС; 
• извършване на мониторинг и докладване относно въвеждането на 

законодателството и политиките на ЕС в сферите на дейност на 
ПРОГРЕС; 

•  насърчаване на трансферана политики, обучение и подкрепа сред 
държавите-членки относно целите на ЕС и неговите приоритети; 

• препредаване на гледните точки на заинтересованите страни и на 
обществото като цяло. 

 
За повече информация:  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=327. 
 
Информацията, съдържаща се в настоящата публикация не отразява 
непременно позицията или мнението на Европейската комисия. 
 
Учебното ръководство 
 
Това ръководство е създадено от Human European Consultancy (HEC) в 
партньорство с Migration Policy Group (MPG). 
 
Human European Consultancy ръководи и изпълнява проекти за външни клиенти, 
като например за институциите на ЕС, Агенцията на Европейския съюз за 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=327
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основните права и други междуправителствени организации или агенции. 
Основните сфери на работа са правата на човека, равното третиране и 
недискриминацията, развитието на гражданското общество и развитието и 
въвеждането на методологии за подобряване на насочеността на резултатите, 
както и, качествена грижа и наблюдение над въвеждането на тези резултати. 
Услугите включват изследване и писане на доклади по съответните теми и 
проблеми в държавите-членки (на ЕС) и на международно/ ЕС ниво, 
организиране на срещи и семинари за експертна публика и/или организиране 
на (серии от) обучения - http://www.humanconsultancy.com 
  
Migration Policy Group е независима организация с идеална цел, ориентирана 
към развитие на политиката и законодателството относно мобилността, 
многообразието, равенството и анти-дискриминацията като улеснява 
комуникацията между заинтересованите страни от всички сектори на 
обществото и генерира ефективни отговори на тези предизвикателства и 
възможности. MPG е провела множество проучвания, изследвания и обучения 
в сферата на анти-дискриминацията, включително на органи по равенството, 
граждански организации, държавни служители и практикуващи. Също така MPG 
координира редица експертни мрежи в тези области. Като ръководител на 
Европейската мрежа от правни експерти в областта на недискриминацията, 
MPG работи с европейското анти-дискриминационно право и националните 
мерки по въвеждане на правото на ЕС и извършва годишни доклади по страни, 
сравнителен анализ, тематични доклади и специфични документи.- 
http://www.migpolgroup.com 
  
Това ръководство се изготвя в рамките на проекта „Повишаване на 
информираността в областите на борбата с дискриминацията и равенството, 
насочен към организациите на гражданското общество“ (VT/2010/007), който 
цели създаването на специален обучителен материал и дейности за НПО, за 
да подпомогне техния капацитет за работа с недискриминацията и равенството. 
 
Основната цел на проекта е да подобри въздействието и ефективността на 
гражданските организации с оглед на въвеждането на законодателството и 
политиката относно недискриминация и равенство като провежда серии от 
национални семинари за повишаване  на информираността в 32 европейски 
държави.  
 
По-голямата част от това ръководство се основава на две предишни 
инициативи, проведени от MPG и HEC, „Изграждане на капацитет на 
гражданското общество за работа срещу дискриминацията (2004)“ и „Обучения 
по анти-дискриминация и многообразие (2006)“. Всички обучителни модули са 
създадени в рамките на този проект, след като е извършена оценка на нуждите 
през февруари 2011 г. във всички участващи държави. 
 
 
 

http://www.humanconsultancy.com/
http://www.migpolgroup.com/
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Екипът на проекта 
 
Ръководство на проекта: Изабел Шопен (MPG), Уйен До (MPG), Ивет 
Грьонендийк (HEC) и Марсел Цвамборн (HEC). 
 
Автори на Ръководство и насоки за националните обучителни екипи: Лукаш 
Боярски, Изабел Шопен, Барбара Коен, Уйен До, Лила Фаркас и Романита 
Йордаче. 
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ВЪВЕДЕНИЕ  
 
Добре дошли в учебното ръководство за борба с дискриминацията 
 
Настоящото учебно ръководство е разработено в рамките на финансирания от 
ЕС проект „Повишаване на информираността в областите на борбата с 
дискриминацията и равенството, насочен към организациите на гражданското 
общество” – VT/2010/007, осъществяван в 32 европейски страни. Тези държави 
включват всички държави-членки на ЕС (с изключение на Люксембург), 
Норвегия, както и четирите страни кандидатки – Република Македония, 
Исландия, Сърбия и Турция и присъединяващата се страна Хърватия. 1 Петата 
страна кандидатка, Черна гора, не участва в проекта. 
 
Проектът представлява инициатива на Европейската комисия, финансирана от 
Програмата на Общността за трудова заетост и социална солидарност - 
PROGRESS. Той се осъществява от Human European Consultancy 
(www.humanconsultancy.com), Migration Policy Group (www.migpolgroup.com) и 
местни партньори във всяка от 32-те страни.  
 
Проектът си поставя за цел да повиши капацитета на организациите на 
гражданското общество, които работят в областта на борбата с 
дискриминацията и равенството, чрез подготовката на учебни материали и 
дейности. НПО имат жизненоважна роля за разбирането и прилагането на 
антидискриминационното право. Техният глас е гласът на онези, които 
представляват и защитават, те са основен фактор за повишаване на 
информираността както на жертвите и потенциалните жертви на 
дискриминацията, които често не познават правата си, така и на широката 
общественост.  
 
Настоящото ръководство е предназначено за национални обучители, 
провеждащи национални семинари за обучение и за подпомагане на НПО в 
работата им при утвърждаването на равенството и борбата с дискриминацията. 
Участниците в тези национални семинари са от най-различни 
неправителствени организации и сдружения, включващи най-разнообразни 
основания за дискриминация: расов и етнически произход (включително 
ромите), религия или вероизповедание, възраст, увреждания и сексуална 
ориентация. Макар и дискриминацията въз основата на пола да не е включена 
изрично в настоящия проект за обучение, проблемите, свързани с половете, са 
в центъра на вниманието на всички дейности. 
 
Ръководството е съставено на основата на опита и материалите, разработени 
за предишни проекти, финансирани от ЕС, като например „Очертаване на 
капацитета на гражданското общество, занимаващо се с борба с 
                                                 
1  Лихтенщайн и Люксембург не са включени в проекта поради факта, че НПО в тези страни 

имат други начини за обучение. Сърбия е потенциална страна кандидатка още от началото 
на проекта, като на 2 март 2012г. получи статус на страна кандидатка за ЕС. 

http://www.humanconsultancy.com/
http://www.migpolgroup.com/
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дискриминацията“ (VT/2004/45) и „Борба с дискриминацията и обучение по 
разнообразие“ (VT/2006/009). Тези проекти включваха очертаване на 
положението на организациите на гражданското общество, както и 
разработване и осъществяване на поредица от обучения за повишаване на 
знанията, възприятията и капацитета на организациите на гражданското 
общество.  
 
Настоящият проект е важна последваща стъпка, тъй като той допълва 
предишните проекти, като си поставя за конкретна цел да повиши 
въздействието и ефективността на организациите на гражданското общество по 
отношение на прилагането и утвърждаването на политиките в областта на 
равенството и борбата с дискриминацията.  
 
Ръководството представя правната рамка на ЕС, включително преглед на 
общите принципи и източници на законодателството на ЕС, които имат 
отношение към борбата с дискриминацията, както и ролята на институциите, 
органите и агенциите на ЕС ( Европейския парламент, Съвета, Комисията, 
Европейския съд и Агенцията по основните права (АОП)) за утвърждаване и 
гарантиране на недискриминацията и равенството. То описва също така 
значението на ролята на НПО за разработването и прилагането на политика и 
законодателство в областта на недискриминацията и равенството.  
 
В хода на изготвянето на настоящото ръководство беше извършена оценка във 
всички 32 страни, участващи в проекта, с цел да се определят националните 
нужди и специфичните особености. В резултат на него националните обучители 
ще бъдат обучавани по модули, които отразяват националните нужди и 
националния контекст, установени по време на фазата на оценка на нуждите: 
 
1. Събиране на информация и планиране на действията 
2. Наблюдение 
3. Партньорства 
4. Медии 
 
Поради това настоящото ръководство съдържа конкретни раздели за всяка от 
тези теми. Тези раздели представляват сърцевината на учебното ръководство. 
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1 ПРЕДИСТОРИЯ: ИНСТИТУЦИОНАЛНА И ЮРИДИЧЕСКА РАМКА НА 
ЕВРОПЕЙСКОТО АНТИДИСКРИМИНАЦИОННО ПРАВО 

 
Предвиждани резултати от обучението: 
 
• Участниците да получат основни, актуални познания за характера на 

законодателството на ЕС и институциите, имащи отношение към областта 
на борбата с дискриминацията; и 

• Участниците да разберат концепцията за дискриминацията така, както е 
отразена в настоящите европейски стандарти. 

 
1.1 Запознаване с Европейския съюз 
 
Европейският съюз (ЕС) има 27 държави-членки, които са предали част от своя 
суверенитет – или законодателната власт – на ЕС: Австрия, Белгия, България, 
Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, 
Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, 
Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, 
Швеция и Обединеното кралство. 
 
Към момента на подготвяне на настоящето ръководството. Хърватия е 
присъединяваща се държава към ЕС. В случай, че договорът за 
присъединяване към Европейския съюз между ЕС и Хърватия  (подписан 
декември 2011) бъде ратифициран от всички страни-членки на ЕС и от 
Хърватия тя ще стане 28-та държава-членка на ЕС на 1 юли 2013г. 
 
Следните страни имат статус на официални страни кандидатки за ЕС: 
Исландия, Република Македония, Черна Гора, която не участва в настоящия 
проект, Сърбия и Турция. 
 
ЕС също така води преговори със следните държави, потенциални кандидат-
членки: Албания, Босна и Херцеговина и Косово съгласно Резолюция 1244 на 
Съвета за сигурност на ООН. 
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1.1.1 Институциите на ЕС и ролята им в областта на недискриминацията и 
равенството 

 
Сред европейските институции и органи с изпълнението на задачите на ЕС в 
областта на недискриминацията и равенството са натоварени четири отделни 
органа и една независима агенция в рамките на ЕС:2 
 
Институции на ЕС: 
A. Европейският парламент (представляващ гражданите на Европейския 

съюз); 
B. Съветът на Европейския съюз (представляващ националните 

правителства); 
C. Европейската комисия (представляваща  и поддържаща  интересите на 

ЕС като цяло); 
D. Европейският съд (поддържащ върховенството на европейското право); и 

 
Агенция на ЕС: 
E. Агенцията по основните права (агенция на ЕС, предоставяща на 

институциите на ЕС помощ и експертен опит по отношение на основните 
права, когато те прилагат законодателството на ЕС).  

 
A. Европейският парламент 
 
• Парламентът има три основни функции: 

o Съвместно със съвета упражнява правомощието да обсъжда и 
приема законодателни актове;  

o Той упражнява демократичен надзор върху всички институции на 
ЕС и особено върху Комисията. Има правото да одобри или отхвърли 
номинациите за отделните комисари, както и правото да отхвърли 
предложения състав на Комисията като цяло; и  

o Съвместно със Съвета упражнява бюджетна компетентност. В края 
на процедурата приема или отхвърля бюджета като цяло съвместно 
със Съвета. 

• Ежемесечните пленарни заседания се провеждат в Страсбург (Франция) – 
седалището на Парламента. Заседанията на парламентарните комисии и 
евентуални допълнителни пленарни заседания се провеждат в Брюксел 
(Белгия), докато административните канцеларии („Генералният 
секретариат“) се намират в Люксембург. 

                                                 
2  Дейността по отношение на недискриминацията извън рамките на ЕС е част от Общата 

външна политика и политиката за сигурност (ОВППС) на ЕС. Върховният представител на 
ЕС по въпросите на външните работи и политиката за сигурност (Върховен представител), 
назначен от Европейския съвет, провежда ОВППС (член 18 от Договора за ЕС), подпомаган 
от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), създадена с решение на Съвета от 26 
юли 2010 г., ОВ L.210/30 от 30 Август 2010 г. (член 27 (3) от Договора за ЕС). За повече 
информация относно структурата и правната основа на ЕСВД виж: 
http://eeas.europa.eu/background/organisation/index_en.htm. 

http://eeas.europa.eu/background/organisation/index_en.htm
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• 736-те члена на Европейския парламент се избират пряко чрез всеобщо 
избирателно право на всеки пет години; всеки гражданин на ЕС може да 
се кандидатира, както и да гласува на изборите в страната, в която живее. 

• Парламентът има създадени комисии за разглеждане на конкретни 
въпроси. Съществува Комисия по заетостта и социалните въпроси, друга 
за правата на жените и равенство между половете, Комисия по външните 
работи и Комисия по гражданските свободи, правосъдието и вътрешните 
работи. Комисията по петициите отговаря на жалби, подадени от отделни 
лица, които считат, че техни права, защитени от правото на ЕС, са 
нарушени. 

 
B. Съвет на Европейския съюз 
 
• Институцията се намира в Брюксел и е главният орган, който взема 

решения в Европейския съюз. 
• Съветът има отговорности в областта на вземането на решения и 

координацията: 
o Да приема европейски закони, като в много сфери осъществява 

законодателната си функция съвместно с Европейския парламент; 
o Да координира широките икономически политики на държавите-

членки; 
o Да изработва и прилага общата политика в областта на 

външните работи и сигурността на ЕС; на основата на насоки, 
определени от Европейския съвет (редовните заседания 
на държавните или правителствените ръководител на държавите-
членки на ЕС); 

o Да сключва международни договори между ЕС и една или повече 
държави или международни организации; 

o Да координира действията на държавите-членки и да приема мерки 
в областта на полицията и съдебното сътрудничество по 
въпроси на наказателното право; и 

o Да одобрява бюджета на ЕС съвместно с Европейския парламент. 
• Съветът се състои от министри на държавите-членки, които заседават в 

рамките на Съвета на Европейския съюз. В зависимост от проблема в 
дневния ред всяка страна се представлява от министъра, който отговаря 
за съответния въпрос. 

• Съветът се председателства за шест месеца на ротационен принцип от 
всяка държава-членка. В допълнение, Съветът по външни отношения, 
съставен от националните министри на външните работи, има постоянен 
председател – Върховният представител на ЕС по външна политика и 
политика на сигурност. 

• Съветът на ЕС може да приема регламенти, директиви, решения, 
съвместни действия , препоръки или становища. Той може също така да 
приема заключения, декларации и резолюции. 

• Трябва да се прави разлика между Съвета на ЕС и Европейския съвет, 
който определя общите политически насоки и приоритети на Европейския 

http://en.wikipedia.org/wiki/Head_of_state
http://en.wikipedia.org/wiki/Head_of_government


 

 
11 

Семинари за повишаване на информираността в областите на борбата с дискриминацията и равенството, насочени 
към организациите на гражданското общество 

 

съюз и се състои от държавните и правителствените ръководители на 
държавите-членки, заедно с неговия Президент и Председателя на 
Комисията. Европейският съвет стана една от седемте институции на 
Съюза през декември 2009 г. с влизането в сила на Лисабонския договор. 
Неговият Президент (в момента Херман Ван Ромпой от Белгия) се избира 
с квалифицирано мнозинство и мандатът му е две и половина години, като 
може да се удължава веднъж. 

 
C. Европейската комисия 
 
• Изпълнителен орган със седалище в Брюксел (Белгия). 
• Сред основните функции на Европейската комисия са следните:: 

o Да предлага проекти за нормативни актове на Парламента и 
Съвета;  

o Да ръководи и прилага политиките на ЕС (напр. за борба с 
дискриминацията) и бюджета;  

o Като „пазител“ на договорите, Комисията следи дали всяка 
държава-членка прилага правото на ЕС правилно 

o . 
• Съставена е от по един комисар от всяка държава-членка, предложени от 

правителствата, избрани от Съвета и одобрени от Европейския парламент 
за срок от пет години и упражняващи пълномощия в определена област на 
политиката безпристрастно и независимо.. 

• Генералната дирекция по правосъдие се състои от четири дирекции – 
Гражданско право, Наказателно право, Основни свободи и Гражданство на 
Съюза, а от януари 2011 г. също така и дирекция по равенството. 
Отговорностите на ГД Правосъдие включват: 
o Да утвърждава Хартата за основните права на Европейския съюз; 
o Да координира и утвърждава политически мерки за борба с 

дискриминацията въз основа на пол, расов или етнически произход, 
религия или вероизповедание, увреждания, възраст или сексуална 
ориентация. Да подпомага информираността по въпросите на 
равенството и борбата с дискриминацията. Да координира 
политическите мерки по отношение на недискриминацията на 
етническите малцинства, особено на ромите; 

o Да укрепва гражданството чрез утвърждаване и защита на правата на 
гражданите в ежедневния живот, гарантирайки те да се ползват в 
пълна степен от европейската интеграция, в частност от правото на 
свободно движение в рамките на Европейския съюз; 

o Да развива европейското пространство на правосъдие и да гарантира 
правна сигурност и еднакво третиране към гражданите, 
потребителите и бизнеса, като прилага правата им вътре в и извън 
националните граници. 

o Да разработва съгласувана наказателна политика за ЕС на основата 
на взаимно признаване на съдебните решения, хармонизирайки 
минималните изисквания в наказателно процесуалното право, като 
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правата на жертвите и на хората, обвинени или заподозрени в 
извършването на престъпление; и 

o Да участва в непосредствен диалог с институциите на ЕС и 
националните парламенти в разработването на солидна правосъдна 
политика. 

 
D. Съдът на Европейския съюз (Съдът) 
 
• Главният съд на ЕС, със седалище в Люксембург. 
• Ролята на Съда е да тълкува законодателството на ЕС и да осигурява 

неговото еднакво прилагане във всички държави-членки на ЕС. 
• Съставен е от по един съдия от всяка държава-членка. Съдът се 

подпомага от осем Генерални адвокати, чиято роля е да предоставят на 
Съда мотивирани становища по делата. Съдиите се назначават по общо 
съгласие между правителствата на държавите-членки за възобновяем 
срок от шест години.  

• Основна юрисдикция: 
o Искания за преюдициални запитвания: ако национален съд се 

колебае относно тълкуването или валидността на даден закон на ЕС, 
той може, а понякога е длъжен, да се допита до Европейския съд за 
указания. Страните по производството може да поискат от 
националният съдия да отправи искане за такова отнасяне или 
съдията може самостоятелно да отнесе делото. Всеки съд може да 
направи такова отнасяне, но само националният съд от последна 
инстанция е задължен да го направи. Такива указания се издават във 
формата на „преюдициално запитване“, в което Съдът може, 
например, да определи дали националното законодателство 
съответства на законодателството на ЕС. При решаването на спора 
пред него националният съд, до когото е адресирано съдебното 
решение, е обвързан от даденото тълкувание. Също така решението 
на Съда е задължително за други национални съдилища, пред които 
се повдига същият въпрос. 

o Производства по неизпълнение на задължения: Комисията или 
държавите-членки могат да открият производство, ако имат 
основание да считат, че дадена държава-членка не изпълнява свои 
задълженията, произтичащи от правото на ЕС. След предварително 
производство, в което засегнатата държава-членка получава 
възможност да отговори на отправените жалби, Комисията може да 
внесе в съда дело за нарушение; и 

o Допълнителна юрисдикция, гарантираща правилното функциониране 
на институциите на ЕС: тълкувателно обжалване само по отношение 
на решения на Първоинстанционния съд, преглед по реда на надзора 
на решения на Общия съд по обжалване на решения на Съда на 
публичната служба на Европейския съюз, производства за анулиране 
на мерки, приети от институция, орган, служба или агенция на 
Европейския съюз, производства за бездействие, повдигнати по 



 

 
13 

Семинари за повишаване на информираността в областите на борбата с дискриминацията и равенството, насочени 
към организациите на гражданското общество 

 

повод законността на бездействие на институции, органи, служби и 
агенции на Европейския съюз. 

• Европейският съд може да заседава в пълен състав, като Голям състав от 
13 съдии или като състави от три до пет съдии. Решенията се вземат с 
мнозинство.  
Не се допускат особени мнения; присъдите се подписват от всички съдии, 
които са взели участие в обсъждането и се оповестяват на открито 
съдебно заседание. 

 
E. Агенцията на Европейския съюз за основните права (АОП) 

 
Агенцията на Европейския съюз за основните права (АОП) е независима 
агенция на ЕС, създадена на 1 март 2007 г. със седалище във Виена, Австрия. 
Целта на АОП е да оказва помощ и експертен опит на институциите на ЕС и 
страните от ЕС по отношение на основните права, когато те прилагат правото 
на ЕС. 
 
Главната задача на Агенцията е да събира и разпространява обективна, 
надеждна и сравнима информация за положението с основните права във 
всички страни от ЕС в рамките на правото на ЕС. 
 
АОП е натоварена също така с повишаване на информираността по въпросите 
на основните права. 
 
Агенцията няма правомощия да:  
• Разглежда индивидуални жалби;  
• Да упражнява регулаторни правомощия за вземане на решения; или  
• Да извършва системно и постоянно наблюдение на страните от ЕС.  
 
Организацията и функциите на АОП са изложени в нейния Регламент 168/2007. 
Агенцията планира проучванията си на основата на годишни работни програми 
в рамките на тематичните области, посочени в нейните Многогодишни рамки. 
Настоящата Многогодишна рамка обхваща периода 2007-2012 г. и включва 
следните тематични области:  
 
(a) Расизъм, ксенофобия и свързаната с тях нетолерантност; 
(b) Дискриминация въз основа на пол, раса или етнически произход, религия 

или вероизповедание, възраст или сексуална ориентация и срещу лица, 
принадлежащи към малцинства, и всяко съчетание от тези основания 
(многостранна дискриминация); 

(c) Обезщетяване на жертвите; 
(d) Правата на детето, включително защитата на детето; 
(e) Убежище, имиграция и интегриране на мигрантите; 
(f) Визов и граничен контрол; 
(g) Участие на гражданите на Съюза в демократичното функциониране на 

Съюза; 
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(h) Информационно общество и в частност опазване на личния живот и 
защита на личните данни; и 

(i) Достъп до ефективно и независимо правосъдие. 
 
АОП работи в тясно взаимодействие с други органи и институции както на 
национално, така и на европейско равнище. Тя има специално споразумение за 
сътрудничество със Съвета на Европа и си сътрудничи също така с 
гражданското общество чрез Платформата по основните права (ПОП). 
 
АОП обхваща ЕС и 27-те държави-членки. Освен това, страните-кандидатки 
могат да участват в работата на агенцията като наблюдатели. Съветите по 
асоцииране (които съществуват за всяка страна-кандидатка) определят 
конкретния характер, обхват и начин на участие на всяка страна в работата на 
АОП. 
 
От юли 2010 г. Хърватия участва в АОП като наблюдател. 
 
Съветът на Европейския съюз може също така да покани за участие в работата 
на АОП страни, които са сключили с ЕС Споразумение за стабилизиране и 
асоцииране. 

 
1.1.2 Общи принципи и източници на правото на ЕС, отнасящо се до 

недискриминацията и равенството 
 
ЕС е задължен да действа в рамките на правомощията си, предвидени в 
Договорите. Принципът на субсидиарността регулира законността на 
упражняване на неговата компетентност: в областите, които не попадат в 
обхвата на изключителната му компетентност (т.е. където компетентността му е 
споделена с държавите-членки) ЕС може да действа, единствено ако целите на 
тези действия не могат да се постигнат в достатъчна степен от държавите-
членки. 
 
В случаи на противоречие, правото на ЕС има преимущество над националното 
право. Европейският съд е постановил, че ЕС учредява нов правов ред, в полза 
на който държавите-членки са ограничили суверенните си права, и че 
националният съд е длъжен да прилага в пълна степен разпоредбите на 
правото на ЕС, дори ако това означава отказ да се приложи противоречащ 
национален закон, независимо дали е приет преди или след конкретната 
разпоредба на правото на ЕС.  
 
Източниците на правото на ЕС могат да се разделят в три категории: 
 
• Първични източници: договорите между държавите-членки и 

съглашенията с трети страни; 

http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/how_does_a_country_join_the_eu/sap/index_en.htm
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• Вторични източници: регламенти, директиви, решения, препоръки и 
мнения, както и такива, които не са изброени в член 288 на Договора за 
функциониране на ЕС (ДФЕС): съобщения и препоръки; 

• Допълнителни източници: Общите принципи на правото на ЕС, изведени 
чрез прецедентното право на Съда. 

 
Първични източници 
 
Първичното право (първични или оригинални законодателни източници) е 
върховният законодателен източник на Европейския съюз, т. е. има 
върховенство над всички други законодателни източници. Европейският съд 
отговаря за осигуряването на това върховенство чрез редица форми на 
действие, като действието за анулиране (член 263 на ДФЕС) и преюдициално 
запитване (член 267 от ДФЕС). 
 
Първичните източници са: 
• Договорите за създаване на Европейския съюз за въглища и стомана 

(ЕСВС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП): Парижкият 
договор (18 април 1951 г.), Римските договори – Договорът за Евратом и 
Договорът за създаване на Европейската икономическа общност (25 март 
1957 г.) 

• Маастрихтският договор за Европейския съюз (7 февруари 1992 г.) и 
Договорът за сливането на изпълнителните институции (8 април 1965 г.). 

• Главните договори, променящи ЕС: Единният европейски акт (17 и 28 
февруари 1986 г.), Амстердамският договор (2 октомври 1997 г.), 
Договорът от Ница (26 февруари 2001 г.) и Лисабонският договор (13 
декември 2007 г., влязъл в сила на 1 декември 2009 г.). 

• Протоколите, приложени към тези договори. 
• Допълнителните договори, в които се правят изменения на конкретни 

раздели на основополагащите договори. 
• Договорите за присъединяване на нови държави-членки на ЕС (1972 г.: 

Обединеното кралство, Ирландия и Дания; 1979 г.: Гърция; 1985 г.: 
Испания и Португалия; 1995 г. Австрия, Финландия и Швеция; 2003 г.: 
Кипър, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, 
Полша, Словакия и Словения; 2005 г.: България и Румъния). 

• Лисабонският договор закрепи задължителната сила на Хартата за 
основните права в основополагащите договори. Нещо повече – член 6 на 
Договора за ЕС възлага на Хартата същата юридическа сила като на 
договорите. Например, през март 2011 г. решението на Европейския съд 
по дело C-236/09, Association Belge des Consommateurs Test-Achats 
and Others на основата на Директива 2004/113/EО придаде значителна 
тежест на членове 21 и 23 от Хартата, като установи, че да се взема под 
внимание полът на застрахованото лице като рисков фактор при 
застрахователните договори представлява дискриминация.  
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• Хартата се прилага по отношение на действията на всички институции и 
органи на ЕС, но се прилага по отношение на държавите-членки, само 
когато те прилагат европейското право. 

• Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания е първата 
конвенция за правата на човека, която ЕС договори,подписа и 
ратифицира. Тя ще наложи нови задължения на ЕС, както и на всички 
държави – страни по нея. Все още, обаче, предстои да се анализират 
точният обхват и граници на тези нови задължения. 

 
СЛЕДНИТЕ РАЗПОРЕДБИ ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОБЛАСТТА НА 
НЕДСКРИМИНАЦИЯТА И РАВЕНСТВОТО: 
КОНСОЛИДИРАН ВАРИАНТ НА ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
 
Чл. 10: При определянето и осъществяването на своите политики и дейности 
Съюзът се стреми да се бори срещу всяка форма на дискриминация, основана на 
пол, раса или етническа принадлежност, религия или убеждения, увреждане, 
възраст или сексуална ориентация. 
 
Чл. 19: (предишен член 13 на ДЕО) 
 
1. Без да се засягат другите разпоредби на Договорите и в рамките на 

правомощията, които те предоставят на Съюза, Съветът може с 
единодушие, в съответствие със специална законодателна процедура и 
след одобрение от Европейския парламент, да приема необходимите мерки 
за борба с дискриминацията, основана на пола, расата или етническия 
произход, религията или убежденията, наличието на физическо или 
умствено увреждане, възрастта или сексуалната ориентация. 

2. Чрез дерогация от параграф 1, Европейският парламент и Съветът могат, в 
съответствие с обикновената законодателна процедура, да приемат 
основните принципи на мерките за стимулиране на Съюза, с изключение на 
хармонизиране на законовите и подзаконовите разпоредби на държавите-
членки за подкрепа на действията на държавите-членки по 
осъществяването на целите, посочени в параграф 1. 
 

ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
 
Чл. 20: Всички хора са равни пред закона. 
 
Чл. 21: 
 
1. Забранена е всяка форма на дискриминация, основана по-специално на 

пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични 
характеристики, език, религия или убеждения, политически или други 
мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, 
рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация. 
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2. В областта на прилагане на Договорите и без да се засягат техните особени 
разпоредби, се забранява всяка форма на дискриминация, основана на 
гражданството. 

 
Вторични източници 
 
Член 288 от ДФЕС изброява вторичните източници на правото на ЕС: 
Регламентите (които имат общо приложение и са задължителни в тяхната 
цялост и приложими пряко във всички държави-членки), Директивите (които са 
задължителни за всички държави-членки, що се отнася до резултатите, които 
трябва да се постигнат, но които оставят на всяка държава-членка да избере 
формата и начина за прилагането им), Решенията (които са задължителни в 
тяхната цялост за тези, за които се отнасят) и Препоръките и Мненията (които 
нямат задължителна сила). 
 
• Регламенти 

o Задължителни норми; 
o Пряко приложими: влизат в сила след публикуването им в 

Официалния вестник на Европейския съюз от датата, определена в 
тях самите, или при липса на такава, на двадесетия ден след деня на 
публикацията; 

o Не се нуждаят от национални мерки за прилагането им; 
o Отделните лица могат да се позовават на тях пред националните 

съдилища; и 
o Общо приложими – прилагат се за и във всички държави-членки. 

 
• Директиви 

o Задължителни норми; 
o Влизат в сила или от датата, определена в тях самите, или на 

двадесетия ден след публикуването им в Официалния вестник на 
Европейския съюз;  

o Но изискват вътрешни мерки за прилагането им в определен срок 
след приемането им; 

o Държавите-членки трябва да приемат мерките за прилагане на 
директивите преди изтичането на крайния срок, така че националното 
право да отразява изискванията на съответната директива – този 
процес се нарича транспониране на директивата; 

o Националният съд отговаря за гарантирането на пълната 
ефективност на общия принцип за недискриминация, предвиден в 
съответните директиви, като оставя настрана всяка разпоредба на 
националното законодателство, която противоречи на европейското 
право, дори когато предписаният период за транспониране на 
директивата още не е изтекъл; 

o След изтичането на срока за транспониране на директивите 
отделните лица могат да се позовават на директивите пред 
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националните съдилища, но само по отношение на държавата или 
нейни органи, ако са спазени определени условия; и 

o Държавите-членки могат да носят отговорност за неприлагането 
или некоректното транспониране на директива. 

Решения 
o Задължителни норми; 
o Но само по отношение на тези, за които се отнасят, напр. компания, 

за която е постановено, че е нарушила нормите за защита на 
конкуренцията; и 

o Отделните лица могат да се позовават на тях пред националните 
съдилища. 

 
В областите на борбата с дискриминацията и равенството използваният 
вторичен източник са директивите. Най-важните директиви са следните 
директиви на Съвета: 

• 2000/43/EО от 29 юни 2000 г. за прилагане на принципа на равноправие 
на лицата, независимо от расов или етнически произход (наричана също 
така Расова директива или Директива за расовото равноправие); 

• 2000/78/EО от 27 ноември 2000 г., установяваща обща рамка за 
равноправие в сферата на труда и професионалната заетост (наричана 
също така Рамкова директива за заетостта или Директива за равенство 
при заетостта). 

Директиви за равенство на половете, като например: 
• 2004/113/EО от 13 декември 2004 г. за прилагане на принципа на 

равноправие на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и 
услуги и предоставянето на стоки и услуги; 

• 2006/54/EО от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните 
възможности и равноправие на мъжете и жените в сферата на труда и 
професионалната заетост (преработена). 

 
През 2008 г. Комисията предложи директива, прилагаща принципа на 
равноправие на лицата независимо от религията или вероизповеданието, 
уврежданията, възрастта или сексуалната ориентация извън работното място, 
за да се приведе равнището на защита на основата на възраст, увреждания, 
сексуална ориентация и религия и вероизповедание на същото равнище както 
на основата на расов или етнически произход съгласно Директива 2000/43/ЕО. 
Тази директива все още не е приета, но преговорите в Съвета по 
предложението продължават.  
 
Допълнителни източници на право: 
 
Допълнителното право се състои от неписани източници на европейското 
право, които имат юридически произход и се използват в случаи, когато 
първичното и/или вторичното законодателство не могат да разрешат проблема. 
Европейският съд е разработил общи принципи на правото, които включват: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:NOT
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• равенство / недискриминация; 
• пропорционалност; 
• правна сигурност / легитимни очаквания / недопускане на обратно 

действие; 
• право на изслушване. 
 
Европейският съд публикува няколко решения, които тълкуват Директива 
2000/43/EО на Съвета от 29 юни 2000 г. за прилагане на принципа на 
равноправие на лицата, независимо от расов или етнически произход и 
Директива 2000/78/EО на Съвета от 27 ноември 2000 г., установяваща обща 
рамка за равноправие в сферата на труда и професионалната заетост, 
както и на Директивите на Съвета, прилагащи принципа на равноправие на 
мъжете и жените в сферата на труда и професионалната заетост достъпа до 
стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги, в частност 2004/113/EО и 
2006/54/EО.  
 
1.1.3 Неприлагане на правото на ЕС 
 
В случай, че държава-членка не е осигурила пълно и точно транспониране на 
директива в националното право до изтичане на срока за това, всяко лице 
може, въпреки липсата на транспониране, да се позове на разпоредбите на 
съответната директива пред националните съдилища. Това е известно като 
принципа на „прякото действие“.  
 
Потърпевшото лице трябва да докаже, че цитираната директива съдържа точно 
и безусловно правно предписание, годно да бъде приложено от националния 
съд и че, следователно, тя е годна да регулира правния статут на лицата. 
Общоприето е обаче, че принципът на „прякото действие" е приложим само при 
жалби, насочени срещу публична институция или „проява на държавата“. 
 
Като такива, по отношение на спорове между физически или юридически лица 
директивите имат също така нареченото „непряко действие“. Както беше 
споменато по-горе, държавите и в частност вътрешните съдилища са длъжни 
да направят необходимото за постигане на резултатите, предвидени от 
директивите. Непрякото действие на директивите, следователно, изисква 
вътрешните съдилища да тълкуват съществуващите национални норми, 
доколкото това е възможно, в съответствие с директивата, която е трябвало да 
бъде изпълнена.  
 
Правото на преценка за това, коя норма от директивите срещу 
дискриминацията има пряко или непряко действие, принадлежи в крайна 
сметка на Европейския съд. 
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Ако една държава-членка не приложи директива в предвидения за това срок, 
тя отговаря за вредите, претърпени от лицата. Този принцип е известен като 
отговорност за вреди Francovich.3  
 
Държавите-членки трябваше да докладват на ЕС за прилагането на 
Директивата за расовото равноправие (2000/43/EО) до 19 юли 2005 г., а за 
прилагането на Директивата за равноправие при заетостта (2000/78/EО) – до 2 
декември 2005 г. и на всеки пет години след това. Комисията докладва за 
прилагането на Директивата за расовото равенство и Директивата за 
равноправие при заетостта през 2006 г. и 2008 г. Като цяло прилагането на 
директивите се приема за положително и всички държави-членки са ги 
транспонирали в националното си право. Независимо от това, все още 
съществуват редица висящи производства относно неправилното 
транспониране на тези директиви.  
 
НПО трябва да предоставят на Комисията информация, която допълва и, ако е 
необходимо, критикува и коригира информацията, предоставяна на Комисията 
от техните национални правителства по член 19 от Директива 2000/78/EC и 
член 17 на Директива 2000/43/EC. 
 
Използвани справочни материали: 
 
Договорът за функционирането на ЕС (ДФЕС); 
Хартата на основните права на Европейския съюз;  
Директива 2000/43/EО от 29 юни 2000 г. за прилагане на принципа на 
равноправие на лицата, независимо от расов или етнически произход; и 
Директива 2000/78/EО от 27 ноември 2000 г., установяваща обща рамка за 
равноправие в сферата на труда и професионалната заетост.                    
 
Допълнителни ресурси: 
 
Европейски съд по правата на човека, Агенция за основните права: Handbook 
on European non-discrimination law, 2010.                                        
 

                                                 
3  Francovich и Bonifaci срещу Италия (Съединени дела C-6/90 и C-9/90), постановено от 

Европейския съд през 1991 г. По делото Francovich Европейският съд изброява три условия, 
които са едновременно необходими и достатъчни за доказването на отговорност според 
този принцип. Те са следните: 
• Нарушената разпоредба трябва да предвижда предоставяне на индивидуални права; 
• Съдържанието на тези права трябва да бъде установимо въз основа на разпоредбите на 

въпросната директива; и 
• Трябва да има причинна връзка между нарушението на задължението на държавата и 

загубата или щетата, понесени от потърпевшото лице. 
 В допълнение, за да възникне за лицето право на обезщетение, нарушението на правото на 

ЕС от страна на държавата трябва да бъде достатъчно сериозно. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:NOT
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1.2 Кратко въведение към съответните институции и правни разпоредби 
на Съвета на Европа по въпросите на недискриминацията и 
равенството 

 
1.2.1 Съответните институции на Съвета на Европа  
 
Съветът на Европа е създаден след края на Втората световна война c цел 
способстване на европейското единение, защита на правата на човека и 
подпомагане на социалния и икономически напредък. Съветът на Европа има 
47 държави-членки, които включват всички държави-членки на ЕС и 
кандидатките за присъединяване към ЕС. Съветът на Европа е създал няколко 
органа с конкретен мандат за защита на правата на човека и правата на 
малцинствата, като например: 
 
a. Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ), който наблюдава 

прилагането на Европейската конвенция за защита на правата на човека и 
основните свободи (ЕКПЧ). ЕСПЧ и Европейският съд водят много 
динамичен диалог, като си оказват взаимно влияние и разработват нови 
стандарти на защита: така например ЕСПЧ беше повлиян от правото на 
ЕС при установяване на непряка дискриминация, при решаване на 
изискването на положителни действия, преопределянето на тежестта на 
доказването и използването на статистически данни и социално-
юридически инструменти при оценката на потенциалното нарушение на 
член 14, както в делото на D.H. and Others v. The Czech Republic (2007). По 
подобен начин Европейският съд все по-често включва понятия за правата 
на човека, като например, човешкото достойнство, в решенията си; 
например, P. v. S. and Cornwall County Council. Може да се отбележи, че 
ЕСПЧ има възможност да разглежда дискриминацията в области, които са 
извън обсега на Директивите, но всички те попадат в обсега на правата, 
както е предвидено по член 14, или на правата, предвидени в 
националното право, в случая с държавите, които са страни по и са 
ратифицирали Протокол 14. 

b. Комисарят на Съвета на Европа по правата на човека which is 
mandated to foster the effective observance of human rights and assist Member 
States in the implementation of Council of Europe human rights standards, 
identify possible shortcomings in the law and practice concerning human rights 
and provide advice and information regarding the protection of human rights 
across the region, който има мандат да подпомага ефективното спазване на 
правата на човека и да оказва помощ на държавите-членки при 
прилагането на стандартите по правата на човека на Съвета на Европа, да 
установява евентуални недостатъци в правото и практиката по отношение 
на правата на човека и да предоставя съвети и информация относно 
защитата на правата на човека в целия регион; 

c. Европейската комисия по социалните права, която следи спазването на 
Европейската социална харта, Допълнителния протокол от 1988 г. и 
Ревизираната Европейска социална харта; 



 

 
22 

Семинари за повишаване на информираността в областите на борбата с дискриминацията и равенството, насочени 
към организациите на гражданското общество 

 

d. Консултативната комисия по Рамковата конвенция за защита на 
националните малцинства (РКЗНМ), която наблюдава прилагането на 
РКЗНМ; и 

e. Европейската комисия за борба с расизма и нетолерантността 
(ЕКБРН), която е независимият орган за следене на правата на човека на 
Съвета на Европа, специализиращ в борбата срещу расизма, расовата 
дискриминация, ксенофобията, антисемитизма и нетолерантността. 

 
1.2.2 Съответни разпоредби  
 
− Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните 

свободи 
 
Член 14 на Европейската конвенция за защита на правата на човека и 
основните свободи предвижда известна защита срещу дискриминация, 
ограничена до ползването на другите права, предвидени в Конвенцията.4  
− Протокол № 12 към Конвенцията,5 който влезе в сила на 1 април 2005 г., 

въведе обща забрана на дискриминацията. Към настоящия момент 
(май2011 г.) от 32-те страни, участващи в настоящия проект, Хърватия, 
Кипър, Финландия, Холандия , Румъния, Сърбия, Словения, Испания и 
Република Македония са го ратифицирали и поради това са обвързани от 
Протокол № 12. 

 
Когато са изчерпят всички ефективни национални мерки за удовлетворение, 
лицата могат, ако случаят засяга проблеми, обхващани от Европейската 
конвенция по правата на човека и факултативните й протоколи, да подадат 
жалба до Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Това може да се 
направи по член 14 на Конвенцията, при условие, че се позоват и на друг член 
или по Протокол 12 на Конвенцията, ако страната го е ратифицирала. 
 
- (Ревизирана) Европейска социална харта 
 
Европейската социална харта на Съвета на Европа също включва общи 
разпоредби за недискриминация (член Е), както и конкретни разпоредби за 

                                                 
4  ЕКПЧ, чл. 14: Упражняването на правата и свободите, изложени в тази Конвенция, следва да 

бъде осигурено без всякаква дискриминация, основана на пол, раса, цвят на кожата, език, 
религия, политически и други убеждения, национален или социален произход, 
принадлежност към национално малцинство, имущество, рождение или друг някакъв 
признак. 

5  Протокол № 12 към ЕКПЧ влезе в сила на 1 април 2005 г. и към март 2011 г. има 18 
ратификации и 19 подписа, които не са последвани от ратификация. Чл. 1: 1 Упражняването 
на всяко право, закрепено със закон,се осигурява без дискриминация на каквото и да било 
основание като пол, раса, цвят, език, религия, политически или други мнения, национален 
или социален произход, връзка с национално малцинство, собственост, рождение или друг 
статут. 2 Никой не може да бъде дискриминиран от държавен орган на никакво основание, 
като посочените в алинея 1. 
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правата на различни потенциално уязвими групи: децата и младите хора, 
жените, хората с увреждания, работниците мигранти и възрастните хора. 
 
Според Европейската социална харта може да се отправят и колективни жалби 
до Европейската комисия по социални права, ако съответната държава-членка 
е приела процедурата за колективни жалби (от участващите в проекта 32 
страни следните държави са я приели: Белгия, България, Хърватия, Кипър, 
Финландия, Франция, Гърция, Ирландия, Италия, Холандия, Норвегия, 
Португалия, Словения, Швеция, и Република Македония). Само Финландия е 
приела също и правата на националните НПО да внасят жалби срещу 
Европейската социална харта по процедурата за колективни жалби. 
 
Справочни матирали, използвани за този раздел: 
 
Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи 
(Европейска конвенция за правата на човека) и факултативните протоколи към 
нея; 
Извадки от разглеждането на консултативните становища, изготвени от 
Консултативната комисия по Рамковата конвенция за защита на националните 
малцинства; Извадки от докладите на страните, изготвени от Европейската 
комисия за борба срещу расизма и нетолерантността или от Европейската 
комисия по социалните права; 
Листовки, подготвени от Европейския съд по правата на човека за: 
хомосексуализма, расовата дискриминация, психичното здраве, правата на 
ромите, пътуващите общности и транссексуалните;6 и Европейски съд по 
правата на човека, Агенция за основните права: Handbook on European non-
discrimination law, 2010. 
 
1.3 Кратко въведение към съответните институции и юридически 

разпоредби на ООН, свързани с недискриминацията и равенството 
 
В рамките на Организацията на обединените нации е разработена всеобхватна 
система за защита на правата на човека, включително правото на равенство 
като право на човека, а именно: 
 
- Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП), чието 

прилагане се наблюдава от Комитета по правата на човека (КПЧ);7 

                                                 
6  Листовките може да се намерят на адрес: 

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets/.  
7  МПГПП, Чл. 26: Всички лица са равни пред закона и имат право без каквато и да било 

дискриминация на еднаква защита от закона. В това отношение законът забранява каквато и 
да било дискриминация и гарантира на всички лица еднаква и ефективна защита срещу 
дискриминация независимо на какво основание като раса, цвят, пол, език, религия, 
политически или други мнения, национален или социален произход, рождение или друг 
статут. 

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets/
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- Международния пакт за икономически, социални и културни права 
(МПИСКП), чието прилагане се наблюдава от Комисията за икономически 
социални и културни права (КИСКП);8 

- Международната конвенция за премахване на всички форми на расова 
дискриминация (МКПРД), чието прилагане са наблюдава от Комитета за 
премахване на всички форми на расова дискриминация (КПРД);9  

- Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация срещу 
жените, чието прилагане се наблюдава от Комисията за премахване на 
всички форми на дискриминация срещу жените (КПДСЖ);10 

- Конвенцията за правата на детето, чието прилагане се наблюдава от 
Комисията за правата на детето (КПД);11 и 

- Конвенцията за правата на хората с увреждания, чието прилагане се 
наблюдава от Комисията за правата на хората с увреждания.12  

                                                 
8  МПИСКП, Член. 2 2. Държавите-страни по настоящия пакт се задължават да гарантират 

правата, провъзгласени в настоящия Пакт, да се упражняват без дискриминация от какъвто 
и да било вид, като раса, цвят, пол, език, религия, политически или други мнения, 
национален или социален произход, рождение или друг статут. 

9  МКПРД, Член 1 1. В настоящата Конвенция терминът "расова дискриминация" означава 
всяко различие, изключване, ограничение или предпочитание на основата на раса, цвят, 
потекло или национален или етнически произход, което има за цел или резултат да унищожи 
или увреди признанието, ползването или упражняването на равна основа на човешки права 
или основни свободи в политическата, икономическата, социалната, културната или която и 
да е друга област на обществения живот. 

10  КПДСЖ, Член 1. За целите на настоящата Конвенция понятието "дискриминация по 
отношение на жените" означава всяко различие, изключение или ограничение по признака 
на пола, което е насочено към отслабване или намаляване до минимум на признанието, 
използването или осъществяването от жените, независимо от тяхното семейно положение, 
въз основа на равноправието на мъжете и жените, на правата на човека и основните 
свободи в политическата, икономическата, социалната, културната, гражданската или всяка 
друга област. 

11  КПД, Член 2.1. Държавите-страни по Конвенцията зачитат и осигуряват правата, предвидени 
в тази Конвенция, на всяко дете в пределите на своята юрисдикция без каквато и да е 
дискриминация, независимо от расата, цвета на кожата, пола, езика, религията, 
политическите или други възгледи, националния, етническия или социалния произход, 
имущественото състояние, инвалидност, рождение или друг статут на детето или на 
неговите родители или законни настойници. 2. Държавите-страни по Конвенцията вземат 
всички подходящи мерки за осигуряване закрилата на детето против всички форми на 
дискриминация или наказание на основание на статута, действията, изразените мнения или 
убеждения на неговите родители, законни настойници или членовете на неговото семейство.  

12  КПХУ, Член 2. “Дискриминация по признак на увреждане” означава всякакво правене на 
разлика, всякакви ограничения и изключения, основаващи се на увреждане, имащи за цели 
или последица нарушаване или отменяне на зачитането, възползването от или 
равнопоставеното упражняване на всички човешки права и основни свободи в 
политическата, икономическата, социалната, културната, гражданската или всяка друга 
област. Това включва всякакви форми на дискриминация, включително отказ за 
предоставяне на разумни улеснения; Вж. също членове 3 и 5. 
1. Държавите - страни по настоящата Конвенция признават, че всички хора са равни пред 
закона и имат право, без каквато и да било дискриминация, на еднаква закрила и еднакво 
отношение по закон. 
2. Държавите - страни по настоящата Конвенция се задължават да забранят всякаква 
дискриминация по признак на увреждане и да гарантират на лицата с увреждания 
равноправна и ефективна защита от закона срещу всякаква дискриминация, на каквито и да 
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Когато дадена държава е страна по Първия факултативен протокол към 
Международния пакт за граждански и политически права или е приела правото 
на индивидуални жалби по Конвенцията за премахване на всички форми на 
расова дискриминация, Конвенцията за премахване на всички форми на 
дискриминация срещу жените или Конвенцията за правата на хората с 
увреждания, към съответната комисия може да се отправят индивидуални 
жалби. 
 
НПО трябва да осигурят също така чрез алтернативни доклади, меморандуми и 
внасяне на документи да сигнализират Комисиите, които разглеждат 
периодичните доклади на държавите по МПГПП, МКПРД, КПДСЖ, КПД и КПХУ, 
за случаи на дискриминация или неизпълнение в пълна степен на техните 
задължения да гарантират равноправие. 
 
През 2006 г. Съветът по правата на човека на ООН въведе Универсален 
периодичен преглед (УПП), който представлява уникален процес, включващ 
преглед на всеки 4 години на резултатите в областта на правата на човека на 
всички 192 държави-членки на ООН. Резолюция 60/251 на Общото събрание на 
ООН дава мандат на Съвета да „извършва универсален периодичен преглед, 
основаващ на обективна и достоверна информация, на изпълнението от всяка 
държава на задълженията и ангажиментите й в областта на правата на човека 
по начин, който осигурява универсалност на покритието и еднакво отношение 
по отношение на всички държави“. 
 
В контекста на УПП НПО имат важна роля както като участници в дискусиите 
вътре в страната и подготовката на националните доклади, така също и да 
могат да предоставят информация, която може да бъде добавена към 
докладите на „другите заинтересовани лица“, които се обсъждат по време на 
прегледа. Те могат също да насърчават правителства с добро отношение по 
въпросите на правата на човека да повдигат конкретни въпроси по време на 
прегледа. На информацията, предоставена от НПО, може да се позове всяка 
държава, която участва в интерактивното обсъждане по време на прегледа на 
заседанието на Работната група. НПО могат също така да участват в 
заседанията на Работните групи по УПП и могат да се изказват на редовните 
заседания на Съвета по правата на човека, когато се обсъждат резултатите от 
прегледа на дадена държава. 
 
Материали за настоящия раздел: 
 
Извадки от съответните части на прегледа на националните периодични 
доклади пред комисиите по КПДСЖ, МКПРД, КПД и КПЧ. 
                                                                                                                                                         

било основания. 3. С оглед осигуряването на равнопоставеност и премахването на всякаква 
дискриминация, държавите - страни по Конвенцията се задължават да предприемат всички 
необходими стъпки, за да осигурят разумни улеснения на хората с увреждания. 4. Всякакви 
конкретни мерки, необходими за ускоряване или постигане на фактическо равенство на 
хората с увреждания, не се считат за дискриминация по силата на настоящата Конвенция. 



 

 
26 

Семинари за повишаване на информираността в областите на борбата с дискриминацията и равенството, насочени 
към организациите на гражданското общество 

 

Служба на Върховния комисар по правата на човека, Технически насоки за 
внасяне на документи от заинтересовани лица; и 
 
Делегация на Международната федерация за правата на човека в ООН, The 
Universal Periodic Review handbook (2009). 
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2 ПРЕДИСТОРИЯ: ЮРИДИЧЕСКАТА РАМКА НА ЕВРОПЕЙСКОТО 
АНТИДИСКРИМИНАЦИОННО ПРАВО  

 
Заявената цел на Директивата за расовото равноправие (2000/43/EО) и 
Директивата за равноправие при заетостта (2000/78/ЕО) е „да се създаде рамка 
за борба с дискриминацията на основание [расов или етнически 
произход][увреждания, религия или вероизповедание, възраст или сексуална 
ориентация], за да се установи в държавите-членки принципът на еднаквото 
отношение“. „Директивите, прилагащи принципа на равноправие на мъжете 
и жените (2006/54/ЕО – преработената директива – труд и професионална 
заетост; 2004/113/ЕО – достъп до и предоставяне на стоки и услуги), имат 
повече или по-малко една и съща цел. Поради това, взети 
заедно,директивите на ЕС против дискриминацията предписват:  
 
• задаване на минимален стандарт на защита от дискриминация в 

националното право; и  
• минимални задължения на държавите-членки да създадат разпоредби и 

механизми за въвеждане в действие и прилагане на такова право и за 
утвърждаване и насърчаване на равноправие. 

 
По-долу се резюмират основните разпоредби на Директивата за расовото 
равноправие и Директивата за равноправие при заетостта. Това кратко 
обобщение не трябва да се разглежда като безусловно излагане на правото; 
макар и да са положени всички усилия за постигане на точност към датата на 
публикуване (май 2012 г.), правото за недискриминацията постоянно се 
развива. Това обобщение си поставя за цел да служи като предистория на 
главните раздели на настоящото ръководство. 
 
2.1 Определения на дискриминация 
 
Директивите (член 2) забраняват както пряката, така и непряката 
дискриминация на основание расов или етнически произход (Директива 
2000/43/ЕО) и увреждания, религия или вероизповедание, възраст или 
сексуална ориентация (Директива 2000/78/ЕО), които заедно се наричат в 
настоящата част на ръководството „защитени признаци“. 
 
2.1.1 Пряка дискриминация  
 
Пряка дискриминация (член 2(2)(a) е налице, когато дадено лице (В) се 
третира, е било третирано или би било третирано по-неблагоприятно от друго 
лице (С) в сравнима ситуация, въз основа на който и да било от защитените 
признаци.  
 
• Възрастта е единственото общо оправдание за пряка дискриминация; 
• Мотивите или намеренията на дискриминиращия (А) са без значение; 

въпросът е дали В е третиран по-неблагоприятно; 
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• „По-неблагоприятно отношение“ може да включва отхвърляне, отказ, 
изключване, предлагане на по-неблагоприятни условия или по-лошо 
обслужване, отказване на избор или възможност; 

• За установяването на пряка дискриминация е необходимо да се определи 
действителен или хипотетичен обект за сравнение (С), чиито съответни 
обстоятелства са еднакви или почти еднакви, но който е бил, е или би бил 
третиран по-благоприятно от В; 

• Не е необходимо съответният защитен признак да се отнася към лицето 
(В), което е третирано по-неблагоприятно. Справедливо или не, В може да 
се възприема като лице, за което се отнася този признак („дискриминация 
по възприятие”) или може да бъде свързано с някого, за когото се отнася 
този признак , или да се смята за лице, за което се отнася този признак 
(„дискриминация по асоциация”);13 и  

• Обявяване по какъвто и да било начин на намерение лица да се третират 
по-неблагоприятно, въз основа на който и да било от защитените 
признаци, е равнозначно на дискриминация.14 

 
2.1.2 Непряка дискриминация  
 
Непряка дискриминация (член 2(2)(b) е налице, когато привидно неутрална 
разпоредба, критерий или практика би поставила лица, за които се отнася един 
от защитените признаци, в определено по-неблагоприятно положение в 
сравнение с други лица, освен ако въпросната разпоредба, критерий или 
практика не са обективно оправдани. За да бъдат обективно оправдани 
разпоредбата, критерият или практиката трябва да имат легитимна цел и 
трябва да представляват подходящо и необходимо средство за постигането 
на тази цел.  
 
• Разпоредбата, критерият или практиката трябва да изглеждат „неутрални” 

по отношение на всички защитени признаци (например да бъдеш над 
определен ръст или да си живял в района повече от две години); ако те 
конкретно насочват или са ориентирани към някой от защитените 
признаци (например да бъдеш бял), вероятно става дума за пряка 
дискриминация; 

• Разпоредбата, критерият или практиката могат да бъдат официално 
изискване, като изискване за работа или за приемане в училище или 
университет; те може да бъдат съгласувана процедура като критерий за 
подбор; за съкращаване; може да бъдат неофициално правило или 
практика, като устна договорка за наемане на работа; 

• В някои случаи неблагоприятното положение може да е очевидно и да не 
подлежи на съмнение, например, изискване към облеклото, забраняващо 
да се покрива главата, което поставя в неблагоприятно положение жените 

                                                 
13  Coleman v Attridge Law и Steve Law  Дело C-303/06, 17 юли 2008 г.  
14  Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v Firma Feryn NV Дело C-54/07, 

10 юли 2008 г. 
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мюсюлманки и мъжете сикхи, или изискване за пет години трудов стаж, 
което поставя в неблагоприятно положение младите кандидати за работа; 

• В други случаи може да е необходимо да бъдат събрани данни, за да се 
разкрие неблагоприятно положение, например да се покаже, че 
подбирането за уволнение най-напред на работниците на непълен 
работен ден ще постави в неблагоприятно положение жените работнички, 
зависи от доказателствата, че непропорционално повече жени, отколкото 
мъже, работят на непълен работен ден, и не по-малко мъже, отколкото 
жени, работят на непълен работен ден; и 

• Дадена разпоредба, критерий или практика могат да са обективно 
оправдани в една ситуация и да не са обективно оправдани в друга.  
 
Във всеки случай трябва да се прилага тестът за пропорционалност,15 
който се изисква от Директивите (дали разпоредбата, критерият или 
практиката, избрани от евентуалния дискриминиращ, са подходящо и 
необходимо средство за постигане на легитимна цел?). Например, 
изискване да се притежава шофьорска книжка от най-малко три години за 
назначаване на работа, е вероятно да постави непропорционално в 
неблагоприятно положение хора с увреждания, а в някои страни – жените. 
Ако работното място е за шофьор на пълен работен ден, тогава 
изискването ще бъде оправдано. Ако работното място предполага 
шофиране от време на време, например, за да се извършват проверки или 
да се присъства на заседания в друг град, макар и изискването за 
притежаване на шофьорска книжка да може да има легитимна цел, 
например, за да може лицето да присъства на различни места, то може да 
не е подходящо и необходимо за изпълнението на тези цел; може да 
съществуват други, по-малко дискриминационни мерки с малко 
допълнително натоварване за работодателя. 
 

2.1.3 Тормоз 
 
Директивите определят тормоза (член 2(3)) като форма на дискриминация, 
когато е налице нежелано поведение, свързано с някои от защитените 
признаци, което цели или води до накърняване на достойнството на дадено 
лице (В) и създаване на застрашителна, враждебна, деградираща, унизителна 
или оскърбителна среда.  
 
• При установяването на наличие на тормоз, не е необходимо да се 

определя обект за сравнение; 
• „Нежелано“ означава същото като „неприятно“ или „непредизвикано“; 
• Нежеланото поведение може да включва всякакъв вид поведение, 

включително писмени или словесни обиди, образи, графити, физически 

                                                 
15  R –v Secretary of State for Employment ex p. Sexymour Smith U Anor. C-167/97 [1999]; Bilka-

Kaufhaus GmbH v Karin Weber von Hartz Дело 170/84 [1986]. 
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жестове, изражения на лицето, пародии, шеги, номера или физически 
контакт; 

• Един достатъчно сериозен инцидент може да представлява тормоз;  
• Поведението е свързано със защитен признак, ако този признак се отнася 

до В или ако има някаква връзка със защитеното основание. В може да е 
тормозен, защото той се възприема погрешно като лице, за което се 
отнася този признак, или заради връзката му с някого, за когото се отнася 
признакът като член на семейството или приятел, или защото е известно, 
че В подкрепя хора, за които се отнася признакът;  

• Ако дадено лице (А) проявява нежелано поведение с намерение да 
накърни достойнството на В и да създаде застрашителна, враждебна, 
деградираща, унизителна или оскърбителна среда, това е равнозначно на 
тормоз, независимо от действителното му отражение върху В; и 

• Дори и А да не е имал такова намерение, нежеланото поведение на А ще 
представлява тормоз , ако има такива последствия. При определяне 
дали поведението има такива последствия съдът е вероятно да прецени 
как се възприема от В и други свързани с въпроса обстоятелства. 
 

2.1.4 Подбуждане към дискриминация  
 
Директивите (член 2(4)) определят подбуждането към дискриминация по 
който и да било от защитените признаци като форма на дискриминация. 
 
• Подбуждането може да дискриминира пряко, например да се отхвърли или 

изключи дадено лице, за което се отнася конкретен защитен признак; 
подтикът може да дискриминира непряко, например да се приложи 
критерий, който би поставил в по-неблагоприятно положение хора, за 
които се отнася даден признак; 

• Може да се извърши подбуждане на лице в рамките на една организация 
или една организация да подбуди друга, когато от последната обикновено 
може да се очаква са съобрази с първата, например работодател да 
подбуди агенция за набиране на персонал да не изпраща хора с конкретен 
етнически произход; 

• Ако лице се съобрази с подбуждане към дискриминация, е вероятно то да 
извърши акт на дискриминация; и 

• Ако лицето откаже да се съобрази с подбуждането към дискриминация и в 
последствие бъде подложено на по-неблагоприятно отношение, то може 
да отправи иск за пряка дискриминация въз основа на защитения признак, 
който е бил предмет на подбуждането към дискриминация. 

 
2.1.5 Преследване 
 
Директивите не определят преследването като форма на дискриминация. 
Това, което Директивите (2000/43/ЕО член 9; 2000/78/ЕО член 11) изискват, е 
националното право да включва мерки „необходими за защита на лицата от 
вредни последствия или от враждебно отношение“ като последица от 
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предизвикване или подкрепяне на жалба или съдебно производство за 
налагане на спазването на Директивите или на националното 
антидискриминационно право. За да се съобразят с това изискване, много 
държави-членки включват преследването сред другите форми на забранено 
поведение.  
 
• Когато преследването се сметне за форма на забранено поведение, актът 

на внасяне на жалба или предизвикване или подкрепяне на съдебно 
производство за налагане на спазването на Директивите или на 
националното антидискриминационно право често се нарича „защитен 
акт“; 

• Защитен акт може да се внесе от което и да е лице, а не само от лицето, 
което внася жалбата или предизвиква съдебното производство, но също и 
от лице, което желае да даде показания или да подкрепи тезата на 
жертвата в съда; 

• По подобен начин, преследване може да бъде извършено от което и да е 
лице, не само от работодателя или доставчика на услуги, срещу когото е 
повдигната жалба, а например от евентуален бъдещ работодател.  

• Не е необходимо да се определя обект за сравнение, за да са покаже, че 
дадено лице е било подложено на враждебно отношение в последствие от 
защитен акт; 

• Преследване може да възникне, когато взаимоотношението, към което се 
отнася защитния акт е приключило; например, когато поради това, че 
дадено лице се е оплакало от дискриминация на предишното си работно 
място, му се отказва препоръка от бившия работодател или не е 
назначено на работа от новия работодател.16  

 
Ако държавите-членки не са включили преследването като форма на забранено 
поведение, те би трябвало да се приели други средства за осигуряване на 
необходимата защита в националното си право. 
 
2.2 Области, в които се прилагат директивите 
 
Директива 2000/78/ЕО (член 3) забранява дискриминацията в следните 
области: 
 
• Достъп до заетост, самонаемане и професия (включително повишение); 
• Достъп до професионална ориентация и обучение; 
• Заетост и условия на труд, включително уволнение и заплащане; и 
• Членство и участие в работнически, работодателски или други 

професионални организации. 
 
Директива 2000/43/ЕО (член 3) предоставя значително по-широка защита 
срещу дискриминация и се отнася до следното: 
                                                 
16  Coote v Granada  Дело C-185/1997, 22 септември 1998 г. 
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• Достъп до заетост, самонаемане и професия (включително повишение); 
• Достъп до професионална ориентация и обучение; 
• Заетост и условия на труд, включително уволнение и заплащане; 
• Членство и участие в работнически, работодателски или други 

професионални организации; 
• Образование; 
• Социална защита, включително социално осигуряване и здравеопазване; 
• Социални придобивки; и 
• Достъп до и предоставяне на обществено достъпни стоки и услуги, 

включително жилищно настаняване. 
 

Директивата за равноправие при заетостта има значително по-тесен 
материален обхват, тъй като се отнася само до областта на заетостта.  
 
2.3 Лица, към които се прилагат директивите 
 
Директивите забраняват дискриминацията от страна на физически или 
юридически лица в публичния и частния сектор. Това означава, че отделен 
собственик на бизнес носи същата отговорност да не дискриминира въз основа 
на защитените признаци, както и голяма частна корпорация, община или 
държавно ведомство.  
 
Директивите защитават индивиди, т.е. физически лица, от дискриминация. 
Освен това Директива 2000/43/ЕО (член 16) предвижда защитата срещу 
дискриминация да се прилага и за организации, когато това е в съответствие с 
националните традиции и практика, които имат статут на юридически лица, 
когато организацията е подложена на дискриминация на основание расовия 
или етническия произход на нейните членове.  
 
Гражданство 
 
Директивите защитават всички лица, които присъстват в дадена държава-
членка по който и да било  от защитените признаци независимо от 
гражданството на лицето. Така че лице с украинско или китайско гражданство, 
подложено на дискриминация в Унгария, на който и да било от защитените 
признаци, ще бъде защитено от Директивите по същия начин както и унгарски 
гражданин в Унгария, който е подложен на такава дискриминация.  
 
Директивите (член 3(2)) изрично изключват защита срещу дискриминация на 
основание на гражданството по отношение на аспекти на имиграционния 
контрол. Повечето държави-членки наистина включват гражданството като 
защитен признак в националното законодателство. Фактът, че гражданството е 
изключено от Директивите дава възможност на държавите-членки да прилагат 
изключения, свързани с гражданството, които не могат да се приложат на 
основанията, защитени от Директивите. За разлика от антидискриминационните 
Директиви, правото в ЕС на гражданите на държавите-членки на свободно 
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придвижване в целия ЕС дава на тях и семействата им определена защита 
срещу дискриминация на основание гражданство (например Директива 
2004/38/ЕО от 29 април 2004 г. за правата на гражданите на Съюза и техните 
семейства да се придвижват и живеят свободно на територията на държавите-
членки). Други закони на ЕС (например Директива 2003/109/ЕО или 2003/86/ЕО) 
предоставят определени права на равенство за определени граждани на трети 
страни и техните семейства, които живеят и работят в държави-членки. 
 
2.4 Позитивни мерки  
 
Директивите (Директивата за расовото равноправие, член 5; Директивата за 
равноправие при заетостта, член 7) приемат, че за постигането на пълно 
равенство на практика се изисква повече от това, да се забрани настояща или 
бъдеща дискриминация. Ето защо те допускат мерки за предотвратяване или 
компенсиране на минали и сегашни неблагоприятни обстоятелства, свързани с 
някои от защитените признаци.  
 
• Такива неблагоприятни обстоятелства може да бъдат определени, 

например като непропорционална липса на заетост или на частни или 
публични услуги, ниски равнища на участие в заетостта или страни на 
гражданския живот или специални нужди; 

• Подразбира се, че мерките за позитивно действие трябва да бъдат 
пропорционални, т.е. те трябва да са подходящи и необходими за 
постигането на тяхната цел – да се предотврати или компенсира конкретно 
неблагоприятно обстоятелство на засегнатата група и не трябва 
непропорционално да поставят други в неблагоприятно положение; и 

• Мерките за позитивно действие поради това трябва да бъдат обвързани 
във времето и редовно да се преразглеждат, за да се оцени дали 
продължават да са пропорционални. 

 
2.5 Разумно пригаждане за хора с увреждания 
 
За да се спази принципът за равенство по отношение на хората с увреждания, 
Директива 2000/78/ЕО (член 5) изисква работодателите да предприемат 
подходящи мерки,  които са необходими в конкретния случай, за да позволят на 
човек с увреждане да получи достъп до наемане, да участва в работата, да 
израства и да се обучава, освен ако тези мерки не налагат „непропорционално 
бреме“ върху работодателя. От работодателите се очаква да преценят дали 
могат да вземат съответните мерки, когато лицето с увреждания е в 
неблагоприятно положение по отношение на заетостта или обучението заради 
разпоредба, критерий или практика, заради физически характеристики, или 
заради липсата на подходящи помощни средства. 
 
• Директивата (член 2(2)(b)(ii)) очертава връзката между задължението да 

се предостави подходящо настаняване, когато лице с увреждане е 
поставено или е възможно да бъде поставено в неблагоприятно 
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положение заради разпоредба, критерий или практика, и необходимостта 
да се избегне непряка дискриминация заради увреждането. Когато има 
подходящо настаняване, което работодателят може да осигури, за него 
ще бъде трудно да оправдае обективно тази разпоредба, критерий или 
практика; и 

• Работодателят не може да твърди, че тежестта, включително 
финансовата тежест, за осигуряване на подходящо настаняване на лице с 
увреждания, е „непропорционална“, ако е налице финансиране или друго 
подпомагане на работниците. 

 
Примери за подходящо настаняване: 

 
• След трудова злополука работник не може повече да извършва 

физическата си работа: работодателят трябва да осигури необходимото 
обучение и да прехвърли работника на работа в канцелария; 

• Лице, ползващо инвалидна количка, кандидатства по обява за 
административен асистент. Работното място се намира на четвъртия 
етаж. Ако работодателят държи офиси на няколко етажа, включително 
приземния, той трябва да уреди административният асистент да работи на 
първия етаж, докато друг служител, който може да изкачва стълбите, да 
бъде преместен на четвъртия етаж. Ако обаче работодателят държи 
офиси единствено на четвъртия етаж и сградата няма асансьор, може да 
се окаже, че не съществуват разумни мерки (невключващи 
непропорционално обременяване), които работодателят може да 
предприеме, за да позволи на лицето да заеме длъжността; и 

• За да може незрящ човек, ползващ куче водач, да се придвижва по-лесно 
до работното си място, работодателят може да промени работното му 
време, за да не се налага придвижването да става в час пик. 

 
2.6 Изключения от забраната на дискриминация в Директивите 
 
Тъй като целта на директивите е да уредят борбата срещу дискриминацията, те 
допускат дискриминация само в изключителни случаи и единствено при 
спазване на определен условия. 
 
2.6.1 Съществени професионални изисквания 
 
За всички защитени основания Директивите (член 4 на Директивата за расовото 
равноправие; член 4(1) на Директивата за равноправие при заетостта) 
позволяват дискриминация за удовлетворяване на съществено професионално 
изискване (СПИ). Така работодател може да избере да наеме по един от 
защитените признаци определено лице за разлика от друго, когато поради 
характера на работата или условията, в който се извършва тя, е „съществено 
професионално изискване“лицето да притежава определена характеристика, 
при условие, че целта е легитимна и изискването е пропорционално. 
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Например, режисьор на филм може да дискриминира на база расов или 
етнически произход, ако чернокож актьор трябва да играе Нелсън Мандела.  
 
Директивата за равноправие при заетостта (член 4(2)) позволява църквите и 
другите организации с характер, основан на религия или вероизповедание, да 
правят разлика на основание на религия или вероизповедание, заради 
характера на тяхната работа или контекста, в който тя се извършва, тъй като 
религията или вероизповеданието на дадено лице е съществено, легитимно и 
оправдано професионално изискване по отношение на характера на 
организацията. Директивата позволява също така на църквите и други 
организации с характер, основан на религия или вероизповедание, да изискват 
служителите да действат лоялно по отношение на характера на организацията. 
 
Работодател, който може да докаже, че за конкретен пост може да разчита на 
изключението заради СПИ, за да направи разлика на един признак, например 
религията, не трябва да прави разлика на никакъв друг признак, например 
сексуална ориентация, освен ако за въпросния пост не важи друго отделно 
СПИ. 
 
Отдавна утвърдени схващания за това какъв вид лице се изисква за 
извършването на конкретна работа, може да не отговарят на теста на 
действителното професионално изискване. Например, работодателят вероятно 
няма да може да докаже, че, за да работи като администратор в хотел дадено 
лице трябва да бъде „младо и енергично“; такова изискване е вероятно да бъде 
дискриминационно на основание на възраст и увреждане.  
 
2.6.2 Различно отношение въз основа на възраст  
 
Според Директивата за равноправието при заетостта (член 6(1)) националното 
право може да позволява дискриминация на основание възраст, ако 
различното отношение е обективно и обосновано оправдано от легитимна 
цел, (включително легитимна политика по заетостта, трудов пазар и цели на 
професионалното обучение), ако средствата за постигане на тази цел са 
подходящи и необходими. Директивата посочва, че различното отношение 
въз основа на възраст може да включва: 
 
– определяне на специални изисквания за достъпа до наемане и обучение, 

за заетостта и професиите, включително уволнение и заплащане, за 
млади хора, възрастни трудещи се и хора, грижещи се за други, c цел 
тяхната защита или способстване за професионалната им интеграция;  

– определянето на изисквания за минимална възраст, минимален 
професионален опит или стаж за достъпа до наемане на работа или до 
определени придобивки, свързани c това; 
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– определяне на максимална възраст за целите на наемане на работа, 
основани на изискванията за обучението за съответната позиция или 
необходимостта от разумен период на заемане на длъжността преди 
пенсиониране. 
 

Повечето държави-членки имат национални закони за заетостта, които 
включват разпоредби, свързани с възрастта; все по-често пред националните 
съдилища и Европейския съд се поставя въпросът дали такива разпоредби 
може да бъдат оправдани съгласно член 6(1).17 
 
Освен това Директивата предвижда (член 6(2)), че не представлява 
дискриминация по възраст да се определя възраст за приемане или 
получаване на право на помощи за инвалидност или използването на критерии 
за възраст при изчисления за застраховки, при условие че това не води до 
дискриминация по пол. 
 
2.6.3 Други изключения 
 
Директивата за равноправието при заетостта (член 3(4)) позволява на 
националното право да изключва защита срещу дискриминация за 
въоръжените сили на основание увреждане или възраст.  
 
Директивата за равноправие при заетостта (член 3(3)) предвижда Директивата 
да не се отнася за плащането на социални осигуровки или други социални 
придобивки.  
 
Директивата за равноправие при заетостта (член 2(5)) декларира, че тя не 
накърнява мерките, регламентирани от национален закон, които в 
демократичното общество са необходими за обществената сигурност, 
поддържането на обществения ред и предотвратяването на престъпни деяния, 
защитата на здравето, правата и свободите на другите. Тя също така не 
накърнява националното право за възрастта за пенсиониране и семейното 
положение и помощите, зависещи от семейното положение (параграф 22). 
 
2.7 Защита на правата: достъп до правосъдие 
 
Във всяка държава-членка трябва да са на разположение съдебни и/или 
административни процедури за всички лица, които смятат, че са били обект на 
дискриминация в противоречие с едната или другата Директива, дори след като 
е приключило взаимоотношението, във връзка с което се твърди, че има 
дискриминация (Директива 2000/43/ЕО, член 7; Директива 2000/78/ЕО, член 9). 
 
                                                 
17   Вж. например: Palacios de la Villa, Дело C-411/05  [2007] ECR I‑8531, The Incorporated 

Trustees of the National Council on Ageing (Age Concern England) v Secretary of State for 
Business, Enterprise and Regulatory Reform, Дело C‑388/07, 5 март 2009 г.; Kucukdeveci v 
Swedex GmbH & Co LG, C-555/07, 19 януари 2010 г. 
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И двете Директиви предвиждат сдружения и организации с легитимен интерес 
за осигуряване на спазването им да могат да подпомагат жертви на 
дискриминация или да предприемат юридически действия от тяхно име (с тяхно 
одобрение). Критериите за това кои организации имат „легитимен интерес“ се 
установяват от националното право.  
 
2.8 Тежестта на доказване 
 
Директивите (Директивата за расово равноправие, член 8; Директивата за 
равноправие при заетостта, член 10) постановяват условията, при които 
тежестта на доказване в граждански или административни производства за 
дискриминация се премества от ищеца върху ответника.  
 
• Ако ищецът (или което и да и лице от негово име) представи факти, от 

които съдът или друг орган може да заключи, че една от причините за 
начина, по който ответникът е третирал ищеца е дискриминация (пряка 
или непряка), тогава съдът или другият орган иска обяснение от 
ответника. Ако ответникът не може да докаже, че дискриминацията не е 
играла никаква роля при отношението към ищеца, съдът или другия 
орган трябва да подкрепи иска на тъжителя; и  

• Ако ищецът не може да изложи предположение, че е била налице 
дискриминация, съдът или другият орган трябва да отхвърли неговия иск. 

 
Прехвърлянето на тежестта на доказването никога не се отнася за наказателни 
производства, дори когато производството е свързано с твърдение за 
дискриминация или тормоз. В някои държави-членки то не се отнася до 
следствени производства.  
 
2.9 Санкции  
 
При транспонирането на Директивите (Директивата за расово равноправие, 
член 15; Директивата за равноправие при заетостта, член 17) държавите-
членки трябва да предвидят санкции за нарушаване на националните 
антидискриминационни норми, както и гаранции за налагането на тези санкции. 
Санкциите за дискриминация трябва да бъдат „ефективни, пропорционални и 
възпиращи“, т.е. трябва да предоставят адекватна защита за жертвата и да 
имат възпиращо въздействие както върху конкретния нарушител, така и върху 
останалите лица, срещу извършването на дискриминационни актове в бъдеще. 
Санкциите могат да включват заплащане на обезщетение, като за неговите 
размери не се поставят горни граници.  
 
2.10 Повишаване на информираността, разпространяване на информация 

и участие на гражданското общество 
 
Директивите признават, че въвеждането на национално право за борба с 
дискриминацията и утвърждаването на еднаквото отношение е само първата 
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стъпка. Поради това държавите-членки имат задължението да повишават 
информираността и да утвърждават широко разбирането и включването на 
принципа на еднаквото отношение сред гражданското общество и да ангажират 
с тази цел НПО и социалните партньори. От държавите-членки се изисква също 
да осигурят законите, наредбите и споразуменията, които регулират дейностите 
в обхвата на Директивите, да не противоречат на принципа на еднаквото 
отношение. 
 
• Държавите-членки (Директивата за расово равноправие, член 10; 

Директивата за равноправие при заетостта, член 12) трябва да запознаят 
гражданското общество със съществуващите закони за еднакво 
отношение и недискриминация и всички нови мерки, които приемат за 
привеждане на законите си в съответствие с Директивите. Това трябва да 
бъде направено „чрез всички подходящи средства, навсякъде в 
териториите им“. Това означава, че на всички общности трябва да се 
осигури информация във форми, които могат да бъдат достъпни и 
разбираеми от всички групи на гражданското общество, като 
удовлетворяват хора с различни увреждания и езикови нужди. 

• От държавите-членки (Директивата за расово равноправие, член 12; 
Директивата за равноправие при заетостта, член 14) се очаква „да 
насърчават диалога“ с НПО, които имат легитимен интерес да допринесат 
за борбата срещу дискриминацията и всички защитени признаци 
(определени от националното законодателство). Този диалог не трябва да 
бъде показен и трябва да се води постоянно. Това задължение на 
държавите-членки дава на НПО изключително важна възможност да 
осигурят подобрения в мерките, които вземат техните правителства за 
спазване на Директивите. 

• Държавите-членки (Директивата за расово равноправие, член 11; 
Директивата за равноправие при заетостта, член 13) трябва също така да 
насърчават диалога между социалните партньори с цел да се насърчава 
равното третиране. Това може да включва наблюдение на практиките на 
работните места, колективните трудови договори, кодексите за поведение 
и чрез изследване или обмяна на опит и добри практики. Когато това 
съответства на националните им традиции и практики, от държавите-
членки се очаква да насърчават колективни трудови договори, 
формулиращи антидискриминационни правила, които съответстват на 
минималните изисквания на Директивите и националното право. 

• Държавите-членки (Директивата за расово равноправие, член 14; 
Директивата за равноправие при заетостта, член 16) трябва да отдават 
приоритет на националното право, което прилага Директивите, пред 
другите закони и разпоредби, като отменят тези, които противоречат на 
принципа на еднаквото отношение. За осигуряване на последователен 
подход към недискриминацията и равноправието държавите-членки 
трябва да осигурят промяната или отмяната на разпоредбите в договори, 
колективни трудови договори, вътрешни правила или задължения или 
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правила, регулиращи професиите, работническите или работодателските 
организации, противоречащи на принципа на еднаквото отношение. 

 
2.11 Равенство на органите  
 
Директивата за расово равноправие (член 13) изисква всяка държава-членка да 
определи орган или органи, които да насърчават равното третиране на 
основата на расов или етнически произход. Тези органи трябва да 
представляват част от националните институции за правата на човека или 
други органи, създадени за защита на индивидуалните права. Държавите-
членки са определили различни видове органи и са им дали различни функции. 
Директивата постановява минималните компетенции, които трябва да имат 
тези органи, а именно:  
 
• Да оказват независима помощ на жертвите на дискриминация;  
• Да провеждат независими изследвания и проучвания; и  
• Да публикуват независими доклади и да правят препоръки по въпроси, 

свързани с дискриминацията. 
 
Според Директивата за расово равноправие няма изискване за определяне на 
национален орган. Независимо от това в много държави-членки органите, 
занимаващи се с равноправието, покриват според националното 
законодателство широка територия, свързана с дискриминацията, включително 
на половете.18  
 
2.12 Отчитане  
 
От държавите-членки (Директивата за расово равноправие, член 17; 
Директивата за равноправие при заетостта, член 19) се очаква да се отчитат 
пред Европейската комисия на всеки пет години за прилагането на двете 
Директиви. При подготовката на доклада си до Европейския парламент 
Комисията взема под внимание становището на Агенцията по основните права, 
съответните социални партньори и НПО. Докладът на Комисията трябва да 
съдържа оценка на въздействието върху жените и мъжете на мерките, 
предприети от всяка държава-членка. 
 
Източници и справочни материали: 
 
Директива 2000/43/EО от 29 юни 2000 г. за прилагане на принципа на 
равноправие на лицата, независимо от расов или етнически произход; 
 

                                                 
18  За повече информация вж. http://www.equineteurope.org/. Директивите за половете 

постановяват подобно изискване да се създаде специализиран орган или органи за 
половете.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:EN:NOT
http://www.equineteurope.org/
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Директива 2000/78/EО от 27 ноември 2000 г., установяваща обща рамка за 
равноправие в сферата на труда и професионалната заетост; 
 
Агенция на ЕС по основните свободи и Европейски съд по правата на човека 
Съвет на Европа, Handbook on European non-discrimination law, 2011, 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf 
(издаден също на френски и немски); 
 
Публикации на европейската мрежа на юридически експерти в областта на 
недискриминацията, включително European Anti-discrimination Law Review, 
www.non-discrimination.net/publications; и;  
 
Schiek, D., Waddington, L., and Bell, M., Cases, materials and text on national, 
supranational and international non-discrimination law, Hart Publishing, 2007.  
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:NOT
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/publications
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3 РОЛЯТА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ (НПО) В БОРБАТА 
СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯТА 

 
Предвиждани резултати от обучението: 
 
Участниците да анализират ролите, които НПО могат и трябва да играят, при 
оказването на влияние върху подобряването и насърчаването на ефективното 
прилагане на политики, утвърждаващи равенството и противодействащи на 
дискриминацията. 

 
3.1 Какво е НПО? 
 
НПО е локална, национална или международна организация, c правно уредена 
форма, ясна цел и видима дейност, c управително тяло, което има правото да 
представлява членовете. По правило, това е организация c нестопанска цел, 
несвързана c държавни институции или частни организации, нито c политически 
партии. Нейна цел обикновено е подпомагането на общественото развитие 
чрез разрешаване на социални и правни проблеми и чрез стремежа да играе 
равноправна роля в прогреса на ГО, наред c другите демократични институции.  
 
3.2 Каква е ролята на НПО в борбата срещу дискриминацията?  
 
При преценка за това, каква роля да играят в борбата срещу дискриминацията, 
НПО трябва да се възползват максимално от специалната роля, която им е 
предоставена съгласно Член 7 и 12 на Директива на Съвета 2000/43/ЕО и Член 
9 и 14 на Директива на Съвета 2000/78/ЕО.  
 
НПО са от основно значение за напредъка на една страна по пътя към 
постигане на мир, демокрация, добро управление, здраве, просперитет и 
равенство.  
Ролята на НПО като инструменти на гражданското общество в борбата 
срещу дискриминацията може да включва: 
 
• Предоставяне на средства за изразяване и задоволяване на нуждите 

на хората, подложени на дискриминация; 
• Подпомагане на достъпа до правосъдие на жертвите на 

дискриминация, включително чрез стратегически съдебни дела; 
• Утвърждаване на различията и равенството в обществото чрез 

дейности за повишаване на информираността; 
• Установяване на механизми за влияние в процесите на взимане на 

обществени решения; 
• Внедряване на недискриминацията и равнопоставеността като 

централен приоритет на политиките; 
• Ангажиране на властите и корпорациите в борбата срещу 

дискриминацията;  
• Наблюдение, документиране и осъждане на дискриминацията; 
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• Поддържане на равенството в политическия дневен ред и насърчаване 
на мобилизацията; 

• Застъпване за предприемането на ефективни и недискриминационни 
политики; 

• Наблюдение и оценяване на прилагането на политики на равенство и 
недискриминация. 

 
НПО могат: 
 
• да работят в партньорство с други НПО за постигане на общи цели; 
• да упълномощава групи общности да се включват в кампании, да бъдат 

застъпници за себе си и да отстояват, и осъществяват правата си; 
• да работи, когато това е целесъобразно , в партньорство c 

правителството за постигането на общи цели; 
• да работи, когато това е целесъобразно, в опозиция на правителството, 

когато то осъществява политика, противоречаща на целите за 
утвърждаване на равенството и недискриминацията; 

• да доставя ефикасни и ефективни услуги в рамките на 
правителствената политика, когато това е целесъобразно, и да 
възприема, когато това е целесъобразно, стратегии, съгласувани и 
договорени между НПО и правителството; 

• да доставя ефикасни и ефективни услуги извън рамките на 
правителствената политика, когато това е необходимо и 
целесъобразно за постигането на целите на НПО, и да възприема, когато 
това е целесъобразно, стратегии, противоположни на политиката на 
правителството; 

• да координира услугите, които предоставя, и да ангажира правителството 
в диалог за взаимно координиране на услугите на правителството и 
НПО; 

• да предоставя добре подготвени професионални консултации на 
правителството по въпроси от интерес за НПО; 

• да се застъпва и води кампании за постигане на промени, належащи 
поради съществуващи нужди; 

• да играе водеща роля и да допринася съществено за законодателния 
процес и процеса на вземане на решения, като предоставя добре 
подготвени консултации на политици както от управляващото мнозинство, 
така и от опозицията, както и на други влиятелни личности; 

• да бъде бдително „куче пазач“, като посочва кога правителството и 
корпорациите активно дискриминират или не изпълняват задълженията си 
за противодействие на дискриминацията, както и в кои пунктове те трябва 
да подобрят дейността си; като съдейства за прилагане на системата от 
взаимни ограничения и баланси на институциите, характерна за 
демократичното общество. В тази си роля НПО трябва да въздейства на 
правителството и стопанския сектор чрез застъпничество, лобиране и 
преговори, когато е необходимо; 
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• да атакува чрез подбрани по целесъобразност правни средства и актове, 
бездействия, административни практики или политика, които противоречат 
на целите за утвърждаване на равенството и недискриминацията; 

• да следи и се възползва пълноценно от всички новости в борбата срещу 
дискриминацията, например ново законодателство (национално, на ЕС 
или международно), нова политика (национална, на ЕС и международна), 
нови източници на финансиране и повратни съдебни решения (на 
национално ниво, на ниво ЕС и на международно ниво);  

• да бъде открита, прозрачна и да се отчита пред своите членове и 
обществото; 

• да увеличи силата на участие на НПО в гражданското общество, като 
формира мрежи и коалиции и подкрепя оригинални инициативи и 
решения. Това може да спомогне за намаляване на предразсъдъците в 
обществото и да способства за равенството;  

• да работи открито и в дух на сътрудничество c други НПО, работещи в 
сходни области и да избягва конфликти и спорове между НПО;  

• да оказва натиск върху държавата да ратифицира международни 
инструменти, които позволяват практиките на правителството да станат 
обект на международен контрол;  

• да снабдява националните и международни органи c ценна и достоверна 
информация, която те да вземат предвид, когато анализират резултатите 
от борбата c дискриминацията в съответната страна. 

 
В обобщение, ролята на много НПО може да бъде да контролира, наблюдава и 
критикува действията на правителството и частни субекти, да допълва ролята 
на правителството в борбата срещу дискриминацията и да подпомага отделни 
лица и общности да защитават правата си.  
 
3.3 Какво е необходимо на една НПО, за да осъществи ролята си? 
 
• Човешки ресурси, 
• Умения, знания, опит,  
• Откритост, прозрачност, отчетност (НПО са на преден план в дебатите за 

отчетността и прозрачността – ключови въпроси за доброволните 
дейности), 

• финансиране и съответните материални и комуникационни и 
информационни ресурси, 

• недискриминационни нагласи и разнообразни политики в рамките на 
самата организация, 

• адекватно национално законодателство относно: 
o свобода на публичната информация,  
o прозрачност при вземането на решения от държавните органи,  
o участие на гражданското общество в процеса на обсъждане и 

вземане на решения при разработването на публичната политика, 
o лобиране и застъпничество от доброволни групи, 
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o гарантиране на положението на НПО в случай на дискриминация. 
 
3.4 Защо НПО са в по-добро положение от други организации да работят 

за борбата срещу дискриминацията?   
 
• Доброволните организации играят ключова роля за ангажиране на 

общностите на местно, регионално, национално и международно равнище.  
• Докато разочарованието от политиката расте, участието в доброволни и 

общностни дейности е начин за хората да допринасят за обществения 
живот, като даряват своето време или пари и като подкрепят каузи, които 
ги интересуват.  

• Доброволните организации все повече се превръщат във форуми, където 
хората могат да дебатират и да се ангажират със засягащи ги въпроси и 
където те чувстват, че могат да се застъпват за промяна. 

• Поради дългосрочния си ангажимент към интересите на обществото НПО 
са в състояние да развият необходимия опит за работа за подобряване на 
въздействието и ефективността на политиките за равенство и 
недискриминация. 

 
3.5 Какви са препятствията пред НПО и как те могат да се преодолеят? 
 
• Сложна уредба на процедурата за регистрация на НПО. НПО, които 

желаят да се регистрират, трябва да се погрижат да се запознаят в 
детайли c изискванията за регистрация, да предприемат надлежните 
стъпки и да се снабдят c документите, необходими за удовлетворяване на 
изискванията. 

• Забрана за извършване на определени дейности от нерегистрирани 
организации. НПО трябва да преценят доколко е важно да извършват тези 
дейности и дали да не се регистрират.  

• Забрана за извършване на определени дейности, дори и при наличието на 
регистрация. НПО трябва да спазват националния закон, или, ако той е 
несправедлив и непропорционален, да го атакуват по надлежния ред.  

• Липса на статут за участие в политически дискусии или процеси. НПО ще 
трябва да подготви позицията на лице или организация, които имат статут 
да участват в съответния политически процес.  

• Липса на съответната правна рамка относно достъпа до публична 
информация, прозрачност при вземането на решения, публични 
консултации, лобиране и застъпничество – включително за доброволни 
групи. Тъй като липсата на регулаторна рамка, която да позволи на НПО 
да провеждат адекватно дейността си, сериозно възпрепятства 
ефективността на усилията на НПО, те трябва да използват 
изобретателно съществуващото законодателство и да се застъпват с 
други групи за приемането на съответните норми. 

• Липса на право на иск за завеждане на съдебни дела или други 
производства. НПО могат да подкрепят и подпомагат онези, които имат 
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право на иск, или да опитат да променят законовите правила чрез 
стратегически съдебни процеси.  

• Репутация на обвързаност c правителството или политическа партия, 
която заплашва възприемането на НПО като безпристрастен застъпник по 
отношение на обществени проблеми. Една добра НПО трябва да бъде 
внимателна и да вземе мерки да се ангажира само c каузи и да не се 
обвързва c политически сили.  

• Липса на знания и умения, особено в областта на организационното и 
финансово управление или използването на информационни технологии, 
често в резултат на това, че се разчита на доброволци и има голямо 
текучество на сътрудниците. НПО трябва да осъзнаят важността на 
доброто организационно и финансово управление.  

• Липса на финансиране и ограничени ресурси, липса на информация и 
ориентация относно процеса на достъп до наличното финансиране на 
национално, ЕС или международно ниво. Трябва да се осъществи контакт 
c националната антидискриминационна комисия, институциите, 
координиращи работата на НПО, местното представителство на ЕС и 
регионалните и международни донори за проучване на подходящите 
източници на финансиране.  

• Липса на ефективно „партньорство“ между правителството и НПО. 
Правителствата приемат и прилагат нормите, които определят 
политическата среда, необходима за реализирането на дейностите на 
НПО. Стопанският сектор може да предложи знания, ресурси и техническа 
помощ, докато НПО предлагат практически, локални познания, връзки и 
инфраструктурни мрежи, необходими за осъществяването на дадена 
дейност по начин, който прави крайния продукт устойчив. 

• Непълно използване на възможностите за подкрепа от страна на 
стопанския сектор. НПО трябва да опитват да привлекат търговските 
предприятия.  
Понастоящем нарастващ брой НПО ангажират представители на 
търговски предприятия в партньорства c цел решаването на ключови 
проблеми.  

• Неспособност за осъществяване на контакт c дадени общности поради 
липса на чувствителност, наложени отвън правни или политически цели, 
културни или езикови бариери. НПО трябва да се погрижат работните 
екипи на техните собствени организации да отразяват разнообразието в 
обществото и да са обучени в чувствителност към дискриминацията, 
социалната и политическата история, включително историята на 
изключване и дискриминация на отделни обществени групи, както и, 
където това е необходимо, да притежават нужното владеене на различни 
езици.  

• Слаби умения за лобиране и застъпничество, ограничени контакти с нови 
медии. НПО, особено работещите с уязвими групи, трябва внимателно да 
съставят стратегии за комуникация, за да отговорят едновременно на 
нуждите от защита на правата на техните бенефициенти, повишаване 
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информираността и обучение както населението като цяло, така и техните 
целеви групи, включително медиите. 

 
Изходни материали 
 
Council of Europe, “Fundamental Principles on the Status of NGOs in Europe” - 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.
pdf. 
 
Този документ съществува на английски, френски, албански, български, 
латвийски, литовски, руски и сръбски език.  
 
Public Interest Law Initiative, Pursuing the Public Interest, a Handbook for Legal 
Professionals and Activists, Columbia Law School 2001. 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.pdf
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4 МОДУЛИ НА ОБУЧЕНИЕ/ДЕЙСТВИЯ НА НПО 
 
По време на оценката на нуждите, извършена във всички участващи държави, 
редица теми бяха изтъкнати от самите национални организации като въпроси 
от национален интерес за обучение. В рамките на този проект е направен 
подбор от модули на обучение, които обхващат проблемите, посочвани най-
често от националните експерти: 
 
1) Събиране на информация и планиране на действията 
2) Наблюдение 
3) Застъпничество 
4) Партньорства 
5) Медии 
6) Ситуационни тестове 
7) Кодекси за поведение 

 
Целта на първия модул (4.1) – относно събирането на информация и 
планирането на действията – е да предостави на НПО подходящи способи, 
чрез които по-добре да прилагат и влияят на политиките от стратегическа 
гледна точка. Този модул ще бъде общ за всички страни.  

 
Следващите шест модула допълват и подсилват общия модул, като осигуряват 
допълнителни ефективни средства за разработване на стратегически подход 
към недискриминацията и равенството. 

 
Всички модули са съставени предвид националните потребности, определени 
чрез въпросника за оценка на нуждите. 
 
В подготовката на тези модули сме се позовавали на редица източници, 
изброени на стр. 100 и сл. 
 
4.1 Събиране на информация и планиране на действията 
 
„Шестима верни имах аз слуги, 
от тях научих всичко, що аз знам. 
Зовяха се КАКВО,  
КОГА, КЪДЕ, 
КАК, ЗАЩО и КОЙ.“  
Ръдиард Киплинг 
 
„Мисъл, която не води до действие, не струва много, а действие, което не 
произтича от мисъл, нищо не струва.“  
Жорж Бернанос 
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4.1.1 Определение 
 
В настоящото ръководство „информация“ означава единица познание, 
необходимо за предприемане на действие. „Стратегическо планиране“ 
означава официалното обмисляне на бъдещата дейност на организация, като 
се взема предвид наличната информация, финансиране, човешки и 
материални ресурси. Крайната цел на този анализ е разработване на 
стратегически план като цяло и/или с цел изпълнение на конкретни действия. 
 
4.1.2 Цели 
 
Целта на този проект е да се повиши въздействието и ефективността на 
организациите на гражданското общество по отношение на прилагането на 
политиките в областта на равенството и борбата с дискриминацията. Важен 
градивен елемент за всяко мащабно действие на НПО е стратегическото 
планиране. Стратегически план не може да бъде съставен без оценка на 
наличната информация и планиране на действията според нея. Целите на 
настоящия модул са: 
 
• НПО ще придобият познания и умения, с помощта на които да започнат да 

планират дейностите си стратегически: ще могат да определят за 
предприемането на кои дейности разполагат с нужните ресурси и за кои 
дейности НЯМАТ необходимите ресурси. Това ще им позволи да пестят 
време и пари и да са фокусирани.  

• На НПО ще се предложат възможно най-добрите средства за максимално 
увеличаване на общественото им влияние. Те ще видят връзките между 
съществуващата и желателната информация и планираните дейности. 
 

4.1.3 Обсег 
 
В настоящия модул се разглежда как НПО могат да започнат стратегическото 
си планиране, като съобразяват действията си с информацията. Обсъжда се 
като цяло какво е необходимо при замислянето, планирането и извършването 
на различни действия, както и при наблюдението и оценката на резултатите и 
въздействието.  
 
Стратегическото планиране може да се извършва на общо равнище, както и 
във връзка с различни видове действия, застъпени в други модули от 
настоящото ръководство. Този модул служи за отправна точка при планирането 
на такива действия, но самите те няма да бъдат обсъдени подробно. Вместо 
това ще се акцентира върху подкрепата за конкретни жертви, включително в 
съдебни дела – за което е важно различаването на видовете дискриминация. 
Модулът обаче не разглежда различните видове дискриминация, тъй като 
действията могат да (и обикновено) се планират от НПО без предварителен 
подробен правен анализ. 
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Модулът не се спира на финансирането, нито на изграждането на капацитет. 
Ще бъде предоставен общ материал, необходим за разпознаването на 
дискриминацията (вж. например в това учебно ръководство и в наръчника How 
to present a discrimination claim, публикуван от Европейската мрежа от правни 
експерти в областта на недискриминацията [European Network of Legal Experts 
in the field of non-discrimination]).  
 
Предложените в този модул упражнения следва да се приспособят към 
условията в страната ви. 
 
4.1.4 Съдържание 
 
УПРАЖНЕНИЕ: Съберете възможно най-много идеи за отговори на следните 
въпроси: 
 
a) Какво е дискриминация? 

• Кои са извършителите? 
• Кои са жертвите? 
• В кои области се наблюдава? 
• На какви основания се проявява? 

 
Инструктирайте:  
• Какво обхваща националното антидискриминационно 

законодателство в страната ви? 
• Какво обхваща европейското антидискриминационно 

законодателство? 
 
УПРАЖНЕНИЕ: Съберете възможно най-много идеи за отговори на следните 
въпроси: 
 
b) Как могат НПО да се борят с дискриминацията? 

• повишаване на информираността; 
• наблюдение на дискриминацията/държавната 

политика/превантивните мерки (включително отсъствието им); 
• докладване за дискриминация; 
• застъпничество за политика и закони; 
• подкрепа за дискриминирани лица (включително в съдебни дела); 
• кампании за промяна; и 
• създаване на мрежи от връзки.  

 
Инструктирайте:  
• разяснете кои действия на кои по-широки области на дейност следва 

да съответстват. 
 

c) Какво е необходимо на НПО, за да осъществяват ролята си? 
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• визия/мисия; 
• информация; 
• човешки ресурси; 
• материални ресурси; 
• стратегия за действие; и 
• финансиране. 
 
Инструктирайте: 
• разяснете различните елементи на тези нужди (например: 

експертните познания и опит могат да се числят към човешките 
ресурси); и 

• поискайте от участниците да подредят нуждите на НПО с оглед на 
стратегическото планиране. 

 
d) С каква информация трябва да разполагат НПО, за да осъществяват 

ролята си? Какви са източниците на информация?  
 
Вид информация Източник на информация 
Преброяване на 
населението  

Централна статистическа служба 

Социологически 
проучвания 

Изследователски институти 

Статии от пресата Медии 
Научни статии Академични институции 
Телевизионни или 
радиорепортажи 

Телевизия или радио 

Твърдения на 
клиентите ви 

Клиент 

Свидетелски показания Свидетел 
Документи Евентуалният извършител 
Статистически данни Публична администрация/институции 
Експертни мнения Проучване на обстоятелствата 
Аудио или видеозаписи Youtube, социални медии 
Снимки  
Документи относно 
политиката 

(Местна) управа 

Закони Интернет 
Резултати от 
ситуационни тестове 

Извършващи тестовете лица 

Доклади на 
наблюдаващи 
организации 

ООН, Съвет на Европа, Агенция на ЕС за 
основните права, вътрешни или международни 
НПО 

Отговори на публични 
запитвания 
или въпросници 
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УПРАЖНЕНИЕ: Запишете видовете информация и видовете действия на НПО 
на разноцветни самозалепващи се листчета. Поискайте от участниците да 
свържат информацията с действията. 

 
e) Как да получим достъп до информация и/или да я събираме 

 
За информация, която е обществено достояние, търсете в интернет, искайте 
сведения от обществен интерес въз основа на националното законодателство 
за достъп до информация/публични данни и/или сами извършете проучване на 
обстоятелствата – напр. посетете институцията или общността, чиито членове 
разполагат със съответната информация, и разговаряйте с тях. 
 
УПРАЖНЕНИЕ: Поискайте от участниците да споделят опита си във връзка с 
достъпа до информация и събирането й. 
 
ПРИМЕР ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ: Казусът е взет от: Article XIX и Asociación por 
los Derechos Civiles, Access to information: An instrumental right for empowerment, 
стр. 27-28, достъпно на: http://www.article19.org/pdfs/publications/ati-
empowerment-right.pdf. 
 
Тайланд: право на образование 
 
През 1998 г. родител, чието дете не е прието в елитно, финансирано от 
държавата основно училище – Образцово училище Kasetsart – се възползва от 
правото на информация, така че процесът на тайния прием да стане 
обществено достояние. Процесът на прием в училището, чиито ученици са 
предимно dek sen, т.е. деца на семейства от отбраното общество, включва 
приемен изпит. Комисията по официална информация се произнася, че 
изпитните работи на приетите 120 ученици са обществена информация. След 
като работите са разкрити, се установява, че 38 ученици, неиздържали изпита, 
са приети с подкуп – родителите им са платили на училището. Въпросният 
родител завежда дело и произнеслият се в негова полза държавен правно-
консултативен орган постановява, че разпоредбата за равенство от 
конституцията на Тайланд е нарушена. Освен това той изисква от всички 
училища на държавна издръжка да прекратят корупционните и 
дискриминационните практики. 
 
f) Как да свържем информацията с дейността – подкрепа за конкретни 

жертви 
 
Дискриминация може да се установи съдебно и извънсъдебно. При граждански 
и трудови спорове общото правило е, че всяка страна поема тежестта на 
доказването на фактите, които тя твърди и от които би извлякла благоприятни 
правни последици. Като цяло при жалба за дискриминация в граждански или 
трудов съд трябва да се докаже, че твърдението е по-скоро правдоподобно – 
т.е. установените факти биха дали основание на разумен човек да приеме, че е 

http://www.article19.org/pdfs/publications/ati-empowerment-right.pdf
http://www.article19.org/pdfs/publications/ati-empowerment-right.pdf
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допусната дискриминация. При административни и наказателни дела 
обикновено редът е властите да разследват и установят фактите в различни 
степени на увереност. Органите по равноправието следват административни 
процедури или проучват жалбите съгласно вътрешните си правила.  
 
Обичайните доказателства при всички видове производства включват 
свидетелски показания, документи или всеизвестни факти. Във всички 
производства лицата, които завеждат иск за дискриминация, са длъжни да 
представят доказателствата, с които разполагат. В много случаи се установява 
презумпция за дискриминация въз основа на свидетелски показания и 
документи или информация, получени от извършителите. 
 
Директивите против дискриминацията определят различните видове 
дискриминация. Какъвто и да е видът дискриминация, е необходимо при 
завеждането на иск жертвите да предоставят основна информация. 
 
УПРАЖНЕНИЕ: Представете следния случай на участниците и съберете 
основна информация на лист хартия.  
 
Местни ромски лидери са ви съобщили, че ромчетата в града им могат да 
постъпват само в училището, което се намира най-близо до местния ромски 
квартал. Казват също че малкото ромчета, чиито родители са се опитали да ги 
запишат в други училища, са насочени към близкото до квартала училище. В 
училището се преподава по учебен план, предназначен за деца с 
интелектуални увреждания. Ромските лидери казват, че по време на 
обучението в училището не се проверяват интелектуалните способности на 
всички деца. Училището прилага действащата в страната ви политика на 
записване на ученици. 
 

Въпроси Отговори 
1. Кой е деецът?  
2. Какво е извършено?  
3. Спрямо кого е извършено?  
4. Кога?  
5. Къде?  
6. Как?  
7. Какъв е резултатът от нарушението?   
8. Кой отговаря за нарушението?  
9. Кой е видял, чул или е бил свидетел на нарушението?  
10. Има ли документи, статистически данни или експертни 
мнения в подкрепа на твърдението?  

11. Какъв е защитеният признак на жертвата: раса или 
етнически произход, възраст, увреждане, сексуална 
ориентация, религия или вяра? Реален ли е той или 
предполагаем, асоцииран ли е, множествен ли е? 
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12. Кое е сравнимото лице или група от лица, която може да 
се съпостави с третирането, на което е била подложена 
жертвата?  
Не е необходимо да посочвате поименно лица в подобно 
положение в случаите на тормоз, преследване, подбуждане 
към дискриминация или непредоставяне на подходящо 
пригаждане.  
В някои държави членки дискриминация може да бъде 
установена спрямо идеален минимален стандарт на 
третиране, например поведение, изисквано от уважение към 
човешкото достойнство. 

 

13. Случаят попада ли в обхвата на (европейското) 
антидискриминационно право?  

 
УПРАЖНЕНИЕ: Попитайте участниците дали водят документация за жалбите в 
своята НПО и ако е така – какъв шаблон използват. Този шаблон би ли им бил 
полезен при проследяването на жалбите, отчитането на дейността им и 
споделянето на информация с други НПО? 
 
Попитайте ги какви права са нарушени в този случай и защо смятат 
положението за нередно? Проблемът индивидуален ли е или системен? Каква 
основна информация липсва, какви допълнителни доказателства е необходимо 
да се набавят и как?  
 
За да преминете към темата за стратегическото планиране, поискайте от тях да 
определят кои проблеми в случая се отнасят до отделни ромски деца и 
родители и кои разкриват обичайна практика и водят до структурна 
дискриминация. Попитайте ги дали техните конкретни НПО разглеждат 
индивидуални случаи, структурни проблеми или и двете. В последния случай, 
как уравновесяват дейността си между индивидуалното и общото равнище? 
 
Има различни способи за привеждане на доказателства, които биха могли да 
намалят затруднението на жертвите на дискриминация да докажат твърденията 
си, включително използване на статистически данни, ситуационни тестове, 
искания за публични данни/информация, аудио или видеозаписи, юридически 
експертни мнения и извеждане на заключения от обстоятелствени 
доказателства.  
 
4.1.5 Какво е стратегическо планиране? 

 
ПРЕДСТАВЯНЕ 
 
Стратегическото планиране е процесът, в който организация определя 
посоката си и взема решения за разпределението на човешките и финансовите 
си ресурси за следването на тази стратегия. При стратегическото планиране 
могат да се използват различни техники, включително SWOT анализ (силни и 
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слаби страни, възможности и заплахи), PEST анализ (политически, 
икономически, социален и технологичен), STEER анализ (социокултурни, 
технологични, икономически, екологични и регулаторни фактори) и EPISTEL 
(екологичен, политически, ИТ, социален, технологичен, икономически и правен). 
При всяко стратегическо планиране е застъпен поне един от следните три 
ключови въпроса: 
 
a) Какво правим? 
b) За кого го правим? 
c) С какво се отличаваме? 

 
В много организации стратегическото планиране се приема като процес на 
определяне посоката на дейността им през следващата година или – в 
повечето случаи – през следващите три до пет години (дългосрочно), макар че 
има и такива, които гледат до 20 години напред. За да определи посоката си, 
организацията трябва да знае точно къде се намира и едва след това да реши 
къде иска да отиде и как да стигне до там. Документът, който произтича от това, 
се нарича „стратегически план“. Съществуват много подходи към 
стратегическото планиране, но обикновено може да се използва процес от три 
стъпки: 
 
• Ситуация – оценка на текущото положение и как се е стигнало до него 
• Цел – определяне на общи и/или конкретни цели (понякога наричани 

„идеалното положение“) 
• Път/предложение – набелязване на възможен маршрут към 

общите/конкретните цели. 
 

Съществува алтернативен вариант, наречен „Виж – помисли – начертай“ 
 
• Виж – какво е положението днес? 
• Помисли – определяне на общите/конкретните цели 
• Начертай – набелязване на маршрут към постигането на 

общите/конкретните цели 
 

SWOT анализът е най-полезният подход към стратегическото планиране. 
Основната конкретна цел на този способ е да се анализират вътрешните 
стратегически фактори, силните и слабите страни на организацията, както и 
външните фактори, върху които тя няма контрол, като благоприятните 
възможности и заплахите. За друга употреба на SWOT вж. модул относно 
партньорствата (модул 4.3).  
 
Една от основните общи цели при изготвянето на стратегически план е той да 
бъде разработен така, че лесно да може да се преобразува в планове за 
действие. Повечето стратегически планове предвиждат инициативи на високо 
равнище и големи, всеобхватни цели, но не се вливат в ежедневните проекти и 
задачи, които са необходими за осъществяване на плана. 
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Конкретните, поставени в точна времева рамка изявления за желани бъдещи 
резултати и общите, постоянни изявления за желани бъдещи резултати се 
наричат цели. Целите ни обикновено са няколко едновременно. Много е важно 
да се уверим, че целите ни се съчетават помежду си добре. Цел „А“ изглежда 
ли съвместима с цел „Б“? Пасват ли си така, че да се формира единна 
стратегия?  
 
Един от подходите препоръчва да си поставяме краткосрочни, средносрочни и 
дългосрочни цели. При този модел може да се очаква, че краткосрочните цели 
ще се постигат сравнително лесно: просто са необходими малко допълнителни 
усилия. В другия край на стълбицата са дългосрочните цели, чието постигане 
изглежда много трудно, почти невъзможно. Използването на една цел като 
стъпало към следващата налага подреждане на целите. Човек или група от 
хора започва от лесните, краткосрочни цели, чието постигане използва като 
стъпало за изкачване към средносрочните, а от там – към дългосрочните цели. 
С подреждане на целите може да се създаде „стълба от цели“. В 
организационна среда организацията може да координира целите, така че да 
не са в противоречие помежду си. Целите на една част от организацията 
трябва да са съвместими с тези на останалите части. 
 
Елементите на един основен стратегически цикъл могат да се използват както в 
мащабни, дългосрочни стратегии, така и в краткосрочна стратегическа дейност.  
 
УПРАЖНЕНИЕ: На базата на диаграмата по-долу (стр.56) демонстрирайте 
процеса на стратегическо планиране, като използвате примера с ромите и 
образованието. Въпреки че този модул се занимава основно с правната помощ, 
включително в съдебни дела, участниците могат да изберат стратегия, която не 
е в юридическата област. Имайте предвид, че една НПО може да ръководи 
цяла спирала стратегическо планиране – от правни услуги до повишаване на 
информираността и т.н. или обратното. 
 
Припомнете на участниците разликите между услугите по правна помощ и 
стратегическите съдебни процеси. Попитайте ги дали има други НПО/органи по 
равноправието, които могат да им съдействат за разрешаване на случая. 
Представяме няколко въпроса за насочване на дискусията: 
 
 
• Какво прави вашата НПО? 
• Каква подкрепа има вашата НПО: финансова, лична, друга? 
• Какво желае жертвата? 
• То съответства ли на целите на вашата НПО? 
• Докъде ще стигне вашата НПО? 
• Кой играе роля в разрешаването на случая и на какво равнище? 
• Какво би се наложило да направят други лица? 
 
Стратегически съдебни процеси срещу правни услуги 
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Стратегическите съдебни процеси, понякога наричани също „съдебни процеси 
за въздействие“, са тези, при които се избира случай и завежда дело в съда с 
цел постигане на по-широкомащабни промени в обществото. Хората, които 
завеждат стратегически съдебни дела, искат да използват закона, за да оставят 
трайна следа, а не просто са спечелят в конкретния случай. Това означава, че 
при стратегическите съдебни дела също толкова важно, колкото крайният 
резултат на самото дело, е въздействието им върху широката общественост. 
 
Стратегически съдебни процеси срещу правни услуги. Важно е да се 
отбележи обаче, че стратегическите съдебни процеси много се различават от 
традиционната представа за по-голямата част от правните услуги. 
Организациите за традиционни правни услуги предлагат ценни услуги на 
единични клиенти и работят усърдно, за да представляват и съветват тези 
клиенти по всякакви въпроси, повдигнати от тях. Тъй като обаче традиционните 
правни услуги са съсредоточени върху клиента и са ограничени от ресурсите на 
предоставящата ги организация, в много от случаите няма възможност 
случаите да се разглеждат на фона на по-общата картина. Стратегическите 
съдебни процеси от своя страна са насочени към промяна на политиките и по-
широките модели на поведение. По тази причина стратегическите съдебни 
процеси не са замислени така, че да предоставят възможно най-добро 
обслужване на възможно най-голям брой лица, както традиционните правни 
услуги. 
 
Застъпничество. Завеждайки дела, застъпниците за социална справедливост 
могат да използват съдилищата, за да постигат правни и социални промени. 
Често пъти това е част от цялостна кампания за застъпничество, 
предназначена за повишаване на информираността относно конкретен 
проблем или утвърждаване на правата на група в неравностойно положение. 
Много групи или лица, които завеждат стратегически дела, имат за цел също да 
убедят други лица да се приобщят към каузата им или да повлияят на 
държавата, така че да промени законите си.  
 
Резултати. Когато се използват успешно, стратегическите съдебни процеси 
могат да доведат до преломни резултати. Те могат да подтикнат правителство 
да предприеме действия за осигуряване на основни грижи за гражданите, 
гарантиране на равни права за малцинствата или възпиране на вредна за 
околната среда дейност. Няма установени ограничения за това, което могат да 
постигнат стратегическите съдебни процеси.19  
 
В заключителния етап на инструктаж покажете връзките между шаблона с 
въпроси, стратегическото колело, видовете действия, които могат да 
предприемат участниците, и информацията, която им е необходима. 
 

                                                 
19  Geary P, (2009) Children’s rights: A guide to strategic litigation, Child Rights Information Network: 

Лондон. 
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4.2 Наблюдение 
 
„Научният ум не толкова дава правилните отговори, колкото задава 
правилните въпроси.“  
Клод Леви-Строс 
 
4.2.1 Тема 
 
Този модул разглежда основно стратегическото наблюдение и оценката на 
въздействието, което оказват върху равенството практиките и политиките 
на учреждения от публичния/частния сектор, в контекста на равенството и 
недискриминацията.  
 
Този модул ще помогне на НПО по-добре да разберат какво представляват 
стратегическото наблюдение и оценката на въздействието върху равенството. 
Освен това НПО ще могат да замислят и планират проект за наблюдение. НПО 
ще разберат по-добре и ролята на неправителствената общност в 
наблюденията и оценките, извършвани от други действащи лица (публични и 
частни учреждения, академични среди и пр.). 
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4.2.2 Определения 
 
Наблюдение, оценка, преценка – тези понятия често се използват от различни 
учреждения и институции, от науката, както и от сектора на НПО.  
 
Те имат различно значение в различните контексти. Въпреки наличието на 
множество определения, ние разбираме тези понятия така: 
 
Наблюдението често се определя като близко следене на положение или 
отделен случай, предприето с цел да се определи какви по-нататъшни 
действия е необходимо да се предприемат.20  
 
В този модул говорим за стратегическо наблюдение от НПО, което би могло 
да се определи като планирано и систематично изследване на избрана част 
от социалната реалност (в нашия случай – с акцент върху правата на човека и 
още по-конкретно – върху проблемите на равенството и недискриминацията), 
проведено в съответствие с възприета рамка и целящо подобрение.21 
 
Оценката на въздействието разглежда какви са последиците от конкретни 
политики и процедури (или вероятните последици от предлагани политики и 
процедури) за засегнатите от тях лица.  
 
В този модул сме се съсредоточили върху оценката на въздействието върху 
равенството (ОВР), която би могла да се определи като задълбочен, 
систематичен анализ на настояща или планирана политика (писана или 
неписана, официална или неофициална), процедура, проект или услуга и 
въздействието им върху различни чувствителни по отношение на равенството 
групи, характеризиращи се с възраст, увреждания, пол, раса и етническа 
принадлежност, религия/вяра или сексуална ориентация, както и други групи в 
неравностойно социално положение.  
 
4.2.3 Обсег 
 
Предвид ограниченията на модула разглеждаме най-вече наблюдението на 
правата на човека, предприемано от НПО (с акцент върху наблюдението, 
свързано с равенството и дискриминацията), и само отчасти – оценката на 
въздействието върху равенството.  
 
Не застъпваме въпроса за наблюдението и оценката на НПО, работещи за 
борба с дискриминацията – систематично събиране и анализиране на 
информация относно напредъка на определен проект или организация и 

                                                 
20  M. Guzman, B. Verstappen, What is monitoring, Human Rights Monitoring and Documentation 

Series, Volume 1, HURIDOCS 2003 г., стр. 5. 
21  Заимствано от M. Nowicki, Z. Fialova, Human rights monitoring, Helsinki Foundation for Human 

Rights, Варшава, 2004 г., стр. 13. 
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сравнение на резултатите, както и въздействието на проекта върху общите и 
конкретните цели.  
 
4.2.4 Съдържание 

 
A. Наблюдение 

 
Защо да се наблюдава? 
 
Има различни причини НПО да искат да извършват наблюдение. Може да се 
даде следният неконкретен отговор: за да разберат по-задълбочено 
определена реалност. Равенството и забраната за дискриминация в много 
случаи са правни норми. Това, което се отразява на живота на хората обаче, е 
не писаният закон, а социалната реалност.  
 
НПО следва да използват познанията, които събират относно социалната 
реалност, като средство за повлияване на промените, така че положението да 
се подобрява. Конкретните наблюдения могат да имат различни функции. 
 
Проучвателна функция – желаем само да разберем какво е положението в 
дадена област, тъй като не разполагаме с тази информация. Може да се 
проведе проект за придобиване на документирани познания относно естеството 
и степента на дискриминацията. 
 

Примери: Не знаем много относно практиката да се съкращават 
служители, достигащи пенсионна възраст, и възнамеряваме да я проучим. 
Чували сме за случаи, в които лица, достигащи пенсионна възраст, са 
принуждавани да напуснат работа, но не знаем дали това е действителен 
проблем или само един-два случая; не познаваме мащаба на проблема.  
 
Знаем, че понякога обявите за работа споменават възраст (и пол), което 
загатва намерение за дискриминационно поведение от страна на 
работодателя, но не познаваме мащаба на тази практика. Решаваме да 
организираме проект за наблюдение, за да узнаем какво е действителното 
положение. Това сериозен проблем ли е? Ако е така, какво е естеството и 
какъв е мащабът на проблема и какви решения се искат? 

 
Добавъчна функция – да се участва в някаква друга дейност с цел 
предизвикване на промяна: вече имаме сравнително точни познания за 
естеството и мащаба на дискриминацията, имаме информация от различни 
възможни източници (например съобщения в медиите, оплаквания, разговори и 
пр.), но искаме проверени данни. Необходимо е да съберем факти, да имаме 
свидетелства и твърди аргументи, подкрепени с доказателства. 
 

Примери: Известно ни е от различни източници (като съобщения в 
медиите, отделни случаи, неофициални оплаквания, други проекти), че 
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хора от общността на лесбийките, гейовете, бисексуалните и 
транссексуалните често са подлагани на тормоз на работното място. 
Знаем, че това е действителен, сериозен проблем. Бихме могли да се 
застъпим за решения, за промени в политиките и практиките въз основа на 
наличните знания, но искаме да подкрепим призива си за промяна със 
сигурни данни. Искаме да покажем проблема в пълния му размер и да 
демонстрираме на критиците си, че знаем за какво говорим.  
 
Обществена тайна е, че определена религиозна група е дискриминирана в 
страната ни. Знаем от медиите и от оплаквания, направени от тази група, 
че тя има проблеми с получаването на разрешение за изграждане на 
център за изповядване на религията, с наемането на обществени терени 
за религиозни прояви и пр. С цел застъпничество за промяна решаваме да 
проведем проучвателно наблюдение, което подробно да покаже 
затрудненията, пред които е изправена групата, включително в сравнение 
с други групи.  

 
Превантивна функция – макар че в общия случай целта на наблюдението е 
проучване, събиране на данни и документиране, съществуват ситуации, в които 
НПО се стремят най-вече да повлияят на конкретното положение, което 
наблюдават. Знаем, че самото обстоятелство, че различни органи са под 
наблюдение, може да повлияе на поведението им. Това отличава 
наблюдението, провеждано от НПО, от чисто научното изследване (което също 
може да има странични ефекти, но по-различни). 
 

Примери: Различните видове наблюдение дават добри примери за 
превантивната функция. Целта на наблюдател от НПО, следящ съдебен 
процес, в много случаи е да се осигури справедлив процес и да се окаже 
морална подкрепа на някоя от страните.  
 
Така, когато следи процеси срещу представители на определено 
етническо малцинство, за да търси евентуална предубеденост или 
дискриминация срещу тях, със самото си присъствие наблюдателят може 
да повлияе на процеса и поведението на действащите лица в съда. 
Явното, очевидно наблюдение може да предотврати проявата на 
дискриминация или предубеденост.  
 
Наблюдението на избори (например от гледна точка на достъпа до 
избирателните секции за хора с увреждания) може да има подобно 
въздействие. Всъщност, освен че документират положението, с 
присъствието си наблюдателите в много случаи осигуряват спазването на 
стандартите за свободни, демократични избори.  
 
И накрая, когато наблюдаваме публични събирания, например срещи на 
религиозни групи, шествия, демонстрации или гей паради (от гледна точка 
на правото на мирно събиране и задължението на държавата да осигури 
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мерки за безопасност и защита на участниците), целта ни е не само да 
документираме ситуацията обективно, но и – просто чрез присъствието на 
наблюдатели (обикновено с баджове или други видими отличаващи ги 
знаци, понякога и по покана на полицейските служби) – да се уверим, че 
властите ще гарантират провеждане на публичното събиране според 
изискваните стандарти.  

 
УПРАЖНЕНИЕ: Дайте примери за различни проекти за наблюдение с предимно 
проучвателни, добавъчни и/или превантивни функции (както съществуващи 
проекти, които познавате, така и измислени проекти).  
 
Какво да се наблюдава? 
 
В общо линии можем да наблюдаваме всичко, което ни интересува – от малки 
проекти за наблюдение на местно равнище, съсредоточени върху един избран 
проблем (например наблюдение на сегрегацията на определено етническо 
малцинство в едно местно училище), до мащабни, сложни изследователски 
проекти (например наблюдение на положението на това малцинство от гледна 
точка на дискриминацията в образованието в цялата страна, или не само в 
образованието, но и в различни други области).  
 
Преди обаче да се вземат окончателни решения за провеждането на 
наблюдение, е добре да се отговори на някои основни въпроси: 
  
• Защо искаме да наблюдаваме? Как се вписва наблюдението в мисията и 

стратегията на организацията ни, общата и конкретните ни цели? Какво 
искаме да постигнем чрез наблюдението? Какво се стремим да постигнем 
– да придобием познания (проучвателна функция), да подкрепим своята 
вече формулирана стратегия и цели за застъпничество със сигурни данни 
(добавъчна функция) или да предотвратим проявата на дискриминация в 
конкретен случай (превантивна функция)? 

• Необходимо ли е да проведем проект за наблюдение? Има ли други, по-
добри, по-лесни, по-евтини начини или методи за постигане на целите ни? 
Трябва например да проверим съществуващите данни и познания – 
възможно е друг вече да наблюдава положението (държавни органи, 
органи по равноправието, академични среди, международни организации, 
други НПО). Няма полза да дублираме тези усилия – вместо това трябва 
да използваме вече наличната информация.  

• Как ще използваме резултатите от наблюдението? Имаме ли ясна 
представа как събраните факти, доказателства и информация биха могли 
да се използват от нас или другиго?  

• Накрая трябва да си отговорим на въпросите относно ресурсите ни – 
достатъчно компетентни ли сме? Подготвени ли сме от организационна 
гледна точка? Имаме ли достатъчно персонал и материални ресурси, за 
да изпълним ефективен, полезен проект за наблюдение? Необходимо ли 
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ни е външно съдействие? Ако е така, от кого? Имаме ли нужните контакти 
– или финансови средства – ако са необходими? 
 

Изборът на конкретна тема за наблюдение очевидно ще зависи от мисията и 
стратегията на организацията ни, местната или националната обстановка, 
съществуващите нужди, пропуските в информацията и пр. По-долу, в 
допълнение към горните теми, са споменати още някои примери за проблеми, 
при които наблюдение би могло да е полезно, както и възможни конкретни 
проекти за наблюдение.  
 
Като цяло: 
 
• как конкретните права на малцинствата се зачитат (прилагат) от 

обществените институции (местно управление, доставчици на комунални 
услуги, полиция, ръководство на затвор и пр.);  

• как конкретните права на малцинствата се зачитат от конкретни частни 
организации (работодатели, доставчици на услуги и пр.); и 

• как конкретен закон (или политика) засяга спазването на правата на 
малцинствата (преди влизането си в сила или след определен период от 
време). Повече по този въпрос ще намерите в раздел B, посветен на 
оценката на въздействието върху равенството.  

 
Конкретно: 
 
• наблюдение на дискриминацията по възраст при наемането от 

конкретен(конкретни) работодател(и) – условия (заплата, отпуски), 
повишения и достъп до обучения;  

• наблюдение на тормоза, упражняван от полицията върху лесбийки, 
гейове, бисексуални и транссексуални; 

• наблюдение на дискриминацията в образованието – достъп на конкретно 
етническо малцинство до образование; 

• наблюдение на достъпността на определени услуги за хора с увреждания; 
и 

• наблюдение на правото да се изповядва религия в затворени или 
отворени институции (затвори, болници, военни обекти и други места, 
където пребивават хора).  

 
УПРАЖНЕНИЕ: Определете тема (или теми), която според вас е важна и 
трябва да се проучи под формата на наблюдение. Отговорете на „основните 
въпроси“ относно връзката й с мисията и стратегията на организацията, 
необходимостта, възможната употреба на резултатите, както и ресурсите.  
 
Кой трябва да провежда наблюдение на политиките и практиките по 
отношение на равенството и дискриминацията?  
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Задължени ли са НПО, работещи за равенство и борба с дискриминацията, да 
изпълняват проекти за наблюдение? Лесно бихме показали, че отговорът на 
този въпрос е „не“.  
 
Има редица институции, които следва да събират данни, разследват и 
провеждат проучвания. В някои случаи наблюдението е задължение на 
институциите, а в други – въпрос на желание и решение от тяхна страна. Кои са 
те? Списъкът с възможни органи може да включва: 
 
• национални статистически служби и годишните им планове за проучване;  
• органи по равноправието, които съгласно директивите на ЕС следва да 

провеждат независими проучвания относно дискриминацията, да 
публикуват независими доклади и да дават препоръки относно всякакви 
въпроси, свързани с тази дискриминация (вж. например член 13 от 
Директива 2000/43/ЕО); 

• други национални или местни публични учреждения (в зависимост от 
местния контекст), които следва да събират статистически данни и друга 
информация и да оценяват политиките си и резултатите от своите 
политики и практики; 

• международни институции и организации, които трябва да разполагат със 
сравнителни данни за различни държави, включително: 
o Европейската комисия (дългосрочни проекти, както и единични 

проучвания,обследващи редица въпроси, специални мрежи от 
експерти, докладващи за събитията в страните си);22 и 

o Съвета на Европа, ОССЕ, ООН (събиране на данни, поръчка на 
различни проучвания); 

• учени и академични фигури, университети и други научни институции, 
консултативни организации и институти, които провеждат множество 
социални изследвания; 

• частни учреждения, например фирми, които събират данни и извършват 
проучвания за клиентите си и потенциалните си клиенти и за служителите 
си; и 

• медиите – до известна степен, макар че понякога медиите осъществяват 
доста впечатляващи дейности по проучване и наблюдение.  

 
Тогава каква е ролята на НПО? НПО играят роля на поне четири различни 
равнища:  
 
• Вдъхновение. НПО не трябва да заместват други учреждения в 

задълженията им за наблюдение. Вместо това НПО трябва да 
вдъхновяват, да служат като задвижващ механизъм, да задават 
изпитателни въпроси и да насърчават други институции (публични, частни, 
академични) да събират данни, провеждат проучвания и наблюдават 

                                                 
22  Вж. информация за различните мрежи от експерти и проучванията, поръчвани от 

Европейската комисия, на: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/experts/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/experts/index_en.htm


 

 
64 

Семинари за повишаване на информираността в областите на борбата с дискриминацията и равенството, насочени 
към организациите на гражданското общество 

 

политиките. НПО могат да дават примери и споделят най-добри практики 
от други държави; 

• Сътрудничество. НПО могат да участват в проекти за наблюдение, 
организирани от други лица. Те могат да предоставят информация и 
доказателства от собствената си работа, да действат като партньори или 
служат за местни или национални контактни точки при международни 
сравнителни проучвания. Държавите членки на ЕС например трябва да 
насърчават диалога с НПО, работещи в областта на борбата с 
дискриминацията, с цел популяризиране принципа на равното третиране 
(чл. 12 от Директива 2000/43/ЕО и чл. 14 от Директива 2000/78/ЕО). Ето 
защо е необходимо допитване до НПО винаги, когато познанията и опитът 
им имат отношение към въпроса.  

• „Куче пазач“ (Watchdog). Понякога събирането на информация и 
провеждането на наблюдение е задължение на съответните институции 
(например органи по равноправието), но на практика в определени случаи 
държавните институции изглежда не изпълняват ролята си задоволително. 
НПО могат и трябва да изпълняват ролята на „куче пазач“, за да 
проверяват дали (и как) определени институции изпълняват тези 
задължения. Всъщност една НПО може да проведе проект за наблюдение, 
за да проучи дали други институции изпълняват задълженията си за 
наблюдение; и 

• Провеждане на независимо наблюдение в качеството на НПО. При липса 
на данни, непълнота в наличната информация или опорочена 
правдоподобност на другите изследвания, НПО могат да извършват 
независими наблюдения. Понякога НПО просто са по-добри в тази работа, 
тъй като са по-близо до жертвите на дискриминацията, ползват се с 
повече доверие, отколкото останалите институции, и имат повече достъп 
до деликатна информация. Следователно провеждането на наблюдение 
включва не само събиране на данни, но също – в рамките на 
застъпническата стратегия – отправяне на отзиви/препоръки към 
наблюдаваните държавни институции/органи, както и съобщаване на 
констатациите пред обществеността (докладване). 

 
УПРАЖНЕНИЕ 
 
1. Избройте всички институции (или видове институции), които би следвало 

да наблюдават, събират данни, разследват и провеждат проучвания във 
вашата страна.  

2. Кой според вас би следвало или би могъл да осъществява наблюдение, 
събира данни и провежда проучвания в конкретната област от интерес за 
вашата организация (например дискриминация по възраст на работното 
място или тормоз над лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални)? 
Определете и избройте съответните институции. Изпълняват ли те 
задълженията си?  
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УПРАЖНЕНИЕ: Обсъдете как НПО биха могли да въздействат на останалите 
(съответните изброени институции) за изпълнение на наблюдателната им роля.  
 
Как да наблюдаваме – наблюдение стъпка по стъпка 
 
Наблюдението е подход, който може да се използва от НПО по различни 
начини; ще има относително прости, малки, краткосрочни проекти (например 
наблюдение на отделна демонстрация или следене на съдържанието на 
местен вестник/местната преса в продължение на един месец), както и по-
сложни и комплексни (например наблюдение на достъпа до образование за 
някое по-силно разграничено етническо малцинство в цялата страна).  
 
Кои са основните стъпки при подготвянето и осъществяването на 
наблюдението? 
 
1. Формулиране на предмета на наблюдение 
2. Определяне какво искаме да узнаем (проблеми и въпроси за наблюдение) 
3. Провеждане на правен анализ и проучване „на бюро“ 
4. Избор на методи и разработване на способи за наблюдение 
5. Планиране (логистични въпроси)  
6. Пилотно изпробване и усъвършенстване на способите 
7. Събиране/обработване на данни, анализ на събраните данни 
8. Докладване/отправяне на отзиви/съобщаване 
9. Оползотворяване на резултатите от наблюдението 
 
Пример: накратко ще дефинираме изброените стъпки на наблюдението, 
като ще използваме за пример една възможна идея за проект за наблюдение. 
Разбира се, в зависимост от сферата от интерес за съответната НПО, 
конкретните елементи на наблюдението ще се различават. В нашия пример 
представляваме малка местна НПО, която подкрепя хора с увреждания и др. 
и като цяло осъществява дейност на общинско равнище, като обаче си 
сътрудничи и с други организации в мрежи на национално равнище. 
Организацията има няколко служители на непълен работен ден и няколко 
доброволци, както и поддръжници.  
 
Формулиране на предмета на наблюдение 
 
Това означава да се определи кои нужди да се наблюдават и каква 
информация се търси, въз основа на опита от работата ни и проведеното от 
нас предварително проучване и проучване „на бюро“.  
 
Към нашата организация често се отправят искания да подкрепя хората с 
увреждания в усилията им да премахнат бариерите, ограничаващи достъпа 
до услуги в общината. Индивидуалните жалби и призиви в общината 
постигат незначителни промени, не се инвестират достатъчно средства и 
все още има много препятствия. Местната управа твърди, че прави всичко, 
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което е по силите й при дадените обстоятелства. За да планираме 
застъпническа стратегия в общината, решаваме да проведем наблюдение. 
Искаме да следим достъпа за хора с увреждания до обществени сгради – 
общинска собственост, както и услугите, предлагани в сградите. 
Планираме да се съсредоточим върху два елемента: бариери, които все още 
съществуват и е необходимо да се премахнат, и скорошно развитие (ако 
има такова), за да проверим какво е направено през последните няколко 
години.  
 
Определяне какво искаме да узнаем (проблеми и въпроси за наблюдение) 
 
Определянето на предмета на наблюдение обикновено е само първата стъпка.  
След това трябва той да се разбие на конкретни елементи/въпроси/проблеми и 
да се формулират конкретните въпроси, на които ще се търси отговор. 
Всъщност именно тук се вземат решенията за обсега на наблюдението.  
 
Решаваме да наблюдаваме обществените сгради и сградите – общинска 
собственост, например: сградите на местната управа, полицейските 
участъци, съдилищата, пощенските станции, басейните, училищата, 
здравните центрове и болниците. Искаме да узнаем дали сградите и 
услугите са достъпни за хора с различни увреждания, двигателни 
затруднения (например хора в инвалидни колички или с патерици), нарушено 
зрение или други проблеми. 
 
Има няколко сгради и множество услуги. За всяка от тях трябва да 
формулираме конкретни въпроси. По отношение на архитектурните 
бариери например можем да зададем въпроса дали пощенката станция има 
съоръжение за достъп с инвалидни колички и ако е така, дали съоръжението 
е добро и дали се използва от хора в инвалидни колички. Ако няма такова 
съоръжение, има ли някакви други решения за хората в инвалидни колички, 
които желаят да ползват пощенски услуги? Гишето в пощата достатъчно 
ниско ли е за хора в инвалидни колички? Ако не е, как се обслужват те? 
 
Вторият набор от въпроси се отнася до скорошното развитие на нещата. 
Можем например да решим да проверим какво е направено през последните 
три години (откакто е на власт сегашната местна управа). Така за всяко 
наблюдавано учреждение искаме да разберем какво се е променило по 
отношение на достъпността през последните три години, кой е въвел 
промяната, кой е предоставил средствата за нея и пр. 
 
Тъй като е взето решение да се наблюдават няколко различни сгради, 
предоставящи различни услуги, списъкът с въпроси ще е дълъг.  
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Провеждане на правен анализ и проучване „на бюро“ 
 
За да наблюдаваме практиките и политиките на фона на правните норми, е 
необходимо да познаваме и разбираме настоящата правна обстановка. Това 
обикновено се осъществява с помощта на юристи на НПО. Правният анализ 
обхваща различни правни източници, имащи връзка с нашите въпроси и 
проблеми за наблюдение (и задълбочеността на анализа ще зависи от тези 
въпроси) – от международното и конституционното право, през законодателни 
актове и постановления на държавната и местната управа, до различни видове 
вътрешни правила на отделните институции. В него могат да се включат и 
съдебни решения.  
 
Разбира се, не във всички проекти ще е необходим подробен правен анализ: 
при много от проектите за наблюдение ще е достатъчна информираността за 
основните права, имащи връзка с наблюдаваните проблеми. В общия случай 
през цялото времетраене на проекта трябва да се следят важните правни 
събития, така че да не бъдат пропуснати съществени промени в 
законодателството и съдебната практика, които могат да бъдат използвани в 
нашите проучвателни и застъпнически усилия.  
 
Проучването „на бюро“ (събиране и анализ на съществуващите данни под 
формата на всякакви видове съотносима информация, материали, 
доказателства, публикации, доклади, репортажи от медиите и пр.) в общия 
случай се извършва текущо от организациите, интересуващи се от определен 
въпрос. То следва да се предприеме по-подробно и съсредоточено в началото 
на проект за наблюдение.  
 
В много случаи има документи, с които вероятно не сме запознати или за които 
сме забравили (ако са исторически). Винаги е добре да се открият всички 
материали, имащи връзка с предмета на наблюдение, за да се осигури 
компетентност, за вдъхновение и за сравнение. Освен това проучването „на 
бюро“ трябва да продължи най-малко до края на проекта: ако се появят (или 
тъкмо са открити) нови материали, трябва да знаем за тях и да ги използваме 
по подходящ начин.  
 
В нашия случай правните анализи могат да се съсредоточат върху два 
елемента – общите антидискриминационни норми, изискващи действия от 
страна на управлението с цел премахване на бариерите (например 
конвенциите на ООН), и местното законодателство. Има ли в тази връзка 
някакви задължения, произтичащи от националните актове и разпоредби, на 
които можем да се позовем?  
 
Проучването „на бюро“ следва да включва редица елементи. Някой друг 
провеждал ли е подобно наблюдение преди? В други общини? На национално 
равнище? В други държави? Има ли методика, която можем да използваме? 
Има ли доклади, изготвени от местната управа, документи, планове, 
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бюджети, поети ангажименти, протоколи от заседания на местния съвет, 
на които е обсъждан въпросът? Има ли събрани на национално равнище 
сравнителни данни, които биха ни дали възможност да представим 
положението в нашата община на фона на останалите?  
 
Избор на методи и разработване на способи за наблюдение 
 
Наблюдението от НПО не представлява научно изследване. То обаче използва 
способи, присъщи на научните изследвания, и понякога включва помощ от 
социолог или статистик.  
 
Наблюдението от НПО в много случаи разчита на качествени данни, 
основаващи се на изучаване на казуси, разговори или показания от жертви. 
Особено в областта на равенството и недискриминацията не винаги е 
възможно да се открият надеждни количествени данни (цифри и статистика). 
В зависимост от проблема е възможно в някои случаи най-добрата налична 
информация да е под формата на качествени данни. В областта на заетостта 
например би било сравнително лесно да се съберат количествени данни за 
служителите от гледна точка на пола и възрастта им, но е малко вероятно да 
има сравнителни данни за сексуалната им ориентация. Ето защо дори за 
придобиването на качествени данни е необходимо внимателно, деликатно 
планиране.  
 
Разбира се, има информация (от оплаквания, медии, доклади от трети лица и 
пр.), която организациите събират и анализират редовно. Когато планираме 
стратегическо наблюдение обаче, е важно да се опитаме да разработим по-
систематичен начин на събиране, подбор, анализиране и обработване на 
необходимата информация.  
 
Какви са методите, по които НПО получават информация? Някои възможни 
методи са: 
 
• непрекъснато проучване „на бюро“; 
• анализ на оплакванията (на дискриминирани хора); 
• медиен анализ (преса, интернет, електронни медии); 
• анализ на съществуващите статистически данни; 
• анализ на публична документация (например съдебни дела, книжа от 

държавни институции, архиви); 
• изслушване и записване на лични преживявания:  

o неструктурирани разговори/неофициални обсъждания; 
o разговори във фокус групи (със събрани много лица); 
o насочвани разговори (частично структурирани); 
o разговори въз основа на въпросници (с отворени или затворени 

въпроси, с възможност за избор на един от много дадени отговори); 
• проучвания въз основа на въпросници: чрез интернет, по пощата и пр. 

(анкетираните отговарят на въпросите сами, в писмен вид); 
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• документиране на случаи (изучаване на казуси); 
• наблюдение (на лица, обекти, мероприятия) – външно или чрез участие; 
• физически измервания (на сгради, съоръжения, оборудване); 
• експериментиране (например ситуационни тестове). 
 
Ако след проучването „на бюро“ все още сме убедени, че нямаме отговори на 
всички формулирани преди това въпроси и че все още липсва важна 
информация, трябва да вземем решение как да я набавим. Има много 
възможни, взаимно допълващи се начини: неструктурирани и базирани на 
въпросници разговори с хора с увреждания относно личните им 
преживявания, управители и служители при конкретни сгради и услуги, 
представители на местната управа; фокус групи на хора с увреждания; 
наблюдение на сгради въз основа на шаблон с фиксирани показатели; 
анализи на публична документация по отношение на развитието на 
положението, бюджетите и пр. Биха могли да се съберат сравнителни 
данни (ако са достъпни) за положението в други общини. 
  
Могат да се провеждат експерименти: да се помолят хора с определено 
увреждане да изпробват достъпа до сгради и услуги и да документират 
опитите си. Могат да се използват физически измервания и фотографско 
документиране на архитектурните бариери.  
 
Планиране (логистични въпроси)  
 
Стратегическото наблюдение изисква добро, внимателно планиране. Има 
редица въпроси за решаване: кой какво ще прави, как и кога, колко време ще 
отнеме и колко средства са необходими. Винаги е препоръчително да се 
изготви подробен план за действие (дори ако такъв не се изисква от донора). 
Трябва да се следи изпълнението на плана.  
 
В зависимост от направените преди това избори, трябва да се реши кой да 
разработи способи за емпирично изследване, кой да ги тества и 
усъвършенства, кой да проведе разговори или посети сгради, кой да 
анализира данните и напише доклади, кой да изготви документи относно 
политиките, брошури относно постигнатите резултати и т.н., кога 
трябва да се извърши всяко от тези действия. Трябва да се вземат решения 
и за следното: Как да се публикуват и разпространяват докладите? Кога да 
се представят резултатите? Има ли особено подходящ период/дата 
(понякога изборът на време е решаващ)? Има ли достатъчно служители 
и/или доброволци? Необходимо ли е да се обучат? Какво оборудване е 
необходимо – фотоапарат, диктофон? Колко средства са необходими и за 
какво? Трябва да се следи изпълнението на плана за проекта. Целесъобразно 
е да изготвите проста табличка само с 4 колони, отразяващи кой и за какво 
отговаря, какъв е крайният срок, докъде е стигнало изпълнението на 
задачата.  
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Пилотно изпробване и усъвършенстване на способите 
 
Независимо какви способи за събиране на информация са разработени или 
възприети (въпросници, инструкции, шаблони и пр.), е много важно те да се 
тестват. Необходимо е да разберем следното: 
 
Хората (както тези, които събират данните, така и тези, с които се провеждат 
разговорите) разбират ли способите? Инструкциите и въпросите достатъчно 
ясни ли са? Чрез съответния способ получава ли се видът информация, която 
търсим? Изборът на възможни отговори (набор от дадени отговори при 
затворени въпроси) подходящ ли е? Пълен ли е? Дали не е твърде дълъг или 
твърде къс? 
 
Тестването на способите често се нарича „пилотен проект“. След тестването 
резултатите трябва да се анализират и способите да се коригират по подходящ 
начин – да бъдат променени, актуализирани, прекратени, или да се вземе 
решение за разработване на нови. 
 
Чрез провеждане на пилотно проучване и тестване на способите могат да се 
избегнат потенциални грешки и да се спести излишен труд.  
 
Ако бъде взето решение да се използват разговори въз основа на въпросник 
или схеми за посещение на сгради, те трябва да се изпробват, за да се 
провери дали са формулирани подходящи въпроси, какво евентуално липсва и 
кои въпроси да се премахнат или добавят.  
 
 
Събиране/обработване на данни, анализ на събраните данни 
 
Всичко зависи от типа проект за наблюдение, който предприемаме. 
Положението ще е различно при проект за единично изследване (когато нещо 
се извършва само веднъж), периодично повтарян проект (със сравняване на 
резултатите) и постоянно наблюдение (понякога продължаващо с години, с 
периодични доклади).  
 
В хода на събиране на данни НПО трябва да имат предвид някои важни 
моменти.  
 
• документиране на източниците на информация (с цел правдоподобност), 

но въздържане от разкриването им в някои случаи; 
• неразкриване на самоличността на лица, които биха могли да са изложени 

на риск (в професионално отношение или от гледна точка на репутацията 
им) поради наблюдението, въздържане от излагането им на риск чрез 
пряко или косвено разкриване на самоличността им без пълното им 
писмено съгласие;  
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• проверка на данните и използване на различни методи на събиране на 
информация – различните методи се допълват взаимно; 

• при събирането на данни – съсредоточаване не само върху информацията 
за статуквото, но и стремеж да се погледне в дълбочина: причините за 
статуквото, обясненията или препоръките въз основа на статуквото; 

• търсене и отбелязване на случаи, които ясно илюстрират наблюдаваните 
въпроси, или интересни цитати, които биха послужили като добър пример; 
и  

• обективност, наблюдение на положението такова, каквото е, отбелязване 
не само на нарушенията (както обикновено правят някои НПО, особено 
тези от типа „куче пазач“), но и на добрите практики, подобренията; 
стремеж да се разучи проблемът от гледната точка на различните 
действащи лица/страни. 

 
Обработването на количествените данни зависи от използваните методи и 
размера на извадката. Понякога са достатъчни лист хартия и химикалка, 
понякога е необходим калкулатор, а друг път – професионален статистически 
софтуер и съдействие от експерти с умения да го ползват. Има обаче едно 
общо правило: изключително важно е да знаем как ще се обработват данните, 
преди да използваме изследователските способи.  
 
Опасно е да се състави прекрасен, дълъг въпросник, чрез него да се съберат 
данни и чак тогава да започнем да мислим как ще ги обработваме. Способите 
за обработване на данни и тези за наблюдение в количествените изследвания 
трябва да вървят ръка за ръка и да се замислят заедно.  
 
В нашия проект вероятно би имало голямо количество качествена 
информация – за преживяванията на конкретни хора с увреждания, истински 
случаи. Тъй като обаче сме решили да наблюдаваме редица сгради, можем да 
решим да извършим също някои количествени анализи, за да покажем 
мащаба на проблема (например в 70 процента от общинските сгради няма 
съоръжение за достъп с инвалидни колички). Тук за изчисленията вероятно 
биха ни стигнали само химикалка и хартия, без да се нуждаем от специален 
софтуер.  
 
Докладване/отправяне на отзиви/съобщаване 
 
Докладите от наблюдения могат да изглеждат различно в зависимост от 
проекта, подхода на организацията, установените местни практики, 
използваните методи и целевите групи. Доклад „в сянка“ относно договорен 
механизъм би изисквал структура, различна от тази на доклад, насочен към 
политици или ключови за вземането на решения фигури. Доклад към 
обществеността и медиите би изглеждал различно от един по-специализиран 
доклад, чиято цел е да подкрепи дейности по стратегически съдебни процеси 
пред национално или международно съдилище.  
 



 

 
72 

Семинари за повишаване на информираността в областите на борбата с дискриминацията и равенството, насочени 
към организациите на гражданското общество 

 

Има обаче някои общи елементи:  
 
• съдържание; 
• кратко въведение, обясняващо защо е било необходимо наблюдение, 

посочващо конкретните цели на наблюдението и представящо основна 
информация за авторите на наблюдението, обсега му, времевата му 
рамка и пр.; 

• благодарности и признателност към хората, направили наблюдението 
възможно, сътрудничили по време на наблюдението, съгласили се да 
говорят или бъдат интервюирани, предоставили доказателства и пр.; 

• основни заключения и основни препоръки (или резюме) – в началото или в 
края на доклада;  

• анализ на законите – какви са нормите (конституционни, международни, 
местни); 

• същинска част на доклада – данни, доказателства, казуси, констатации, 
представени по интересен начин; 

• заключения; 
• по-подробни препоръки; 
• информация относно методиката, използвана по време на наблюдението 

(понякога много подробна, включително приложени примери за способите 
на наблюдение); и 

• библиография.  
 
За доклада трябва да се помисли още на етапа на планиране на 
наблюдението и по време на изпълнението му. За доклада са ни нужни 
например добри цитати, снимки, казуси и пр. Трябва да се реши и дали 
докладът е достатъчен сам по себе си или би било полезно да се изготви 
отделно резюме, дали е разумно да се представят допълнителни 
документи, например такива относно политиките, предложение към 
градския съвет, брошура с констатациите или презентация в PowerPoint.  
 
Оползотворяване на резултатите от наблюдението 
 
Разпространението на доклада от наблюдението не трябва да бъде краят на 
проекта (за съжаление в действителност неведнъж се случва именно така: 
писмените доклади завършват по рафтовете, някои от тях дори не достигат до 
интернет, приключва се счетоводното оформяне и организацията се насочва 
към нови предизвикателства).  
 
Резултатите от наблюдението могат да задействат застъпнически действия. 
Резултатите трябва да се използват във всички застъпнически усилия и да се 
изтъкват многократно според необходимостта. Как могат да се използват 
резултатите от наблюдението? Има много възможни начини, сред които:  
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• при застъпничество, лобиране (срещи, семинари, кръгли маси, работа с 
медиите, документи относно политиките, информационни брошури, 
проектозакони и пр.); 

• в доклади, включително доклади „в сянка“ до международни организации;  
• в съдебни дела (доказателства, аргументи, конкретни случаи, установени 

по време на наблюдението); и 
• при повишаване на информираността, в образованието.  
 
Трябва да се изготви медийно-оповестителна стратегия, в която да се 
посочва кога и на кого първо искаме да представим резултатите от 
наблюдението – местните медии, градския съвет, кръгла маса и пр. 
 
УПРАЖНЕНИЕ: Планиране на проект за наблюдение 
 
Изберете темата според областта, в която е специализирана или от която се 
интересува организацията ви. 
Каква е конкретната ви стратегическа цел? А цялостната работна цел? 
Каква е проучвателната ви задача (предмет на наблюдение)? Какви са 
проблемите и въпросите за проучване (каква информация ви е необходима и 
защо)?  
Кои методи на набавяне на тази информация са подходящи/най-добри (как ще 
получите информацията)?  
Какъв е обсегът на планираното наблюдение (географски район, извадка, 
времева рамка и пр.)? 
Какви ресурси са необходими (финансови, човешки, други)? 
 
УПРАЖНЕНИЕ: Съставете способ за наблюдение по свой избор (указания за 
разговори, въпросник, контролен списък и пр.) 
 
УПРАЖНЕНИЕ: Какви са приликите и разликите между наблюдението от НПО и 
социологическите проучвания, що се отнася до: цели, методи, извадки, 
резултати, препоръки, застъпничество и пр.? 
 
B. Оценка на въздействието върху равенството 

 
Какво е оценка на въздействието върху равенството? 
 
Оценката на въздействието върху равенството (ОВР) е ефективен начин за 
разглеждане на съществуващи и нови политики, проекти и услуги в дълбочина, 
за да се установи какво въздействие биха могли да окажат върху различни 
чувствителни по отношение на равенството групи. Нейната цел е да се 
информират съответните институции: 
 
• дали има вероятност една или повече чувствителни по отношение на 

равенството групи да бъдат поставени в неблагоприятно положение от 
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предлагани или съществуващи политики или практики на определена 
институция; и 

• как политиките или практиките на определена институция могат да бъдат 
подобрени или по-ефективно да установяват равни възможности. 
 

ОВР никога не трябва да се възприема като цел сама по себе си; с 
информацията от такава оценка определена институция следва да предприеме 
необходимите действия, за да гарантира, че нейните политики или практики не 
са дискриминиращи, а допринасят за установяването на равенство.  
 
ОВР е добре развита само в някои страни от ЕС; в много други тя е нещо ново, 
дори неизвестно. За първи път ОВР се въвежда – с официално изискване за 
извършването й – в Северна Ирландия през 1998 г., след което – в Англия, 
Уелс и Шотландия през 2001 г.  
 
ОВР се провежда най-вече от държавни органи и институции в служба на 
обществеността. Ако е възможно, преди държавен орган да вземе решение за 
бъдещи действия (приемане на нова политика, промяна на съществуваща 
такава), трябва да се извърши ОВР, която да се вгради в процеса на 
разработване на политики.  
 
Пет етапа на ОВР в процеса на разработване на политики 
 
(източник: Комисия по равенство и човешки права [Equality and Human Rights 
Commission], Обединено кралство) 
 
• Етап 1: Планиране преди разработването или преразглеждането на 

политика 
o (i) Вземане на решение дали за определена политика или услуга се 

изисква ОВР 
o (ii) Определяне обсега на ОВР 

• Етап 2: Съставяне на политиката и оценка на въздействието 
• Етап 3: Установяване на подходи на наблюдение, оценка и 

преразглеждане 
• Етап 4: Разписване и публикуване на политиката 
• Етап 5: Наблюдение и преразглеждане на плана за действие 
 
Ако политиката или практиката вече съществува, ОВР предоставя подобна 
информация и указва на организацията дали е необходима промяна, за да 
бъде тази политика или практика законосъобразна. 
 
Как действа процедурата на ОВР?  
 
Няма един конкретен начин за оценка на въздействието върху равенството, 
който да може да се използва от всички институции във всички случаи. Начинът 
зависи от конкретната обсъждана политика или практика и функциите на 
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съответния орган или институция, размера и ресурсите им. Различните 
институции следва да разработят собствена методика за ОВР, напълно 
отразяваща естеството и целите на дейността им и осигуряваща 
последователност. Различните институции използват различни подходи. 
Съществуват обаче някои основни въпроси и проблеми, които ОВР трябва да 
разглежда и които са до голяма степен общовалидни:  
 
• Възможно ли е решението, политиката или практиката да имат 

неблагоприятно въздействие: 
o върху равните възможности за някоя група (по възраст, пол, 

сексуална ориентация, увреждания, етническа принадлежност и пр.)? 
o върху отношенията между членовете на различни чувствителни по 

отношение на равенството групи или между членовете на 
определена чувствителна по отношение на равенството група и други 
хора? 

• Възможно ли е неблагоприятното въздействие да се равнява на пряка или 
непряка дискриминация или по друг начин да е в нарушение на 
законодателството в областта на дискриминацията? 

• Възможно ли е решението, политиката или практиката да бъдат по-
ефективни в установяването на равни възможности за всички или за някои 
групи? 

• Възможно ли е решението, политиката или практиката да бъдат по-
ефективни в насърчаването на добри отношенията между членовете на 
различни чувствителни по отношение на равенството групи или между 
членовете на определена чувствителна по отношение на равенството 
група и други хора?  

• Необходими ли са допълнителни проучвания, включване на лица или 
консултации? Предприемането на проучвания, включване на лица или 
консултации би ли било съизмеримо със значимостта на политиката или 
практиката? Имали вероятност то да доведе до различен резултат? 

 
Въпросите, които да се задават за ОВР, ще зависят от аспекта на съответната 
услуга или обществена функция, който ще се оценява. Оценка на 
въздействието върху равенството може да се извърши по отношение на 
всякакви национални и местни политики, както и политики на предоставяне на 
услуги или обществени функции, например полицейски. Могат да се оценяват 
също политиките и практиките на образователните и здравните заведения.  
 
За да се получат отговори на въпросите за ОВР, могат да се използват много от 
методите, споменати по-горе в раздела относно наблюдението.  
 
Ролята на НПО в оценката на въздействието върху равенството 
 
Повечето писмени трудове относно ОВР до момента са съсредоточени върху 
задължението на държавните институции да познават въздействието на всичко, 
което правят или възнамеряват да правят, върху равенството. Макар че НПО 
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се споменават рядко, те също играят роля: техният собствен, често пъти 
специализиран опит трябва да бъде включван в процеса на ОВР на държавните 
органи.  
 
Както заключава Комисията по равенство и човешки права на Обединеното 
кралство: „Информацията и прозренията, които могат да бъдат получени от 
участието и консултациите, са от основно значение за ОВР, тъй като дават 
възможност лицата, засегнати от начина, по който даден държавен орган 
изпълнява функциите си, действително да имат глас, с което да се подобрят 
резултатите и да се овластят както ползвателите на услугите, така и 
служителите. […] Тези подходи за по-широко участие и консултации трябва да 
включват общностите и групите, попадащи в задълженията на обществения 
сектор, както и по-широки чувствителни по отношение на равенството групи. 
Участието на много от тези групи е особено възпрепятствано, което означава, 
че може да са необходими конкретни, целенасочени действия за разширяване 
на обсега и за подкрепа.“23 
 
Описаното положение се отнася за конкретния контекст на страна, в която ОВР 
е станала официално задължение. Трябва да се обсъжда възможната роля на 
НПО по отношение на ОВР, особено в страните, в които няма традиция за ОВР. 
Няма причина този вид проучване да не може да се извършва от НПО, особено 
ако ОВР не се извършва от държавни или частни учреждения. На практика тази 
оценка е форма на структурирано наблюдение на равенството, водеща до 
мерки за промяна, която – както разгледаните по-горе различни форми на 
наблюдение – може да се използва от НПО за набавяне на входящи данни и 
подкрепа на застъпническата им дейност. 
 
УПРАЖНЕНИЕ 
 
1. Каква роля могат да играят НПО по отношение на ОВР (например: НПО 

като действащо лице, вдъхновяващо останалите да провеждат ОВР и 
разпространяват идеята за ОВР; НПО като действащо лице, участващо в 
извършваните от другиго ОВР, например чрез участие във фокус групи, 
предоставяне на информация и отзиви на властите, предложения за 
промени в политиките и практиките; НПО, извършваща ОВР като външен 
оценител)? 

2. Каква роля може да играе конкретна НПО в специфичните условия в 
дадена страна? Определете кои са възможните дейности във връзка с 
ОВР и съставете план за действие.  

 
4.3  Партньорства 
 
„Да се съберем заедно е начало; да останем заедно – напредък; да работим 

                                                 
23  Комисия по равенство и човешки права, Обединено кралство) A step-by-step guide to 

integrating equality impact assessment into policymaking and review, ноември 2009 г., стр. 15.  
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заедно – успех.“  
Хенри Форд 
 
НПО трябва да възприемат стратегически подход към изграждането и 
поддържането на устойчиви отношения със съответните ключови действащи 
лица, за да придобият повече влиятелност и сила и да постигат по-добри 
резултати, отколкото биха постигнали сами.  
 
Този модул ще помогне на НПО по-добре да разберат процеса на изграждане 
на партньорства, който включва анализ на положението и желаната цел, 
определяне на потенциални партньори и техните нужди/очаквания и ефективно 
изпълнение на партньорството.  
 
4.3.1 Определение 
 
Партньорството е уговорка за сътрудничество въз основа на общи, 
съвместими цели, договорени между две или повече организации. 
Партньорство може да се създаде с цел решаване на конкретен въпрос или 
работа по по-общ, споделен проблем или цел. Партньорство може да се 
създаде за конкретен или неопределен срок. Партньорството може да бъде на 
всякакво равнище: от неформални връзки/споделяне на информация до пълно 
съвместно сътрудничество.  
 
4.3.2 Обсег 
 
Този модул има за цел да предостави някои методологически способи за 
стратегически партньорства на НПО. Няма да разглеждаме осигуряването на 
финансиране. 
 
Модулът обхваща:  
 
• защо да се изгражда партньорство/мрежа от връзки и какви са равнищата 

на сътрудничество; 
• каква е добавената стойност на едно партньорство; ползи, рискове и 

предизвикателства;  
• определяне на ключови действащи лица и сътрудничество (частен сектор, 

правителство, професионални съюзи); 
• как се изграждат мрежи от връзки/партньорства ефективно със съвместни 

цели (общи и конкретни);  
• оценка на въздействието на мрежите от връзки и партньорствата; как се 

поддържа сътрудничеството; и 
• примери за национално и международно сътрудничество и добри 

практики. 
 
 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/h/henryford121997.html
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4.3.3 Съдържание 
 
Мрежите от връзки и партньорствата изискват поетапен подход:  
 
СТЪПКА 1: Подготовка (определяне на проблемите, причините и  
  корените, възможните решения) 
СТЪПКА 2: Набелязване на действащите лица (потенциалните  
  партньори, възможностите им, евентуалните препятствия) 
СТЪПКА 3: Избор на модел за партньорство (официален, неофициален,  
  кооперативен, интегриран, както и продължителност и др.) 
СТЪПКА 4: Създаване на партньорството (споразумение) 
СТЪПКА 5: Оценка и осигуряване на устойчивостта 
 
4.3.3.1 Защо да се изгражда партньорство/мрежа от връзки и да се 

определят равнищата на сътрудничество 
 
Упражнение: Съберете възможно най-много идеи за ползи и евентуални 
недостатъци 

 
 Ползи 
 
Партньорствата позволяват на организациите да придобиват влиятелност, 
която не биха могли да имат поотделно, и да постигат осезаеми резултати, 
които не биха могли да постигнат сами.  
 
Партньорствата дават възможност на НПО да следват устойчиви съвместни 
цели – общи и конкретни – и да повишават ефективността на действията си. 
Съвместните действия допринасят за запълване на празнините, които една 
организация не би могла да запълни сама.  
 
Партньорството позволява на организациите да откриват добри възможности, 
ефективно да посрещат нуждите си и да насърчават диалога и 
сътрудничеството с други ключови действащи лица.  
 
Добро начало е да започнете да говорите със съответните групи и форуми, 
определени като ключови действащи лица, за да се запознаете с гледищата 
им. Изграждането на такива мрежи от връзки ще помогне на организацията да 
набележи потенциалните партньори и изгради база данни с актуални, 
полезни контакти. Така се разширява и базата от подкрепа за 
организацията, което би подсилило влиянието на всяка дейност/кампания, 
демонстрирайки съвместни действия по едно общо послание/проблем. 
 
Изграждането на мрежи от връзки с други групи и организации, чиято цел също 
е борбата с дискриминацията, или които имат други свързани общи цели 
(например повишаване на стандартите в селските училища), е отличен начин 
за:  
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• споделяне на експертен опит, познания, ноу-хау и практики (и 
получаване на достъп до нови идеи); 

• надграждане на експертния опит на различни партньори чрез създаване 
на съвместен запас от ресурси, специализирани в различни области; и 

• възприемане на кръстосано сътрудничество по множество признаци. 
 

Изграждането на съглашения с други сектори дава възможност за по-добър 
обмен на информация и по-добро координиране на стратегиите, както и за 
мобилизиране на повече подкрепа за една програма за равенство (с която да 
се оказва влияние върху политиците и ключовите за вземането на решения 
фигури). Партньорствата с други организации на гражданското общество се 
различават от партньорствата с частни фирми или държавни учреждения. 
Последните две категории могат да бъдат съсредоточени по-скоро върху 
конкретна рамка или цел, докато партньорството между НПО може да бъде 
просто съвместна платформа за действие по обща цел.  
 
Унгарският комитет за хора с увреждания [Hungarian Disability Caucus] е 
коалиция от организации с нестопанска цел, в който участват експерти от 
национални и международни организации на хората с увреждания. 
Комитетът е съставил доклад от 254 страници, в който се анализира 
прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания 
на национално равнище и който предизвика огромен интерес в 
професионалните среди в Унгария и в чужбина. Освен правния анализ, 
комитетът е обезпечил отразяване в доклада на реалността, пред която 
са изправени хората с увреждания. 
 
Изграждането на съглашения с други групи в гражданското общество, които 
имат по-голям и по-задълбочен досег с политиката и икономиката – например 
профсъюзи, университети, консултативни организации и институти, 
потребителски организации и медии – също е от голямо значение. То може да 
допринесе за изготвянето, прилагането, наблюдението и оценката на програми 
и мерки за държавна помощ, както и да подобри взаимното разбиране между 
различните видове заинтересовани лица.  
 
RASMUS е национална мрежа срещу расизма и ксенофобията във 
Финландия, съставена от действащи лица, противопоставящи се на тези 
две явления и насърчаващи мултикултурализма и правата на 
човека. Групата включва активисти на НПО, членове на имигрантски 
общества и различни религиозни общности, представители на 
профсъюзи, държавни длъжностни лица и изследователи. 
 
В основата си партньорствата повишават капацитета и укрепват 
организациите, насърчават участието на общността и способстват за 
оцеляването/устойчивостта на една организация или инициатива. 
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НПО могат например да канят други организации, работещи в подобна или 
свързана област, на дискусии от типа „кръгла маса“, в които да споделят 
информация за проектите с тяхно участие. Това може да даде възможност на 
организациите да договорят цели за лобиране или кампании или да 
разработват взаимно подсилващи се стратегии за взаимосвързани конкретни 
цели, специфични за всяка група, но обединени от една обща цел. 
 
Тази обединена „отборна игра“ помага и да се избегне дублиране на труд и 
усилия (и съответно разходи) в една и съща област. Това е от съществено 
значение, особено ако организациите се конкурират за едно и също 
финансиране. Освен това икономическите ползи от съвместната работа и 
споделянето на опит освобождават средства, които могат да се използват по 
друг начин – вероятно също съвместно или в обединение.  
 
Като провежда собствени семинари и получава покани да се изказва на други 
свързани конференции/събития, организацията би повишила собствената си 
репутация и разпространила информираност относно проблемите на 
дискриминацията.  
 
 Потенциални недостатъци: 
 
• Партньорствата изискват допълнително равнище на организация и 

сложност в сравнение с независимите, самостоятелни дейности. Може да 
се наложи координиране на повече ресурси, принципи, програми и пр., 
което е свързано с по-голям риск от конфликти. 

• Коалициите могат да изискват компромиси с приоритетите или принципите 
ни. Ползите от компромиса трябва да са по-големи от недостатъците. За 
да определят съвместните общи и конкретни цели, ще се наложи 
организациите да направят компромиси и да възприемат гъвкав подход, 
така че да постигнат консенсус. Част от контрола върху посланията и 
решенията може да бъде отстъпена. Партньорствата могат да породят и 
дисбаланс на интереси или наклонят везната към интересите на по-
големия и влиятелен партньор. Това ще зависи и от типа установено 
партньорство (официално, неофициално, кооперативно, интегрирано и пр.) 
и вида извършвани дейности (лобиране, кампании, проучвания и пр.). 

• Риск от компрометиране на организацията, нейното име или репутация, 
или от асоциации с някои отрицателни страни на партньорите. Освен това 
е възможно поддръжниците на организацията да не са съгласни да 
установят партньорство по множество признаци (поради размити гледища 
относно уязвимите групи).  

• Важно е да се разработват вътрешни правила/кодекси на поведение, 
които да важат за бенефициентите, доброволците и персонала и да 
призовават към политика на абсолютна нетърпимост към 
дискриминацията. 

• Партньорството може да изисква твърде много време. 
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• Ефективните партньорства, дори когато са неофициални, изискват поне 
една от партниращите си НПО да поеме логистичните задачи и дейности в 
качеството на секретариат/двигател. 

• Възможно е партниращите си организации да бъдат подложени на 
известен финансов риск.  

 
Повечето рискове обаче могат да бъдат отстранени предварително – или чрез 
установяване на неофициално партньорство, или чрез ясно определяне на 
ролята и дела от отговорностите още в началото.  
 
УПРАЖНЕНИЕ: След като сте обмислили добрите възможности, които може да 
разкрие едно партньорство, трябва да подготвите организацията си за 
сключването му. Възможно е лесбийките, гейовете, бисексуалните и 
транссексуалните да са подложени на дискриминация на работното място. 
Посочете възможните проблеми, причините и потенциалните решения, като 
начертаете „дърво на проблемите“. 
 
Ключово послание: не забравяйте целите и нуждите на организацията си, 
когато обмисляте встъпването в партньорство. 
 
4.3.3.2 Определяне на ключовите действащи лица 
 
На първо място организацията трябва да определи ключовите партньори, с 
които да изгради мрежа от връзки и евентуално да установи партньорство. За 
тази цел е необходимо през цялото време да бъде съсредоточена върху 
общата цел. Размерът на партньорството зависи от мащаба и естеството на 
дейностите, които ще се извършват. 
Отлични партньори могат да бъдат ключови за вземането на решения фигури, 
държавни органи, местни заинтересовани лица, други организации със сходни 
цели или специфични групи от бенефициенти. Важно е да се мисли за 
добавената стойност на всеки партньор. Необходимо е организацията да 
разработи списък с възможни партньори и разработи профил на 
партньорите. Важно е обаче да има и профил на непартньорите, тъй като 
е добре да се поставят ясни граници от самото начало.  
 
Отново отбелязваме, че в зависимост от своето естество, нужди и цели, 
организациите могат да изберат неофициални партньорства.  
 
УПРАЖНЕНИЕ: Въз основа на сценария за лесбийките, гейовете, 
бисексуалните и транссексуалните, набележете партньорите си и определете 
техния капацитет, както и добрите възможности/препятствията, свързани с 
партньорството с тях.  
 
Ключово послание: отделете достатъчно време за създаване на мрежи от 
връзки „от нула“ и изграждане на доверие. 
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4.3.3.3 Модели на партньорство 
 
Упражнение: Съберете възможно най-много идеи за различни варианти на 
партньорство и ги обсъдете. Приведете примери за официални/неофициални 
партньорства, кооперативни/сътруднически/интегрирани модели, мрежи и др. 
 
В Бившата югославска република Македония (БЮР Македония) 
членовете на Палатата за човешки права [Human Rights House] членуват 
също в съюза „Македония без дискриминация“. Съюзът има членове, 
които работят по различни признаци и функционират като мрежа за 
равенство и недискриминация. Началото на това партньорство е 
поставено в края на 2006 г. До юни 2009 г. то е неофициална мрежа. 
Решението това съглашение да стане официално се взема в резултат на 
необходимостта от по-структурирани действия в областта на насърчаване 
на равните възможности и защита от дискриминация в Република 
Македония. Целта на „Македония без дискриминация“ е да допринесе за 
установяването на справедливо общество, без дискриминация, в което 
всички хора се ползват с равни възможности и имат полза от 
многообразието. 
 

Примери за три модела на партньорство 
 

Кооперативен модел Сътруднически модел Интегриран модел 
Всеки партньор: 
• запазва собствената 

си отговорност за 
вземане на решения; 

• остава автономен; 
• запазва 

идентичността си; 
• има собствен 

персонал и бюджет; 
• носи цялата 

отговорност за 
действията си. 

Всеки партньор: 
• споделя 

отговорността и 
правомощията за 
вземане на решения; 

• има определени роли 
и отговорности; 

• отговаря пред 
останалите; 

• допринася с ресурси; 
• се отказва от 

известна част от 
автономността си. 

Всеки партньор: 
• прехвърля 

правомощията за 
вземане на 
решения на нова 
структура/лице; 

• обединява 
ресурсите си с 
тези на 
останалите 
партньори; 

• се разпорежда в 
съответствие с 
общите политики 
и процедури; 

• се отказва от 
съществена част 
от автономността 
си. 

Вземане на решения 
• с консенсус; 
• съгласие не е 

необходимо във 

Вземане на решения 
• с консенсус; 
• съгласието е 

необходимо. 

Вземане на 
решения 
• с гласуване, ако е 

необходимо; 
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всички случаи. • съгласието е 
необходимо. 

Източник: Collaboration Roundtable (2001) The partnership toolkit: Tools for 
building and sustaining partnerships.  

 
Ключово послание: бъдете гъвкави и готови на компромис.  
 
4.3.3.4 Как се изграждат мрежи от връзки/партньорства ефективно с общи 

цели (цялостни и конкретни) 
 

Ангажиране на партньорите: партньорствата трябва да се създават поетапно 
(изграждане на мрежа от връзки, партньорство и устойчиво съглашение). 
Ангажирайте определените партньори на ранен етап и ги приобщете гладко. 
Партньорствата са динамичен процес.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Съвместни общи и конкретни цели: често пъти партньорите не са в съгласие 
относно общите цели и визия (тъй като така и не са обсъждали тези въпроси 
или не успяват да общуват помежду си добре). В началото на партньорството 
трябва да се установи и дефинира обща основа, със споделени ценности, 
интереси и основни определения. Партньорствата могат да бъдат сложни, 
динамични структури, изискващи наличието на стратегическа визия, 
дефинирана и уговорена между всички партньори (вж. модула относно медиите 
(модул 4.4)).  
 
Може да изберете подхода SMART за определяне на съвместни общи и 
конкретни цели. 
 

В Латвия е имало няколко опита за създаване на по-широка коалиция 
от обединени НПО, работещи по различни дискриминационни 
признаци, но те не са довели до установяване на официални мрежи на 
сътрудничество. Все пак обаче съществува неофициално 
сътрудничество. През декември 2007 г. няколко НПО учредяват 
коалиция, която обаче на практика не е започнала да функционира. 
През 2009 г. е стартирана друга инициатива от НПО на име Dialogi, 
която създава коалиция от НПО „За толерантност и човешки права“, 
обединяваща осем организации. Тя обаче понастоящем не 
осъществява дейност. 

Прилагане 
на 

партньорството 

Устойчиво 
съглашение и 

разпространение 

Изграждане на 
мрежа от 

връзки 
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По данни, предоставени от латвийските НПО, основните пречки пред 
сътрудничеството им в борбата с дискриминацията са: 
• лош административен капацитет на значителен брой НПО; 
• ограничено време и общи проблеми във връзка с финансовото 

оцеляване; 
• различни приоритети и неспособност за договаряне за съвместни 

цели и начини на работа; 
• нездрава конкуренция за идеи и финансиране; и 
• недостатъчно споделяне на информация сред НПО относно 

работата и дейността им. 
 
Щом има визия, е по-лесно да се разработят съвместните общи и конкретни 
цели. Организациите трябва да имат предвид, че участниците в партньорството 
могат да работят по различни цели или по различен начин за общи цели, в 
зависимост от съответната им мотивация и интереси. Партньорите могат да 
имат различни цели в зависимост от естеството на организацията си. Отличен 
партньор може да бъде например някой професионален съюз, споделящ целта 
да се прекрати възрастовата дискриминация на работното място, макар 
главната му цел да е осигуряване на по-широка защита на правата на 
работниците. 
 
Осигурете мотивираност и активна заангажираност, но партньорите трябва да 
осъзнават, че отвъд общите цели, различните групи могат да имат различни 
интереси/приоритети при присъединяването към дадено партньорство. Не е 
задължително партньорите да са в съгласие по всички въпроси. По-скоро 
трябва един-два въпроса да съставляват общата основа за действие.  
Ключово послание: почитайте интересите на партньорите. 
 
Съглашение за партньорството: сред въпросите, които трябва да се уредят в 
началото на партньорство, са:  
 
• договаряне на параметрите на партньорството; 
• осигуряване на отговорност: определяне на ролите и задълженията на 

всеки партньор; 
• проектиране на механизъм за осигуряване на секретарска помощ – или 

чрез установяване на един отговорен партньор, който желае и е в 
състояние да посвети ресурси на това, или чрез създаване на ротационна 
система за секретариата; 

• установяване на ясно планиране и концентриране на ресурсите 
(включително финансовите);  

• управление на водачеството и разпределение на отговорностите. Не е 
задължително водачеството да се поеме от най-опитната организация – 
всички организации трябва да допринесат за общата цел. Изяснете 
докъде ще се простира приносът на партньорите (входящи данни, 
финансови средства,човешки ресурси). Изработете демократични процеси 
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за осигуряване на действителна заангажираност и участие на всички 
партньори. Те трябва да изпълняват договорената роля в партньорството 
пълно и активно. Изясняването на дела от работата за постигане на 
целите на партньорството също е от полза, за да се избегне неизпълнение 
на ангажиментите на партньор, липса на мотивация и чувство за 
принадлежност и липса на координация; 

• изясняване на процесите на вземане на решения (Как? Кой? Решенията 
в партньорството вземат ли се съвместно, с активното участие на всички 
партньори в процеса?);  

• изясняване на ролите и на това дали партньорството е специална 
съвместна инициатива или инициатива на множество партньори. 
Мислете за партньорството като за марка. Кои са представителите на 
различните партньори в партньорството? Имат ли правомощия да 
вземат решения? Установете роли и отговорности във връзка с 
механизмите за докладване (доклади за напредъка, месечни, 
тримесечни, годишни, оценка, окончателен доклад и пр.); 

• установяване на механизми за решаване на спорове с цел 
предотвратяване и решаване на потенциални конфликти; 

• въвеждане на открити, прозрачни процедури за поддържане на доверието 
и мотивираността, обезвреждане на възможността за тайни програми; 

• определяне на всички слаби места в партньорството с цел по-ефективното 
им преодоляване (правдоподобност, политизация, трудности при 
финансирането, предизвикателства, произтичащи от поддръжниците на 
самата организация, голямо текучество на персонал, пристрастие на 
донорите, което би могло да засегне НПО, и „преливане“ на дейността);  

• установяване на комуникационни канали между партньорите (лични 
срещи, електронни съобщения, средства за обмен). Редовното, 
целенасочено и положително общуване допринася за ангажираността, 
активното участие и доброто разбиране. Освен това то помага за 
установяване на ясни комуникационни правила: Кой може да подготви 
прессъобщението или конференцията? Какъв е срокът за представяне на 
входящи данни от партньорите? Какви са условията за разпространение 
на съвместна информация (ембарго)? Кога един документ може да бъде 
представен като общ? 

• изясняване и планиране на признание за приноса на всеки партньор. 
 

Дайте примери (можете да използвате материали от наборите от способи 
в списъка с материали на стр. 100).  
 
За предпочитане е основните работни договорености на партньорството 
(включително ценности, приоритети и принципи) да фигурират в писмени 
споразумения. Степента на официалност обаче може да зависи от очакваната 
продължителност на партньорството. Официалното партньорство звучи сложно 
и трудно, но то помага за утвърждаване ангажиментите на всички партньори за 
облекчаване на потенциалните трудности и конфликти.  
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Покажете образци на споразумения за партньорство (напр. 
http://enrd.ec.europa.eu/tnc_guide/tnc-implementation/launching-your-tnc-project-
activities/en/formalising-the-partnership_en.cfm). 
 
УПРАЖНЕНИЕ: Създайте споразумение за партньорство въз основа на 
следния сценарий (или използвайте упражнението относно лесбийките, 
гейовете, бисексуалните и транссексуалните).  
 
Местни ромски лидери са ви съобщили, че ромчетата в града им могат да 
постъпват само в училището, което се намира най-близо до местния ромски 
квартал. Казват също че малкото ромчета, чиито родители са се опитали да ги 
запишат в други училища, са насочени към близкото до квартала училище. В 
училището се преподава по учебен план, предназначен за деца с 
интелектуални увреждания. Ромските лидери казват, че по време на 
обучението в училището не се проверяват интелектуалните способности на 
всички деца. Училището прилага действащата в страната ви политика на 
записване на ученици. 
 
Предложение за използване на SWOT анализ по време на националния 
обучителен семинар и прилагането му върху собствения опит на 
участниците и националните им практики:  
 
• Какви са ползите от партньорството?  
• Какво вършите добре? (С какво се славите?)  
• Какво би могло да се усъвършенства в партньорството ви?  
• Какво е вършено зле (или е създавало неприятности в 

партньорството)? 
• Какво трябва да се избягва?  
• Какви са очакваните от партньорството действия, с които то не 

може да се справи?  
 
4.3.3.5 Оценка на въздействието на мрежите от връзки и партньорствата 

Как се поддържа сътрудничеството 
 
Наблюдението и оценката осигуряват отчетност за харченето на средствата, но 
и помагат за оценяване ефективността на партньорството. Важни са както 
вътрешните, така и външните оценки на въздействието.  
 
SWOT анализ (вж. модула относно събирането на информация и планирането 
на действията (модул 4.1)) на новите възможности 
 
• Къде имате добър избор за партньорството си?  
• Какви са следващите стъпки?  
• Какви са тенденциите във вашата общност, от които партньорството ви 

би могло да се възползва най-добре? 

http://enrd.ec.europa.eu/tnc_guide/tnc-implementation/launching-your-tnc-project-activities/en/formalising-the-partnership_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/tnc_guide/tnc-implementation/launching-your-tnc-project-activities/en/formalising-the-partnership_en.cfm
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• Има ли нови възможности, които биха могли да помогнат на 
партньорството? 

 
SWOT анализ на потенциалните заплахи: 
 
• Пред какви препятствия е изправена вашата НПО?  
• Какво прави или планира да прави конкуренцията ви? 
• Какво правят източниците ви на финансиране? Има ли някакви 

тенденции? 
• Променят ли се изискваните условия за вашата дейност?  
• Какво е търсенето на услугите ви? Клиентите по-удовлетворени ли са 

или по-малко удовлетворени? Необходимо ли е да пренасочите 
партньорството или дейността му? 

• Имате ли проблеми с финансите или паричните потоци? Бихте ли могли 
да се справите по-добре с възползването от възможностите за субсидии 
или набиране на средства? 

• Сведенията за партньорството разпространяват ли се широко или би 
останала празнота, ако отделни лица пристъпят напред? Осигурили ли 
сте си „заместници“, готови да се включат при необходимост?  

 
По-долу ще откриете контролен списък с въпроси в помощ на организациите 
при встъпване в партньорство: 
 
контролен списък с въпроси в помощ на организациите при встъпване в 
партньорство: 
 
• Кои са въпросите, които трябва да бъдат разгледани? 
• Кои са проблемите на местно равнище (включително, ако е възможно да 

се определят – причините и следствията от тях) и необходимостите? 
• Защо да имате партньор? Какво ще ви донесе едно партньорство? Какъв 

вид партньорство искате? (какви задачи, колко големи, прости/еднократни 
или многократни/сложни задачи, период от време, колко партньори, 
формални/неформални, степен на партньорство – кооперативен, 
сътруднически, интегриран модел)? 

• Има ли вече съществуващи инициативи? Има ли съществуващи 
транснационални (например ILGA, ENAR, AGE, Disabilities Forum, и 
т.н.)/национални (представете национални примери, например от 
Румъния)/местни партньорства? С кого? 

• Какво може да спести организацията при едно обединение? 
• Партньорството ще допринесе ли за повече влияние и сила? 
• Какви умения ще бъдат обменени? Какви са потенциалните взаимни 

ползи? 
• Партньорството ще допринесе ли за обмен на информация и опит? Как? 
• Каква ще бъде продължителността на партньорството? 
• Какви компромиси трябва да се вземат предвид/направят? Струват ли си? 
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• От какъв тип контрол ще се наложи да се откажете? 
• Какви са финансовите рискове? 
• Какви биха могли да бъдат другите негативни аспекти/рискове от 

увреждане на имиджа на организацията при партньорство с НПО-та или 
други организации, които не заслужават доверие, не споделят напълно 
еднакви ценности, политизирани са или зависими? 

• Кои са основните играчи? 
• Кои са потенциалните партньори? Какъв ще бъде техният принос в 

партньорството? 
• Някои местни участници имат ли вече идеи за възможни проекти за 

сътрудничество? Каква е тяхната мотивация? Какъв е техният опит по 
отношение на сътрудничеството и до какви изводи са стигнали? 

• Кои актьори вече имат контакти на европейско/национално/местно ниво? 
• Кои актьори вече са участвали в действия с външни партньори? 
• Какви ще бъдат съответните роли на всеки партньор в партньорството? 
• Защо ключови участници, които би трябвало да участват в 

партньорството, решават да не се присъединят? Има ли алтернативи, за 
да се гарантира тяхното участие? 

• Какви са ценностите, принципите, интересите на потенциалните 
партньори? 

• Какви са очакванията на партньорите? Какви са общите/местните 
очаквания и какви ползи би трябвало да донесе партньорството? 

• Каква е общата база? Обща визия, общи цели или общи резултати, които 
да бъдат постигнати? 

• Каква е стратегическата визия на партньорството? 
• Ще донесе ли партньорството чувство на обща собственост и равни 

ползи? 
 
4.4 Медии 
 
„Комуникацията работи за тези, които работят по нея“.  
Джон Пауъл 
 
Целта на настоящия модул е да се погледне на медиите като на средство за 
социална промяна при повишаване информираността в областите на 
недискриминацията и равенството и да се оценят и осъзнаят 
предизвикателствата на външните комуникации за НПО при борбата с 
дискриминацията и при насърчаването на промени в обществото. 
 
4.4.1 Определение 
 
За целите на настоящото обучение, медийните комуникации се определят 
като процес, чрез който антидискриминационна НПО представя информация с 
цел повлияване на общественото мнение и обръщане към политиците по теми, 
свързани с борбата с дискриминацията. В този контекст НПО действат като 
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адресанти, обществеността и различните целеви групи – като получатели, а 
медиите – като ключови партньори в повишаването на информираността 
относно важността на недискриминацията и равенството. 
 
4.4.2 Обсег 
 
Настоящият модул е посветен на оформянето на съобщение от обществен 
интерес и работата с медиите в случая на НПО, представляваща уязвими групи 
или занимаваща се с повишаване информираността в областите на 
недискриминацията и равенството.  
 
Модулът е изграден като модел „à la carte“, представящ различни инструменти, 
които могат да се изберат за доразвиване при националното обучение в 
зависимост от местните условия и установените специфични местни нужди. 
Модулът ще засегне в ограничена степен използването на социални медии за 
целите на повишаване информираността в областите на недискриминацията и 
равенството.  
 
4.4.3 Съдържание 
 
1. Защо комуникират НПО? Кой комуникира за НПО? Какво означава да 

комуникираш в качеството на представител на уязвима група? 
 
Комуникацията на НПО, особено тази, осъществявана от действащите в 
областта на недискриминацията и равенството НПО, е много деликатна и 
сложна тема. Много от НПО, работещи с уязвими групи, избягват публичността, 
загрижени за защитата на бенефициентите си. Възможно е да се страхуват и от 
евентуални враждебни, агресивни реакции, ако определена тема бъде 
представена в общественото пространство, преди широката общественост да 
бъде просветена и преди да бъде намерен най-добрият начин за отправяне на 
послание, разрушаващо вкоренените предразсъдъци и стереотипи.  
 
Дори много добри НПО често правят грешката да се скрият зад твърдението: 
„Щом си вършим работата възможно най-добре, какъв е смисълът да губим 
време за комуникация?“ Всъщност добрата, ефективна комуникация е ключова 
във всички отношения на дейността на НПО – тя е от основно значение за 
стратегическото планиране и наблюдението, спечелването на поддръжници и 
партньори за организацията, повишаването на информираността и 
застъпническата дейност. Всяка организация има „медиен престиж“, 
представляващ част от институционалното й портфолио. Увеличаването на 
този престиж и видимостта за широката общественост и внимателното им 
управление трябва да са постоянна грижа на НПО. 
 
Ефективната медийна комуникация може да бъде един от най-важните способи 
за справяне с дискриминацията – чрез просвещаване на широката 
общественост и повишаване на информираността относно стойността на 
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многообразието и равенството. И все пак, дори в страни, в които медиите вече 
са с изострена чувствителност и са готови да оказват подкрепа, работата с тях 
изисква внимателно подготвена стратегия, съответстваща на стратегическото 
планиране на съответната НПО, ефективно отправяне на послания и постоянно 
разбиране на местната медийна среда и конкурентните послания, както и 
непрекъснато наличие на адекватни ресурси. 
 
Добрите комуникативни умения са задължителни и наличието на 
комуникационна стратегия е силно препоръчително, но си струва да се обмисли 
и с какво е различна комуникацията на НПО, работещи за борба с 
дискриминацията. Тази специфичност се определя от лицето, осъществяващо 
комуникацията, отправеното послание и адресата на посланието. 
 
a. Кой осъществява комуникацията? 
 
Препоръчително е НПО, работещи за борба с дискриминацията, да имат едно-
две лица, на които за постоянно е възложено да осъществяват комуникацията 
от името на съответната организация. Важно е обаче говорителите да са 
съвсем наясно с разликата между комуникацията от собствено име и тази от 
името на съответната НПО.  
 
Прекалената персонализация на медийните комуникации и монополът на един 
лидер могат да доведат до „прегаряне“ на изложеното на прекомерна 
публичност лице, както и до развенчаване на конкретния говорител от страна 
на медиите и широката общественост. Това може да се предотврати чрез 
предварителна подготовка на множество говорители и постепенното им 
представяне пред медиите, така че да се намали тежестта върху отделните 
говорители и да се диверсифицира образът на организацията. Това е важно и 
за разчупването на доста разпространения, отрицателен стереотип за НПО 
като „моноспектакъл“.  
 
Тази стратегия се оказва полезна и при големи събития, когато присъствието 
на множество медийни звена изисква поява на множество представители на 
НПО едновременно. Чрез добро представителство може да се осигури повече 
медийно покритие. Тук обаче трябва да се отбележи следният проблем: дори 
да има множество говорители, е от основно значение посланието да се 
представя съгласувано и ясно, въз основа на общ списък с предварително 
уговорени в организацията ключови въпроси, по които да се говори. 
 
При специфични проблеми, привличащи много медийно внимание към НПО, 
работеща за борба с дискриминацията (пресконференции при публикуването 
на важни доклади, фестивали, шествия, гей паради и пр.), е препоръчително 
наличието на списък с потенциални говорители, който да бъде предоставен и 
на медиите. Това дава възможност широката общественост да чуе различни 
експерти в подкрепа на вашата гледна точка, историите на жертвите да бъдат 
споделени и да се придаде човешки образ на нещо, което иначе би било 
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възприето като правническа тема. Преди да предложите на медиите каквито и 
да са говорители обаче, е от основно значение да проведете предварителни 
обсъждания с последните и да се уверите, че те са съгласни да се изказват от 
ваше име или да споделят професионалното си мнение (уверете се също че 
вие самите напълно разбирате позицията им). 
 
Друг проблем при внимателното определяне на лице за осъществяване на 
комуникации е разграничаването между НПО и уязвимата група – общността, 
която организацията представлява. Макар че при демокрацията всяко мнение е 
важно и НПО, работещи с уязвими групи, са в най-подходящото положение за 
изразяване на общи интереси, е важно да се въздържате от подвеждане на 
широката общественост, като представяте организацията за „глас на цялата 
общност“. Много лесно можете в самата група, която уж представлявате, да 
откриете гласове, несъгласни с посланието ви. Освен че опровергаването и 
представянето на това несъгласие като малцинствено би отнело много време и 
ресурси, подобно послание би могло сериозно да накърни доверието към 
организацията. Представяйте мненията си като действително принадлежащи 
на вашата НПО, въз основа на експертните ви познания и опита ви, както и на 
работата ви с уязвими групи. 
 
b. Какво послание се отправя? 

 
Една НПО трябва да подготви послание, обясняващо общите и конкретните й 
цели с прости думи. Посланието трябва да е адаптирано за целевата 
аудитория, а не да се опитва да пасне на всички адресати. Това упражнение 
трябва да се повтаря не само с оглед определяне на институционалната цел за 
различните целеви аудитории (поддръжниците на самата НПО, политиците, 
съюзниците, широката общественост), но може да се приспособява и за всяка 
голяма дейност/програма, която се изпълнява.  
 
Правилото KISS за оформяне на посланието: Нека бъде кратко и просто [Keep 
It Short and Simple]! Внимавайте обаче за много разпространения капан: 
„просто“ не означава „опростенческо“! 
 
Добра техника, която обикновено се препоръчва за оформянето на послание, е 
упражнението „Триъгълник на посланието“, в което се отговаря на някои 
основни въпроси като: Какво искате да знаят хората за дейността ви? Какви са 
за вас проблемите/причините/възможните решения? За какво се застъпвате? 
Защо да ги е грижа останалите хора и какво трябва да направят по въпроса? 
 
При оценяването на послание може да се използва тестът „4C“: за да е 
ефективно, посланието трябва да демонстрира разбиране [Comprehension], 
свързаност [Connection], правдоподобност [Credibility] и „заразност“ 
[Contagiousness]. 
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c. Кой е адресатът на комуникацията, осъществявана от борещите се с 
дискриминацията НПО? 

 
Комуникацията, осъществявана с цел повишаване на информираността в 
областите на недискриминацията и равенството, сама по себе си не е насочена 
към медиите като крайна цел. Медиите са средство, което може да се използва 
за просвещаване на широката общественост, ангажиране на поддръжниците на 
самата НПО, осведомяване на потенциалните жертви и властите, събиране на 
стратегически съюзници и повишаване на информираността сред целевите 
групи на застъпничеството. Ако позволяват местните условия, си струва да 
проучите потенциалните съюзници сред медиите, които биха могли да 
подкрепят усилията ви: медийни звена, подкрепящи човешките права или 
многообразието, професионални сдружения на журналисти, медии на 
етническите малцинства и независими журналисти. 
 
За всяка извършвана дейност определете – като част от комуникационната си 
стратегия – коя е целевата група на комуникацията ви и как ще адаптирате 
посланието си според целевата група. В зависимост от целите и публиката ви е 
добре да се запознаете със съответните медийни звена и да разучите техните 
подходи, дневен ред и специфични аудитории. Можете да съставите база 
данни с информация за контакт с медийните звена, продуцентите, редакторите 
и репортерите, разделени по категории (политически, социални, културни, 
новинарски, благоустройствени и пр.). Ако се актуализира постоянно, тази база 
данни би била изключително полезна, тъй като ще ви дава възможност да 
набелязвате съответните медии за всяко послание, което искате да отправите. 
 
2. Кога (не) комуникират НПО? 
 
Трудно, но необходимо е да се постигне равновесие чрез внимателно 
оползотворяване на „медийния престиж“ на една НПО. Макар че липсата на 
комуникация би могла да е знак, че не съществувате (дейността ви не поражда 
важни новини), съществува и риск от прекомерно излагане на медийно 
внимание, което би могло да накърни медийния ви престиж или да доведе до 
„пожълтяване“ на някоя от деликатните теми, по които работи вашата или 
партнираща й НПО.  
 
Особено в случая на НПО, работещи с уязвими групи, винаги има риск 
„жълтите“ медии да присвоят дневния ви ред за своите собствени цели.  
 
В тази връзка е ценно, ако в медийната си стратегия (а при липса на такъв 
документ – вътрешно) определите какво за вас представлява информация от 
обществен интерес и каква информация не смятате да разпространявате. 
Необходимо е чрез събиране на идеи сред колеги и партньори, включително 
благосклонно настроени медийни експерти, да установите вътрешни указания 
по въпроси като: поддържане на поверителността; осигуряване на видимост 
при същевременна защита на неприкосновеността на бенефициентите; 



 

 
93 

Семинари за повишаване на информираността в областите на борбата с дискриминацията и равенството, насочени 
към организациите на гражданското общество 

 

реагиране при кризи (включително случаи, в които медийното присъствие ще 
бъде отклонявано или избягвано); разграничаване между информация от 
обществен интерес и информация, която е интересна на широката 
общественост, но не допринася за каузата, която следвате, или дори би могла 
да предизвика враждебна реакция. Прозрачността е важен принцип в работата 
ни като НПО. Въпреки това, особено когато работим с медиите по деликатни 
въпроси, засягащи уязвими групи, може да се наложи прилагане на 
контролирана прозрачност.  
 
Когато преценявате дали е подходящо да дадете информация на журналисти, е 
необходимо да имате положителен отговор на следните въпроси: 
 
• Нова ли е информацията? 
• Уместна ли е за ситуацията? Значима ли е за аудиторията? 
• Защо би се интересувала аудиторията от тази информация? 
 
3. Средства за комуникация: Конвенционални [above the line – ATL] и 

неконвенционални [below the line – BTL] 
 
Съществуват най-различни средства за комуникация, които можете да 
използвате за популяризиране на дейността си. В комуникационните теории 
тези средства обикновено се категоризират като конвенционални [above the line 
– ATL] и неконвенционални [below the line – BTL]. 
 
Конвенционалните средства са стратегии за популяризиране, 
разпространяващи послания чрез конвенционалните форми на масмедиите, 
включително телевизия, звук, печат, интернет, включително сайтове на 
кампании, социални медии, реклами на открито, електронни банери, блогове, 
„вирусни“ кампании и пр. За избора на конкретно средство трябва да се вземат 
под внимание няколко въпроса: Какво е посланието? Каква е целевата 
аудитория? Какъв е специфичният профил на аудиторията? Посланието 
уместно ли е за аудиторията? Какви са външните фактори, които биха могли да 
способстват за разпространението на посланието или да го възпрепятстват при 
използване на това конкретно средство? 
 
Неконвенционалните комуникационни средства са стратегии за 
популяризиране, които могат да се използват и за промени в обществото – те 
са преки и целенасочени и макар че по-често се използват за реклама на 
търговски марки, могат да служат и за обществени цели: кампании „от врата на 
врата“, информационни пунктове, мероприятия, концерти, изложби и пр. НПО 
все повече използват алтернативни комуникационни средства за 
популяризиране на посланията си, например хепънинги, флашмобове, арт 
съоръжения и концерти. Те се радват на много медийно внимание и могат да 
бъдат привлекателни поради по-ниската си цена, възможността за включване 
на доброволци и поддръжници и медийното въздействие. 
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„Хепънинг“ е представление, събитие или ситуация, замислени да се 
възприемат като изкуство – обикновено театрално. Хепънингите се провеждат 
навсякъде (от мазета до мансарди, дори по улиците и площадите). Често пъти 
са мултидисциплинарни, с нелинеен сюжет и включват активно публиката. 
Основните елементи на хепънингите са планирани, но творците често пъти 
оставят място и за импровизация. Взаимодействията между публиката и 
изкуството правят зрителите част от творческия процес. Хепънингите могат да 
отправят социално послание и да накарат публиката да изследва и обори 
собствените си стереотипи.  
 
„Флашмоб“ представлява група хора, които внезапно се събират на обществено 
място, заедно извършват необичайно, а понякога – и привидно безсмислено – 
действие за кратко време, след това се разотиват, без да дават знак, че се 
познават. Флашмобовете се организират чрез далекосъобщения, социални 
медии и „вирусни“ писма по електронната поща. Те се заснемат и филмът се 
редактира от организаторите. Медийно участие има само във връзка с 
разпространението на филма след приключването на мероприятието. Важно е 
внимателно да се обмисли посланието и да се изготви сценарият на 
флашмоба, за да се гарантира, че дейността няма да предизвика агресивни 
реакции и че след края на мероприятието няма да останат следи.  
„Арт съоръженията“ са художествен жанр на специфичните за конкретен 
обект, триизмерни композиции, замислени така, че да преобразят възприятието 
на зрителя за определено пространство. Те могат да са временни или 
постоянни и да носят гражданско послание. Арт съоръженията могат да 
съберат различни материали, видео-, аудио- и фотосъобщения в едно и също 
пространство.  
 
4. Какво съдържа медийният пакет [press kit]?  
 
Силно препоръчително е всяка НПО да разработи собствена комуникационна 
стратегия, която да отговаря на спецификата на дейността й и да определя 
основните й послания, отговорности, процедури в случай на комуникационна 
криза, контролни списъци за различните медийни средства и шаблони за някои 
от тях, както и задължителните отличителни елементи (лого, бланки, 
предпочитан вид, размер и цвят на шрифта и пр.). Дори при малките НПО 
влагането на време и човешки ресурси за създаването на такъв пакет и 
периодичната му актуализация впоследствие спестява много време и 
объркване в моменти, когато акцентът трябва да бъде върху самото послание, 
а не върху търсенето на правилния шаблон за прессъобщението.  
 
Трябва да има разработен, готов медиен пакет най-малко за случаи на 
посещения или неочаквани интервюта.  
 
Медийният пакет може да включва представяне на съответната НПО и на 
организационна й структура, списък с лица за контакт, прессъобщението (ако е 
свързано с конкретно събитие), материали, изготвени от организацията (общи 
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материали, информационни листовки, доклади, диплянки, флайъри, наръчници 
и брошури), както и визуални материали (схеми, снимки, графики, карти, 
транспаранти и пространствени елементи). 
 
Контролен списък за ефективни връзки с медиите – адаптиран от Michael 
Bland, Alison Theaker и David W Wragg, Effective media relations: How to get 
results (PR in practice), Routledge, 2005 г., второ издание. 
 
1. Жизненоважно е да се осъзнават предстоящите възможности за новини, 

включително всякакви свързани с предмета ви на дейност последни 
събития, произтичащи от действия на трети лица, включително властите 
или противниците ви, така че говорителят да е подготвен и да борави с 
новините възможно най-ефективно. 

2. Списъците с контакти с медиите трябва да бъдат актуални и организирани 
по категории, с отбелязване както на благосклонните, така и на 
враждебните медии. 

3. Материалите трябва да се представят по подходящ начин за различните 
видове публика – по местоположение, интереси, възраст, пол и пр. 

4. Съблюдавайте крайните срокове, включително продуцентските срокове на 
медийните звена и празничния им календар. Добре е да следите 
работните цикли на големите звена (новини, крайни срокове на печатници, 
предавания на живо). 

5. Пресконференция или брифинг се свикват само ако имате достатъчно 
важни новини. Говорителите за конференцията трябва да бъдат 
инструктирани и по възможност да репетират. 

6. Добър повод за представяне на разумен, основателен коментар от страна 
на НПО биха могли да бъдат проектозакони, съдебни дела, официални 
доклади и статистически данни, дори сезонни събития. 

7. На медиите могат да се предоставят проучвания и други материали с цел 
поддържане на отношенията. 

8. Важни са и добрите снимки, чрез които да се илюстрират историите. 
Поддържайте собствен архив от снимки на важни обекти и лица, които 
могат да потрябват при поискване. Изпращайте собствен фотограф или 
оператор на големите събития. 

9. Поддържайте добър, актуален сайт на организацията, включващ обща 
информация, прессъобщения и важни публикации, като винаги мислите 
какво ще е от интерес за посетителите, а не се поддавате на 
институционална суета. 

10. Винаги имайте готов медиен пакет с презентация, брошури и други 
разяснителни материали, който може да се предостави на журналистите, 
ако ще им бъде от полза. Всеки материал, изпращан до медиите, трябва 
да включва име за контакт, телефонен номер и имейл адрес.  

11. Ако е необходимо време, за да могат медиите да проучат даден случай, 
или определена новина да излезе на конкретен ден, може да се приложи 
ембарго. Ако е така, използвайте само медии, на които имате доверие. 
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Като цяло обаче трябва да се въздържате от прибягване до ембарго. 
Вместо това могат да се използват предварителни предупреждения. 

12. Цитатите трябва да са на достатъчно авторитетни и интересни за медиите 
лица, които трябва да бъдат на разположение за интервю винаги, когато е 
възможно. 

13. Трябва да се избягва засичане с големи събития или съобщения от други 
действащи лица и предварително да се проучва какви други събития биха 
могли да привлекат медийното внимание в дните, за които планирате 
пресконференция, стартиране на кампания или голямо събитие. 

 
5. Прессъобщение – основни правила 
 
Теоретиците в областта на комуникацията твърдят, че само едно от всеки 
десет прессъобщения се публикува в някой вестник. Макар че това е най-
евтиният и лесен способ, с който разполагат НПО, и позволява най-добър 
качествен контрол, е важно да се използва внимателно. Златно правило на 
комуникацията е прессъобщението да се изпраща в рамките на осем часа след 
събитието. Ако това е невъзможно, все пак осигурете своевременно изпращане 
на съобщението. 
 
„Медийно изявление“ е внимателно формулиран коментар, изразяващ 
официалното ви становище по определен важен въпрос. То прилича на 
прессъобщението, но функцията му не е да акцентира върху конкретни 
събития, а да се споделят възгледи и становища по конкретни въпроси. Трябва 
да бъде кратко, просто и директно по темата. 
 
Поканите за събития са кратки и сбити. Те посочват мястото, времето и 
участниците в определено събитие, без да дават твърде много информация. 
Целта им е да накарат журналистите да дойдат. Много е важно да поставите 
грабващо заглавие и да загатнете за присъствието на известни личности, 
потвърдили участието си. 
 
Контролен списък за ефективни прессъобщения – адаптиран от 
Michael Bland, Alison Theaker и David W Wragg, Effective media relations: 
How to get results (PR in practice), Routledge, 2005 г., второ издание. 
 
1. Идеалната дължина е една страница във формат A4. Препоръката 

на теоретиците е на прессъобщенията да се гледа като на пирамида 
с кратко, грабващо заглавие на върха (не повече от 5 думи). 
Основните факти трябва да бъдат поместени в кратък първи абзац. 
Всеки абзац трябва да се състои от най-много три изречения, а 
първият – само от едно-две (не повече от 40 думи). Не пропускайте 
да използвате бланките и логото на своята НПО. 

2. Винаги обозначавайте датата най-горе, за да вижда редакторът, че 
материалът е актуален. 

3. Трябва да са включени отговорите на шест основни въпроса, 
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необходими на всеки журналист: 
4. КОЙ? Кой е бил замесен? Кой е замесен? 
5. КАКВО? Какво е станало? Какво ще стане? 
6. ЗАЩО? Защо се е състояло събитието? Защо е взето решение за 

провеждането му? 
7.  КОГА? Кога се е състояло събитието? Кога ще се състои събитието? 
8.  КАК? Как се е състояло? Как ще се състои? 
9.  КЪДЕ? Къде се е състояло? Къде ще се състои? 
10. За влиятелност трябва да се включат цитати на думите на 

високопоставено лице. 
11. Точността е от първостепенно значение. Златното правило е 

„сбитост“. Проверка: незапознато с темата лице трябва да може да 
прочете и разбере материала за по-малко от 5 минути. 

12. За предпочитане пред правническия език е добрият журналистически 
стил. Избягвайте жаргонен език. 

13. Трябва да се включи кратко заключително изложение на дейността 
на организацията. В края на съобщението трябва да се посочи лице 
за контакт, както и телефонни номера за връзка в работно и 
извънработно време. Ако се говорят много езици, посочете лице за 
контакт за всеки език. 

14. РЕДАКТИРАЙТЕ! 
15. Ако историята може да бъде допълнена с добра снимка, 

предоставете такава, заедно с подходяща обяснителна бележка към 
нея (за публикации, в които се използват снимки). 

16. Ако има вероятност определен журналист да се нуждае от време, за 
да разучи въпроса и напише важна статия, предвидете 
допълнително време и използвайте ембарго, за да намалите 
вероятността новината да излезе твърде рано. 

17. Използвайте електронна поща за разпространението, така че 
материалът да може лесно да се копира и редактира. 

18. Съблюдавайте работните цикли на медиите и изпращайте само 
информация, която все още има новинарска стойност. 

 
6. Пресконференцията – как, къде, кога? 
 
Пресконференцията е средство за предаване на информация до медиите чрез 
личен, присъствен контакт, даващ възможност за предоставяне на повече 
подробности. Пресконференциите имат предимството, че дават добри 
възможности за развитие на отношенията с журналисти. Свиквайте 
пресконференция само ако организацията ви иска да съобщи нещо важно и 
смятате, че прессъобщението няма да е достатъчно. 
 
Една от особеностите при организирането на пресконференция в случая на 
НПО, работещи за борба с дискриминацията, е вземането на решение за 
стратегическо подреждане на публиката. Решете дали за целите ви е 
подходящо уязвимата група или жертвата да бъде в обсега на камерата.  
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Контролен списък за пресконференции – адаптиран от Michael Bland, 
Alison Theaker и David W Wragg, Effective media relations: How to get results 
(PR in practice), Routledge, 2005 г., второ издание. 
 
1. Решете какви са целите на пресконференцията. Уверете се, че имат 

новинарска стойност и са достойни за пресконференция. 
2. Определете посланието, подгответе подредбата на 

пресконференцията, разпределете отговорностите – председател, 
говорители (най-много трима), медийни пакети, доброволци. 
Изберете място, дата и час, като вземете под внимание различните 
фактори (момент, работен поток, символика, конкурентни събития, 
достъпност и пр.). 

3. Чрез базата си от данни подберете и поканете само тези 
журналисти, за които според вас събитието би представлявало 
интерес. Уведомете ги за целта на събитието чрез предварително 
съобщение/покана. Поканете също внимателно подбрани партньори, 
съюзници, благоразположени длъжностни лица. Поканите се 
изпращат от два до седем дни преди конференцията и (освен в 
кризисни ситуации) 24 часа преди събитието се телефонира до 
поканените лица. 

4. Подгответе сценария на пресконференцията: най-добре е 
говорителите да репетират на предходния ден на мястото на 
събитието. Речите трябва да са не по-дълги от 10-15 минути, да 
бъдат стегнати и да не се повтарят. Подгответе медиен пакет. 
Изгответе дневен ред/програма, с посочване на началния и крайния 
час, както и изявление или прессъобщение. Подгответе главен 
списък с данни за контакт с ораторите, най-добре – със снимки и 
титли, така че да могат да бъдат идентифицирани правилно. 

5. Предвидете достатъчно време за подготовка на залата и бъдете 
подготвени да започнете с малко закъснение. Всички гости трябва да 
бъдат посрещнати и вписани, за да се документира присъствието им. 

6. До журналистите, които са били възпрепятствани да присъстват, се 
изпращат материали като акт на внимание и за тяхно сведение. 

7. Поместете всички изявления и снимки от пресконференцията на 
сайта на организацията. 

8. Когато избирате мястото, разпределяте местата за сядане и 
подреждате залата, не забравяйте за достъпността. 

 
7. Интервю – правила 
 
В много случаи журналисти се обръщат към неправителствената организация 
или изпращат покани до неин представител. Това са ценни възможности да се 
увеличи видимостта на организацията и трябва да се използват за разясняване 
на дейността и позицията й. Когато приемете покана от медиите, трябва да сте 
добре подготвени и да очаквате както благоразположено, така и враждебно 
отношение от страна на журналиста. Познавайте специфичните интереси на 
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конкретното медийно звено и личния дневен ред на журналиста и на 
останалите гости. Добре е в рамките на организацията в определен момент да 
обсъдите и решите кои са медийните звена, които търсят присъствието ви само 
с цел да ви подложат на „обстрел“, кои следва да се избягват и на кои да се 
дава предимство. Като организация трябва да обсъдите също кога е допустимо 
представителят ви да напусне студиото на телевизионно предаване, ако не се 
спазват основните правила на общуване и етика в журналистиката. 
 
Контролен списък за интервюта – адаптиран от Michael Bland, Alison 
Theaker и David W Wragg, Effective media relations: How to get results (PR in 
practice), Routledge, 2005 г., второ издание. 
 
ПОДГОТОВКА 
 
1. Бъдете наясно за какво е интервюто. Подгответе се предварително – 

потърсете основна информация за политиката на медийното звено, 
редактора и позицията на конкретния журналист. Разберете дали ще 
има и други гости и кои са те. Съставете основното си послание – 
кои са най-важните две-три неща, които искате да достигнат до 
публиката? 

2. Поставете граници – ако има въпроси, на които не можете или не 
желаете да отговорите, обяснете това на журналиста и го отклонете. 

3. Ако интервюто е телевизионно, отидете рано, позволете да 
извършат цялата подготовка – да ви покажат мястото ви, закрепят 
микрофона и пр.; задайте въпроси на журналистите, за да се 
отпуснете и да свикнете със студиото. Последна проверка на 
външния вид: привеждане в ред на прическата, вратовръзката, 
ризата, полите на сакото/палтото и пр. 
 

ВЪНШЕН ВИД И МАНИЕРИ 
 
Ако интервюто е по телевизията: 
 
1. Изберете облекло, създаващо образа, с който желаете да 

представите своята НПО – едноцветните платове и неутралните 
цветове ще свършат работа. 

2. Заемете изправена стойка. Гледайте към интервюиращия през 
цялото време. Внимавайте за езика на тялото. 

3. Говорете ясно и отчетливо. 
4. Използвайте ръцете си, ако желаете, и не се страхувайте от 

маниерност, но избягвайте суетливи, нервни движения. 
5. Носете си записки, ако предпочитате, но не четете от тях. 

 
Ако интервюто е по радиото: 
 
1. Усмихнете се! Така гласът ви ще звучи по-топло. 
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2. Отговаряйте на въпросите кратко. 
3. Гледайте интервюиращия в очите. 
4. Представете си, че ви слуша любимата племенница тийнейджърка, 

за да подберете езика си добре и да отправите посланието си 
спокойно и просто. 

5. Ако носите записки, внимавайте да не шумите с тях в микрофона. 
6. Бъдете прями и въодушевени до края. 
 
СПРАВЯНЕ С ИНТЕРВЮТО 
 
Платинено правило: Представете основните идеи пред публиката, 
независимо от въпросите и останалите отклонения. 
 
Златни правила: 
1. Изслушвайте въпросите внимателно. 
2. Опровергавайте неверните твърдения. Не позволявайте на 

журналистите да представят своите думи за ваши. Не се 
отклонявайте от основното, за което говорите. 

3. Бъдете положително настроени. Не се гневете. Бъдете търпеливи – 
използвайте възможността да помогнете на журналистите да 
разберат сложността на положението, така че да могат да 
просвещават публиката. 

4. Бъдете честни. 
 

Сребърни правила: 
1. Опитвайте се да предугаждате изненадите. 
2. Не се обръщайте към интервюиращия поименно. 
3. Не използвайте жаргонен или специализиран език. Не разкривайте 

поверителна информация относно бенефициентите. 
4. Представете си, че има един-единствен зрител. 
5. Не запълвайте неловкото мълчание. Това е работа на 

интервюиращия. 
6. Познавайте фактите. Не се впускайте в обяснения, които нямат 

отношение към темата. 
7. Когато обсъждате много деликатни теми, правете свои собствени 

записи. 
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Second Edition. John Wiley and Sons. 
− European Network of Legal Experts in the Non-Discrimination Field (2011) How 

to Present a Discrimination Claim: Handbook on seeking remedies under the 
EU Non-discrimination Directives, available at: http://www.non-
discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discriminatio
n%20Claim%20EN.pdf.  
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Мониторинг 
 
Материали относно мониторинг 
 
− Guzman, M. and Verstappen, B. (2003) What is monitoring? Human Rights 

Monitoring and Documentation Series, Volume 1, HURIDOCS.  
− Nowicki, M. and Fialova, Z. (2004) Human rights monitoring, Helsinki 
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approaches (worldbank.org).  
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manual, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston.  

 
Материали относно мониторинг и оценяване на проекти или организации 
 
− Shapiro, J. Monitoring and evaluation, toolkit, Civicus (civicus.org), достъпен 

също на френски и испански език. 
 

Материали относно оценка на въздействието 
 
− Equality and Human Rights Commission (2009) Equality impact assessment 

guidance. A step-by-step guide to integrating equality impact assessment into 
policymaking and review.  

http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
http://www.errc.org/cms/upload/media/00/D6/m000000D6.pdf
http://www.migpolgroup.org/publications_detail.php?id=198
http://www.hfhrpol.waw.pl/publikacja-3-20-en.html
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− EIA Guidelines NHS 2007 (National Health Institute), including: Equality impact 
assessment – useful questions for screening, EIA templates (2008).  

− Equality impact assessment. Policies, projects, services, functions and 
strategies. An easy guide for staff who need to complete EIA, Portsmouth City 
Council (portsmouth.gov.uk; 15.04.2011).  

− Dorset County Council equality assessment toolkit (dorsetcc.gov.uk; 
dorsetforyou.com; 15.04.2011).  

− The Open University equality impact assessment toolkit. A practical guide for 
managers to assess the impact their functions, policies and procedures have on 
different groups of people, The Open University Equality and Diversity Office in 
partnership with MSM Consultants Ltd, April 2007 (open.ac.uk; 15.04.2011).  

− An introduction to human rights impact assessment, humanrightsimpact.org – 
an interesting website on human rights impact assessment including the eight-
step approach to HRIA (15.04.2011).  

− Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) (2004) 
Methodology and tools for human-rights-based assessment and analyses.  

− Harrison, J. and Stephenson, M-A. Human rights impact assessment: review of 
practise and guidance for future assessment, Scottish Human Rights 
Commission, 2010.  
 

Клипове в YouTube: 
 
Има редица интересни клипове относно мониторинг, оценяване и оценка на 
въздействието - препоръчваме на читателите да се запознаят с тях, 
използвайки ключови думи. 
 
Партньорства 
 
− National Democratic Institute for International Affairs (2009) Joining forces: A 

guide for forming, joining and building political coalitions.  
− Andersson, M., Svensson, L., Wistus, S. and Åberg, C. (eds.) (2006) On the art 

of developing partnerships, National Institute of Working Life, Sweden 
http://partnership.esflive.eu/files/On_the_Art_of_Developing_Partnership.pdf 

− GB Equal Support Unit Partnership working – a guide for development 
partnerships, sharing practice from the Equal programme.  

− European Network for Rural Development Integrated European cooperation 
guide, http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2A9A7348-
B2CD-A9FB-620D-67CE880700D6 

− Collaboration Roundtable (2001) The partnership toolkit: Tools for building and 
sustaining partnerships. 

 
Медии 
 
− European Union Agency for Fundamental Rights (2008) A diversity toolkit for 

factual programmes in public television, FRA.  

http://partnership.esflive.eu/files/On_the_Art_of_Developing_Partnership.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2A9A7348-B2CD-A9FB-620D-67CE880700D6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2A9A7348-B2CD-A9FB-620D-67CE880700D6
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− The Advocates for Human Rights (2011), A practitioner’s guide to human rights 
monitoring, documentation and advocacy. 

− Phillips, D. and Young, P. (2009) Online public relations – A practical guide to 
developing an online strategy in the world of social media, Second edition, PR 
in Practice Series, Kogan Page. 

− Bland, M. Theaker, A. and Wragg, D. W. (2005) Effective media relations: How 
to get results PR in Practice Series, Kogan Page, Routledge, Second edition 

− Gregory, S. (2005) Video for change: a guide for advocacy and activism, Pluto 
Press.  

 
Ценни източници са достъпни и онлайн: 
 
− Media4Diversity – проучвания, доклади, добри практики, включително 

специфична за страната информация и допълнителни материали, 
достъпни на: http://www.media-
diversity.org/mdi/index.php?option=com_content&view=article&id=1115. 

− В интернет можете да намерите множество примери на клипове от 
различни антидискриминационни кампании, проведени във вашата и в 
други страни, с анти-дискриминационни послания, адаптирани за различни 
типове аудитории (деца, млади хора, уязвими групи, както и за широката 
общественост). 

 

http://www.media-diversity.org/mdi/index.php?option=com_content&view=article&id=1115
http://www.media-diversity.org/mdi/index.php?option=com_content&view=article&id=1115
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Съдържанието на настоящата публикация не изразява непременно 
мнението и позицията на Европейска комисия, Генерална дирекция Трудова 
заетост, социални въпроси и равни възможности. Европейската комисия и 
нейните представители не носят отговорност за възможните начини, по 
които информацията от тази публикация може да бъде употребена. 
 
Настоящото учебно ръководство е разработено в рамките на финансирания от 
ЕС проект „Повишаване на информираността в областите на борбата с 
дискриминацията и равенството, насочен към организациите на гражданското 
общество” – VT/2010/007, осъществяван в 32 европейски страни (държави-
членки на ЕС, на ЕИП/ЕАСТ (Лихтенщайн, Норвегия и Исландия), страни 
кандидатки (Турция, Република Македония, Хърватия) и Сърбия като 
потенциална страна кандидатка. 1 
 
Проектът представлява инициатива на Европейската комисия, финансирана от 
Програмата на Общността за трудова заетост и социална солидарност - 
PROGRESS. Той се осъществява от Human European Consultancy 
(www.humanconsultancy.com), Migration Policy Group (www.migpolgroup.com) и 
местни партньори във всяка от 32-те страни. Дейностите на национално ниво 
бяха изпълнени от Български хелзинкски комитет (БХК) (www.bghelsinki.org).  
 
Проектът си поставя за цел да повиши капацитета на организациите на 
гражданското общество, които работят в областта на борбата с 
дискриминацията и равенството, чрез подготовката на учебни материали и 
дейности. НПО имат жизненоважна роля за разбирането и прилагането на 
антидискриминационното право. Техният глас е гласът на онези, които 
представляват и защитават, те са основен фактор за повишаване на 
информираността както на жертвите и потенциалните жертви на 
дискриминацията, които често не познават правата си, така и на широката 
общественост. 
 

                                                      
1  Лихтенщайн и Люксембург не са включени в проекта поради факта, че НПО в тези страни 

имат други начини за обучение. 

http://www.humanconsultancy.com/
http://www.migpolgroup.com/
http://www.bghelsinki.org/
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1 Картографиране: НПО/ Профсъюзи работещи срещу 
дискриминацията. Профил на НПО и профсъюзите, които работят 
срещу дискриминацията 

 
1. Какви типове НПО и профсъюзи работят срещу дискриминацията на 

национално равнище?  
 
НПО, които видимо работят срещу дискриминацията (антидискриминационните 
(АД) НПО) се делят на няколко категории. Първо, това са общоправозащитните 
НПО, които работят срещу дискриминацията наред с други нарушения на 
основни права. Тези НПО включват Български хелзинкски комитет (БХК),2 
Асоциацията за европейска интеграция и права на човека (АЕИПЧ),3 Български 
адвокати за правата на човека (БАПЧ),4 Български активистки алианс и 
Центъра за права на човека Левски (ЦПЧЛ). Към тях следва да се добавят и 
фондация “Междуетническа инициатива за човешки права” (ФМИЧП),5 чиято 
дейност е основно срещу расизма, и фондация “Европейски институт” (ФЕИ),6 
която се занимава с популяризиране на европейски политики, включително 
антидискриминация и разнообразие. Втората категория са НПО на уязвими 
общности - хора с различна сексуална ориентация, хора с увреждания, жени, 
роми - които работят срещу дискриминацията спрямо техните общности наред 
с други нарушения на правата на тези общности. Тези общностни НПО 
включват Център за независим живот (ЦНЖ) (увреждане),7 сдружение 
„Човеколюбие“ – Пазарджик (увреждане),8 фондация "Хоризонти" (увреждане),9 
сдружение "Достоен живот" – Видин (увреждане),10 фондация "Достоен живот" – 
Бургас (увреждане),11 сдружение "Бъдеще за децата с увреждания" – Казанлък 
(увреждане),12 сдружение "Ти избираш" - Стара Загора (увреждане),13 
"Ресурсен център - Билитис" (ЛГБТ),14 15 Младежка организация "ЛГБТ 
действие" (ЛГБТ),16 София прайд (ЛГБТ),17 Международен център за 
изследване на малцинствата и културните взаимодействия (ИМИР) (религия, 
етнос),18 фондация „С.Е.Г.А.“ (малцинства),19 Програма Рома на Институт 

                                                      
2  http://www.bghelsinki.org. 
3  http://www.eurorights-bg.org/en/categories/home/home.html.  
4  http://www.blhr.org/indexEN.html. 
5  http://www.inter-ethnic.org/web/. 
6  http://www.europeaninstitute.bg/.  
7  http://www.cil-bg.org. 
8  http://chovekolubie.org/.  
9  http://www.horizonti.bg/. 
10  http://www.dostoen-jivot.org/. 
11  http://dostoenzhivot.ok-bg.net/. 
12  http://www.speckids.org/. 
13  http://www.ti-izbirash.org/. 
14  Лесбийки, гей мъже, бисексуални и транссексуални хора. 
15  http://www.bilitis.org. 
16  http://www.deystvie.org. 
17  http://www.sofiapride.info/. 
18  http://www.imir-bg.org. 
19  http://cega.bg/?id=1. 

http://www.bghelsinki.org/
http://www.eurorights-bg.org/en/categories/home/home.html
http://www.blhr.org/indexEN.html
http://www.europeaninstitute.bg/
http://www.cil-bg.org/
http://chovekolubie.org/
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"Отворено общество" (роми),20 Център “Амалипе” – Велико Търново (роми),21 
фондация “Сдружение Дром” – Видин (роми),22 фондация „Междуетническа 
инициатива за човешки права“ (роми),23 Християнски център „Прелом“ 
(религия),24 сдружение „Самаряни“ – Стара Загора (възраст, пол, роми), 25 
фондация „SOS семейства в риск“ - Варна (възраст - деца, пол),26 Център за 
изследвания и политики за жените (ЦИПЖ) (пол),27 Българска фондация за 
джендър изследвания (БФДИ) (пол),28 Женски алианс за развитие (ЖАР),29 и 
фондация за джендър образование, изследвания и технологии.30 НПО, които 
работят за децата, като УНИЦЕФ - България,31 или за възрастните хора, не са 
се занимавали досега с антидискриминационна работа в собствен смисъл. 

 
Профсъюзите като цяло не са чувствителни към антидискриминационната 
проблематика и до днес не са се занимавали с такава дейност.  
 
Известно въвличане от тяхна страна в такава дейност, номинално засега, 
представлява фактът, че Конфедерацията на независимите синдикати в 
България (КНСБ),32 най-големият профсъюз в страната, е подписала 
споразумение за сътрудничество с Комисията за защита срещу 
дискриминацията (КЗД),33 специализирания орган за равенство, във връзка с 
Европейската година на равните възможности за всички 2007.  
 
Друга профсъюзна АД проява е участието на Синдиката на българските 
учители (СБУ), който е член на КНСБ, в проект на Европейския профсъюзен 
комитет по образованието (ЕTUCE)34 под надслов “Развиване на 
недискриминационно качествено образование за ромските деца” в България. 

 
Няколко по-малки, местни, базирани в отделни предприятия профсъюзи са 
извършвали отделни антидискриминационни действия, като са завеждали 
жалби пред КЗД. В тези жалби обаче те се оплакват от дискриминация на 
основата на профсъюзна принадлежност, а не на основата на някой от 
основните шест защитени признака (раса/етнос, пол, възраст, увреждане, 
религия, сексуална ориентация). Изключение прави делото пред КЗД по 
признак възраст, образувано по жалба на Национален браншови синдикат 
                                                      
20  http://ethnos.bg/ethnos.php. 
21  http://amalipe.com/. 
22  http://www.drom-vidin.org/. 
23  http://www.inter-ethnic.org/web/index.php?lang=BG. 
24  http://www.prelom.bg/.  
25  http://www.samaritans.bg/. 
26  http://sos-varna.org/.  
27  http://www.cwsp.bg/htmls/home.php. 
28  http://www.bgrf.org/en/.  
29  http://www.women-bg.org/index_en.html.  
30  http://www.gert.ngo-bg.org/en.  
31  http://www.unicef.bg/bg. 
32  http://www.knsb-bg.org/eng/enindex.htm.  
33  От 19 януари 2007 г. 
34  http://www.etuce.homestead.com/ETUCE_en.html. 

http://www.prelom.bg/
http://www.samaritans.bg/
http://sos-varna.org/
http://www.cwsp.bg/htmls/home.php
http://www.bgrf.org/en/
http://www.women-bg.org/index_en.html
http://www.gert.ngo-bg.org/en
http://www.unicef.bg/bg
http://www.knsb-bg.org/eng/enindex.htm
http://www.etuce.homestead.com/ETUCE_en.html
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„Телекомуникации”– София с/у Българска телекомуникационна компания 
(БТК).35 
 
2. С какви признаци на дискриминация се занимават АД организациите, с 

какъв обхват и в кои сектори? 
 
Правозащитните НПО (БХК, АЕИПЧ, БАПЧ, БАА, ЦПЧЛ) работят по различни 
признаци, в това число раса/етнос, пол, възраст, увреждане (както физически, 
така и ментални), религия, сексуална ориентация. Тяхната 
антидискриминационна дейност обхваща различни сектори, като трудовата 
област, образованието, здравеопазването, обществените услуги, 
наказателното правосъдие, медийна етика и др. Популяризаторската АД 
дейност на ФЕИ също обхваща различни признаци и сектори. ФМИЧП се 
съсредоточава върху етническата и религиозна дискриминация в различни 
области. Общностните НПО се фокусират върху признаците на своите 
общности и работят в различните области, където тези общности срещат 
изключване. Амалипе основно се занимава с ромското образование.  
 
Малкото, направено до днес от профсъюзите в АД областта, се свежда до 
участието на СБУ в проекта на ETUCE за ромското образование, както и 
единични дела пред КЗД. 
 
3. Антидискриминационната дейност основна ли е за тези организации 

или е малка част от работата им?  
 
За всички НПО, картографирани тук, антидискриминацията е значителен 
приоритет, а за някои е един от първите или дори първият. 
 
За споменатите профсъюзи това е само малък, непредставителен фрагмент от 
дейността им. 
 
4. Регистрирани ли са тези НПО и профсъюзи? Лесна ли е или 

проблематична регистрацията като НПО или профсъюз? 
 
Почти всички АД НПО и профсъюзи са регистрирани в съда. Регистрацията не 
представлява проблем. Единствено БАА е неформално гражданска група от 
активисти. 
 
5. Като цяло колко големи са тези НПО и профсъюзи?  
 
Най-малкото АД НПО (местният ЦПЧЛ) има трима служители, а най-голямото 
(БХК) – почти 30. Останалите варират между тези две крайности.  
 
КНСБ съобщава членска маса от 350 000 души.36  
                                                      
35  http://www.ruseinfo.net/news_84572.html.  
36  Информация, публикувана на Интернет страницата им. 

http://www.ruseinfo.net/news_84572.html
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6. Членуват ли тези организации в национални мрежи или работят 
самостоятелно? 

 
Почти всички АД НПО имат или са имали връзки с различни мрежи, като 
Фамилия “Права на човека” – не функционира ефективно в момента, Български 
бежански съвет (ББС), Национална мрежа за равни възможности (пол) – 
несъществуваща към момента,. Ромски обществен съвет при Софийския 
общински съвет, Национален съвет на хората с увреждания, Национален съвет 
за равнопоставеност на жените и мъжете, Българска коалиция за 
равнопоставеност на половете, Българска платформа към Европейското 
женско лоби, Национална мрежа за децата и др. Тези НПО работят съвместно 
по отделни инициативи, също така и самостоятелно.  
 
КНСБ и СБУ, които са слабо чувствителни по въпросите на дискриминацията, 
не са се свързвали в антидискриминационни мрежи нито с профсъюзи, нито с 
НПО.  
 
7. Главно в столицата ли са базирани организациите или са разпрострени 

из страната? 
 
Повечето АД НПО са със седалище в София, като БФДИ и ФМИЧП имат и 
местни офиси в няколко други града. Извън столицата са базирани АЕИПЧ – 
Пловдив, Амалипе – Велико Търново, ЦПЧЛ – Карлово, сдружение "Достоен 
живот" и Дром – Видин, фондация "Достоен живот" – Бургас, Бъдеще за децата 
с увреждания – Казанлък, Човеколюбие – Пазарджик, Ти избираш и Самаряни- 
Стара Загора, SOS семейства в риск - Варна. 
 
КНСБ е със седалище в София, но има териториални структури в цялата 
страна. 
 
8. Един и същ тип работа ли извършват организациите от София и тези 

от другите градове? 
 
Местната организация ЦПЧЛ няма капацитет да се занимава с лобиране и 
застъпничество на национално равнище като централните АД НПО, базирани в 
столицата. За разлика от тях, тя не е в състояние самостоятелно да води 
съдебни дела, да провежда антидискриминационни обучения за други НПО или 
за представители на властта, или да съветва правителството относно 
законодателството и политиките. Тя се съсредоточава върху застъпничество на 
местно ниво, разследване на случаи, работа с жертви, препращане на 
оплаквания към по-големи НПО и логистична подкрепа за водене на дела на 
място от страна на последните. Основно на местно ниво работят и сдружение 
"Достоен живот", фондация "Достоен живот" – Бургас, Бъдеще за децата с 
увреждания, Човеколюбие, Ти избираш, Самаряни, Дром, SOS семейства в 
риск и Амалипе, но при повод се включват и в инициативи и работни групи на 
централно ниво. АЕИПЧ, която има национална видимост в обществото и 
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медиите във връзка с делата, които води,, извършва тип работа, сравнима с 
дейностите на софийските организации.  
 
КНСБ и СБУ, които почти не са се занимавали с антидискриминационна работа 
до днес, не могат да бъдат категоризирани от гледна точка на тип АД дейност.  

 
9. Каква е политическата или обществена тежест на тези НПО и 

профсъюзи на национално равнище – от гледна точка на широката 
общественост, гражданското общество, 
компаниите/работодателите, правителството? 

 
Влиянието на всяко АД НПО e различно. Някои от тях, като БХК, БАПЧ, АЕИПЧ 
и БЦДИ, са от най-влиятелните в страната и имат голям авторитет в 
гражданския сектор и пред медиите и властите. Голяма част от широката 
общественост обаче възприема работата на БХК за защита на етническите 
малцинства, особено ромите, като много спорна. ЦНЖ и новосъздадените 
Действие и София Прайд са доста видими също и привличат вниманието на 
медиите.  
 
Религиозни НПО сякаш имат по-малко влияние сред обществеността и не са 
така видими. Всички АД НПО се признават от правителството, което, общо 
взето, ги включва в консултационни процеси, свързани с недискриминацията, 
включването и защитата на уязвими групи. ФЕИ изглежда добре свързана с 
правителствени кръгове, както и с бизнес донори, може би поради 
политическите си връзки, каквито другите АД НПО нямат.  
 
ФЕИ има и работни взаимоотношения с организации на работодатели и с 
компании, каквито останалите НПО като цяло нямат. 
 
КНСБ е най-големият профсъюз в страната, с всички произтичащи от това 
последици за тежестта му в обществото. 
 
10. Сътрудничат ли си АД НПО и профсъюзите (НПО с НПО, профсъюзите 

с профсъюзи и НПО с профсъюзи)?  
 
Всички АД НПО си партнират помежду си. Като цяло обаче, сътрудничество 
между КНСБ и АД НПО няма. Единствено ФЕИ съобщава съвместни действия 
със СБУ. 
 
a. С каква цел(и) (обмяна на експертиза, сътрудничество по дела или 

кампании, съвместно организиране на събития)? 
 

За всички тези цели. 
 

b. Сътрудничеството по-голямо ли е по някои признаци на дискриминация, 
отколкото по други? Ако да, по кои? 
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АД НПО си сътрудничат по-често във връзка с признаците етническа 
принадлежност и увреждане. Женските организации обаче много си 
сътрудничат помежду си относно пола. През последните години активност и 
сътрудничесто има и помежду ЛБГТ организациите. 
 
11. Работят ли организациите с подобни НПО или профсъюзи от други 

страни?  
 
a. Съседни страни? 
 
Повечето АД НПО са свързани с партньори в Гърция, Турция, Румъния, 
Македония, Сърбия, Хърватска, Албания. Някои от тях са членували в 
регионални мрежи, като Балканската мрежа за правата на човека, Мрежата 
Малцинствени права на практика, Мрежата срещу трафик и корупция (ACTA), 
Ариадне, които към момента не са активни. 
 
КНСБ съобщава, че е афилиран към Международната конфедерация на 
свободните синдикати (CFTU)37 с членове в съседните балкански страни и 
страните от централна и източна Европа, както и в други страни. По този начин 
и СБУ, който е член на КНСБ, се явява свързан с тези чуждестранни 
профсъюзи. КНСБ, а посредством него и СБУ, са свързани с профсъюзи от 
много страни, в това число съседни, чрез Международната организация на 
труда (МОТ).38 
 
b. Други нови страни-членки на Европейския съюз? 
 
АД НПО съобщават, че си партнират с други като тях от Литва, Латвия, 
Естония, Полша, Унгария, Словакия.  
 
КНСБ, а чрез него и СБУ, са свързани с профсъюзи в новите страни-членки на 
Европейския съюз посредством Европейската конфедерация на профсъюзите 
(ETUC),39 както и посредством CFTU и МОТ.  
 
c. Други?  
 
АД НПО съобщават, че контактуват с партньори в Брюксел (като столица на 
Европейския съюз), Испания, Швеция, Холандия, Италия, Швейцария, 
Великобритания, Ирландия, Франция, Кипър, Австрия, Германия. БХК, освен в 
тези страни, има партньори и в Русия, Армения, Грузия, Азербайджан, 
Киргизстан, Туркменистан и Беларус. Повечето от тези НПО членуват и в 
различни международни мрежи, като Международната асоциация на лесбийки 
и гей мъже (ILGA)40 и Младежката и студентска организация на лесбийки и гей 
                                                      
37  http://www.icftu.org/default.asp?Language=EN.  
38  http://www.ilo.org/.  
39  http://www.etuc.org/. 
40  http://www.ilga.org/.  

http://www.icftu.org/default.asp?Language=EN
http://www.ilo.org/
http://www.etuc.org/
http://www.ilga.org/
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мъже (IGLYO),41 Младежката европейска мрежа срещу насилието, 
Европейското женско лоби,42 Международната мрежа за джендър политика,43 
Женската програма на мрежата на Институт “Отворено общество” - Ню Йорк,44 
Мрежа на жените в развитие - Европа (WIDE),45 Социален страж,46 
Европейската мрежа срещу расизма,47 Европейския съвет за бежанци и 
изгнаници,48 и други. Само две от АД НПО, АЕИПЧ и местната ЦПЧЛ, към 2008 
г. не съобщават да имат контакти в чужбина. 
 
КНСБ съобщава, че е свързан с профсъюзи от други страни чрез CFTU, ETUC и 
МОТ.  
 
12. Работят ли те на международно равнище (кампании, дела, друго)? 
 
Tрите най-големи АД НПО (общоправозащитните БХК, БАПЧ, АЕИПЧ) водят 
дискриминационни дела, както и други дела, пред международни съдилища и 
квазисъдебни юрисдикции, най-вече пред Европейския съд за правата на 
човека в Страсбург и, съвместно с партньорски европейски организации, по 
Европейската социална харта. Освен това, БХК води дела пред органите на 
ООН, които разглеждат индивидуални жалби. Ромското НПО ИРВ, което е 
относително ново, но чийто екип има правозащитен и АД опит от предишната 
си дейност в сега западналата фондация “Романи бах”, също може да се 
очаква да води дела по Европейските Конвенция за правата на човека и 
Социална харта (Ревизирана). 
 
БХК освен това участва, съвместно с други национални и международни 
организации, в международни застъпнически кампании, както и в изготвяне на 
международни доклади. Повечето АД НПО са работили като местни партньори 
на европейски или международни НПО по международни проекти, в това число 
обучения, конференции и други събития. Участвали са и в изследвания и 
застъпнически инициативи на международните мрежи, в които членуват. 
 
КНСБ и СБУ не са извършвали международна АД дейност. Ролята на СБУ в 
рамките на международния проект на ETUCE за недискриминационно 
образование за ромите се свежда до дейност в рамките на България.  
 
13. Могат ли да работят на английски език? 
 

                                                      
41  http://www.iglyo.com/content/index.html.  
42  http://www.womenlobby.org/.  
43  http://www.igpn.net/.  
44  http://www.soros.org/initiatives/women.  
45  http://www.eurosur.org/wide/home.htm.  
46  http://www.socialwatch.org/en/portada.htm. 
47  http://www.enar-eu.org/. 
48  http://www.ecre.org/.  

http://www.iglyo.com/content/index.html
http://www.womenlobby.org/
http://www.igpn.net/
http://www.soros.org/initiatives/women
http://www.eurosur.org/wide/home.htm
http://www.socialwatch.org/en/portada.htm
http://www.enar-eu.org/
http://www.ecre.org/
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Всички АД НПО могат и го правят, с единствено изключение малката местна 
ЦПЧЛ. По-големите, като БХК, водят голяма част от дейността си именно на 
този език (проектопредложения и отчети, изследвания на международното 
право и практика, изготвяне писмени становища по международни дела и 
кампании, международни публикации и пр.). 
 
Профсъюзите имат голям брой служители, в това число и такива, които ползват 
английски език. Доколко обаче езиковите умения на тези служители са добри е 
неясно. 
 



 

11 

Семинари за повишаване на информираността в областите на борбата с дискриминацията и равенството, насочени към 
организациите на гражданското общество 

 

2 Експертен опит на НПО-та/професионални съюзи, работещи за борба 
с дискриминацията  

 
14. Приемат ли жалби за дискриминация? 
 
Половината АД НПО (БХК, АЕИПЧ, БАПЧ, ИРВ, , ЦНЖ, и БФДИ, Прелом, 
Хоризонти) получават жалби и водят дела пред съдилищата, както и пред КЗД. 
Някои от тях интензивно се занимават със стратегически дела (БХК, АЕИПЧ, 
БАПЧ) и работата им по дела съставлява голям дял от дейността им. БХК, ИРВ 
и АЕИПЧ извършват и правни консултации на жалбоподатели, освен 
стратегическите дела, по които осигуряват адвокатско представителство. 
Женските организации са подчертано по-слаби от гледна точка на водене на 
дела по Закона за защита от дискриминация, като цяло се въздържат. Някои АД 
НПО приемат жалби, въпреки че не водят дела, и ги препращат на партньорите 
си, които правят това, като ги подпомагат в тази им дейност, при осигуряване 
на доказателствата най-вече. Почти всички АД НПО (освен ЦПЧЛ) провеждат 
обучения и семинари. Доста от тях осъществяват и изследвания, и публикации. 
БХК провежда систематичен широкообхватен мониторинг на правата на човека, 
в това число равенството и недискриминацията, и издава редовни и специални 
доклади. Други АД НПО също наблюдават, документират и извършват оценки 
на конкретни процеси или сектори. Повечето НПО участват в различни 
консултационни процеси с правителството за изготвяне на законодателство и 
политики; те също така лобират за реформи пред властите. 
 
Макар профсъюзите да приемат жалби от свои членове, на които предоставят в 
общия случай безплатни консултации, те са по общи трудовоправни въпроси, а 
не конкретно свързани с дискриминация. Не е ясно доколко е вероятно 
членовете на профсъюзите да се обърнат към профсъюзните юристи, ако искат 
консултация относно дискриминация. Повечето хора, които се оплакват от 
нарушения на правата на човека, в това число дискриминация, се обръщат към 
специализираните правозащитни АД НПО.  
 
От друга страна, не е вероятно профсъюзните юристи да могат да дадат 
експертен професионален съвет относно правна защита срещу дискриминация, 
дори и профсъюзен член да би се обърнал към тях с подобно оплакване.  
 
15. Върху своите общности ли се съсредоточават те? 
 
Общо правозащитните НПО и ФЕИ, която предимно разпространява АД 
информация, работят по отношение на всякакви признаци на дискриминация и 
не се ограничават с отделни общности. Базираните в общности НПО (ЛГБТ, 
роми, увреждания, пол) се фокусират при дейността си върху тези съответни 
общности.  
 
СБУ досега е осъществил само еднократно предоставяне на АД обучение за 
свои членове – учители – в рамките на единичен проект. Това обучение обаче 
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не е разглеждало самите учители като евентуален прицел на дискриминация, а 
единствено ромските деца като уязвима общност в училище. 
 
16. Работят ли пряко с жертви? 
 
Повечето АД НПО правят това, но не всички. Профсъюзите общуват с 
членовете си директно, като им предоставят обучение и консултации по общи 
трудовоправни въпроси. Те обаче като цяло не им предоставят услуги, 
конкретно свързани с дискриминация. 
 
17. Могат ли профсъюзите да представляват пред работодателя и други 

служители, освен своите членове? 
 
В законодателството няма пречка за това. Обичайната практика е не-членовете 
също да се ползват от основните условия, договорени от профсъюзите при 
колективното трудово договаряне, но да нямат право на някои конкретни 
придобивки в рамките на предприятието, договорени от профсъюза за 
членовете му. Практика е някои профсъюзи да изискват заплащане от не-
членовете, които искат също да се ползват от такива придобивки. 
 
18. Работят ли те по дела? 
 
КНСБ и СБУ предоставят правни консултации и помощ по общи трудовоправни 
въпроси, но не и непременно по дискриминационни случаи. СБУ предоставя 
правни консултации безплатно на членовете си, но не и на не-членове. Този 
профсъюз предоставя правно представителство дори и на членовете си само в 
изключителни случаи поради недостиг на ресурси. 
 
19. Имат ли те достъп до държавно финансиране за работа по дела? 
 
Като правило, не.  
 
20. Това включва ли и правно представителство? 
 
Не. 
 
21. Могат ли НПО и профсъюзите да участват в съдебни или 

административни производства от името или в подкрепа на жертви на 
дискриминация? 

 
По ЗЗДискр, общия закон срещу дискриминацията, който транспонира в 
българското право директивите за равенство на ЕС, и профсъюзите, и НПО, 
работещи в обществен интерес (независимо дали са формално регистрирани в 
обществена полза), имат процесуално право да представляват жертви на 
дискриминация по дела, както и да се присъединяват към производства в 
качеството на заинтересувани страни или помагачи.  
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22. Могат ли те да водят колективни дела, ако националното право 
допуска такива? 

 
По ЗЗДискр и профсъюзите, и НПО, които работят в обществен интерес, имат 
право да завеждат дела от името на обществения интерес (actio popularis) в 
случаи на дискриминация, когато са засегнати правата на множество хора. 
Освен това, профсъюзите и НПО, както и отделни жертви, имат право да се 
присъединяват по дела, заведени от други, както и да поканят други да се 
присъединят към заведените от тях дела, без ограничение за броя лица.  
 
23. Извършват ли тези организации практическа работа (като 

подпомагане на жертви или потенциални жертви, социално 
подпомагане и пр.)? 

 
Относително малко АД НПО се занимават с подпомагане на жертви. БХК 
подкрепя клиенти с ментални затруднения, за които води дела, включително 
като им предоставя услуги на социален работник-психолог. Ромската ИРВ също 
предоставя социална подкрепа на своите клиенти от общността, както и 
Човеколюбие, и Самаряни. Повечето от водещите дела НПО също така 
извършват практически разследвания и документиране на факти на терен.  
 
24. Застъпват ли се те за промени в законодателството и практиката? 
 
Повечето АД НПО правят това, с малко изключения (малката ЦПЧЛ и ФЕИ). 
Профсъюзите до днес не са се въвличали в подобни дейности по отношение на 
дискриминацията. 
 
25. Какви са отношенията им с централното правителство? 
 
Всички АД НПО, с изключение на местната ЦПЧЛ, са признати от 
правителството на национално ниво и то им предоставя възможности да 
участват и да влияят на вземането на решения - макар и не всякога, и не по 
достатъчно прозрачен и достъпен за всички начин. И когато дава възможност 
на НПО да участват в консултационни процеси обаче правителството рядко се 
вслушва в становищата им в достатъчна степен, ако изобщо. Съществува и 
практика НПО да бъдат само формално консултирани, колкото да придадат 
външна легитимност на процеса на вземане на решения, но без позициите им 
да бъдат ефективно интегрирани в самите решения. 
 
Профсъюзите като цяло са добре поставени спрямо правителството и то им 
дава консултативен статут на всички равнища съгласно трудовото 
законодателство.  
 
26. С областните управи и органите на местното самоуправление? 
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Контактите на АД НПО с областните управители са с по-малък обхват. 
Степента и качеството на сътрудничеството варира според въпросите, за които 
става дума, и според исканията на НПО. Отношенията на повечето НПО с 
общините, особено в по-големите градове, са често обтегнати поради дела и 
кампании, които НПО водят срещу решенията на кметове и общински съвети. 
Профсъюзите имат признат статут на всички равнища, в това число областно и 
местно. 
 
27. Отношенията на профсъюзите с работодателските организации? 
 
СБУ съобщава, че отношенията му с работодатели са колегиални, но не 
лишени от напрежение.  
 
28. Имат ли АД организациите отношения със специализирания орган за 

равенство и омбудсмана? 
 
Немалко АД НПО имат установени работни взаимоотношения с тези органи. 
Това важи и за КНСБ (вж. въпрос №. 1 по-горе). 
 
29. Какви са квалификациите на служителите им? 
 
Служителите на всички АД НПО са като цяло професионалисти в различни 
области и включват доста голям брой юристи и адвокати.  
 
Общото равнище на професионална квалификация на служителите на 
профcъюзите, сред които също има юристи, е вероятно по-ниско от това на 
НПО професионалистите, а що се отнася до АД компетентност - тази на 
служителите на профсъюзите е несравнимо по-ниска от тази на НПО 
експертите. 
 
30. През какво обучение по АД работа са преминали служителите? 
 
Повечето служители на АД НПО са били обучавани на семинари от 
международни и вътрешни НПО партньори. Някои служители са завършили 
курсове на обучение в международни университети. Служителите на 
профсъюзите като цяло едва ли са получили някакво адекватно обучение в 
тази област. 
 
31. Обучени ли са да съставят проектопредложения и отчети? 
 
Повечето НПО служители са обучени за това специално или са се научили от 
практиката. Профсъюзите вероятно имат само малцина служители, вещи в 
това. 
 
32. Как оценяват те своя успех и качеството на своята АД работа? 
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АД НПО нямат институционализирани механизми за оценка на резултатите от 
дейността си. Повечето от тях изразяват увереност и удовлетворение от 
постиженията си въз основа на неформалната обратна връзка, която получават 
от партньорите си и други дейци в обществото, медийното внимание, 
спечелените в страната и извън нея дела и конкретните им успехи при 
договарянето на реформи с властите.  
 
СБУ и КНСБ, които едва са се докоснали до АД дейност, нямат никакъв 
специален механизъм за оценка на успеха си в тази област. Дори да приемем, 
че служителите на СБУ, работили по гореспоменатия единствен техен проект 
за недискриминация, са субективно доволни от качеството на своята работа, и 
да оставим настрана доколко обективно валидно би било това, то не би било 
представително и не би дало основание за някакъв общ извод. 
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3 Потребности и проблеми на АД НПО и профсъюзи 
 
33. Кой е основният проблем, с който се сблъскват АД НПО и профсъюзи?  
 
За НПО, това е недостигът на средства. За профсъюзите, това е цялостната 
липса на разбиране у тях за законодателството и политиките за равенство, 
както широкоразпространените у самите тях предразсъдъци, най-вече срещу 
ромите и хората с различна сексуална ориентация. 
 
34. Недостигът на служители/ финансиране/ експертиза сред основните 

проблеми ли е?  
 
Повечето АД НПО съобщават, че ограниченото финансиране е основната 
пречка пред дейността им, особено в контекста на настоящето общо 
отдръпване на международните донори от България. Женските организации, 
както и други, се оплакват и от липса на обществена и медийна подкрепа и 
разбиране, както и от липса на политическа воля, в това число за финансови 
инвестиции за реформи. Други НПО споменават като затрудняващи фактори и 
отричането на проблемите от страна на журналистите и обществеността; 
враждебните обществени нагласи към етническите малцинства и тяхната 
защита, особено ромите; неефективността поради некомпетентност на 
длъжностните лица, особено на специализираната КЗД,49 но и на съдии; 
прекомерната продължителност на съдебните производства по АД дела; страха 
у жертвите от преследване (виктимизация), особено сред хората с различна 
сексуална ориентация. Джемини посочва като проблем и недостатъчната 
подкрепа за дейността им от страна на ЛГБТ общността поради страх от 
публичност и поради липса на мобилизация сред общността.  
 
Макар профсъюзите да не биха може би признали, че в средите им липсва 
чувствителност и разбиране по въпросите на дискриминацията, именно това е 
техният основен проблем от гледна точка на възможност да извършват АД 
работа. Финансирането също е въпрос, тъй като не е вероятно, че те биха 
имали вътрешна воля да инвестират сами в АД проекти. 

 
35. Проблем ли е за НПО и профсъюзите липсата на достатъчни знания и 

умения сред служителите им, занимаващи се с АД работа? 
 
Никое АД НПО не посочва това като проблем. Макар познанията и уменията им 
да са може би недостатъчни в някои отношения, това не е основен проблем. 
Що се касае до профсъюзите, липсата у тях на знания и чувствителност по АД 
въпросите e ключов проблем. 

 

                                                      
49  Позиция на БХК. Вж. Годишен доклад  на БХК за 2008 г., стр. 29 - 

http://www.bghelsinki.org/media/uploads/annual_reports/2008.pdf, както и Годишен доклад на 
БХК за 2009 г., стр. 23 и 24 - http://www.bghelsinki.org/media/uploads/annual_reports/2009.pdf. 

http://www.bghelsinki.org/media/uploads/annual_reports/2008.pdf
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36. От какво обучение имат потребност НПО и профсъюзите, за да 
вършат работата си, както биха искали? 

 
НПО имат потребност от обучение за документиране и доказване на 
дискриминацията, както и за използване на механизмите за защита. Те имат 
нужда и от допълнително обучение за правилно разграничаване на различните 
форми на дискриминация, особено непряката от пряка с прикрита мотивация. 
Профсъюзите имат нужда от цялостно обучение, като се започне от най-
основните неща. Те имат и остра потребност от повишаване на 
чувствителността им, за да започнат да се борят със собствените си 
предразсъдъци. 
 
37. Достатъчно обучени ли са служителите им по отношение на 

националното антидискриминационно законодателство? 
 
Макар служителите на АД НПО да са компетентни до известна степен в това 
отношение, а някои са и добре обучени, и дори експерти, повечето имат 
потребност от още обучение. Профсъюзните дейци са недостатъчно обучени, 
ако изобщо са. 
 
38. Достатъчно обучени ли са служителите им по отношение на 

европейското антидискриминационно законодателство? 
 
Макар служителите на АД НПО да са компетентни до известна степен в това 
отношение, а някои са и добре обучени, и дори експерти, повечето имат 
потребност от още обучение. Профсъюзните дейци са недостатъчно обучени, 
ако изобщо са.  

 
39. Достатъчно обучени ли са служителите им да съветват 

правителството: да формулират проектополитики и законопроекти? 
 
Макар повечето служители на АД НПО да не са били специално обучавани за 
това, повечето от тях са придобили такива умения в практиката. При все това, 
всички биха имали полза от обучение в това отношение. Профсъюзите са 
недостатъчно обучени по съвременните професионални консултантски техники, 
ако изобщо са.  
 
40. Има ли необходимост АД НПО и профсъюзи да направят повече, за да 

повишат профила на своята АД роля? 
 
Всички АД НПО имат нужда да подобрят и увеличат застъпническата си 
дейност в медиите и обществото. Недостатъчните ресурси обаче като цяло 
затрудняват това. Профсъюзите тепърва трябва да поемат своята АД роля.  
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41. Има ли необходимост да направят повече спрямо жертвите и 
клиентите си, в това число потенциалните клиенти, или с членовете 
си, в това число потенциалните членове?  

 
АД НПО имат нужда да са по-активни в осъществяването на контакт с 
жертвите, както и да им предоставят по-обхватна правна помощ. Профсъюзите 
трябва да започнат да предоставят на членовете си антидискриминационни 
услуги, като започнат с повишаване на чувствителността, активно достигане до 
тях и консултиране. На първо място, техните дейци имат нужда да се преборят 
със собствените си дълбоко вкоренени предразсъдъци срещу уязвимите групи, 
като се обучават и повишават чувствителността си. 
 
42. Има ли необходимост да направят повече спрямо правителството – да 

повишат доверието в себе си и статута си? 
 
НПО имат нужда да развият повече човешки ресурси, които да им позволят да 
завеждат повече стратегически дела пред съдилищата и КЗД. Профсъюзите 
също би било добре да се заемат с АД дела от името както на свои членове, 
така и на други, като преди това развият необходимата за това експертиза и 
човешки ресурси, в това число като черпят от партньорства, които биха могли 
да създадат с АД НПО. 
 
43. Има ли необходимост профсъюзите да направят повече с компаниите/ 

организациите на работодателите?  
 

Те биха направили добре да въвлекат работодателите в договаряне, конкретно 
свързано с АД въпроси.  

 
44. Има ли необходимост АД организациите да направят повече по 

отношение на общественото мнение и повишаването на 
чувствителността? 

 
Да, АД НПО имат сериозна нужда да увеличат обема на дейността си, насочена 
към достигане до журналистите и ангажиране на интереса им, което да позволи 
по-широко огласяване на АД проблемите и инициативите с цел промяна на 
обществените нагласи и повишаване на осведомеността на хората за правата 
им и начините да ги защитят. 
 
45. Какво би трябвало да развият те? 
 
АД НПО имат нужда от подобрени програми за връзки с обществеността (PR) и 
по-големи инвестиции на човешки ресурси за изпълнението им. Повече 
човешки ресурси са им необходими и за завеждане на по-голям брой 
стратегически АД дела. Профсъюзите имат нужда, преди всичко, да развият 
собствената си чувствителност и разбиране по отношение на АД въпросите, 
като обучат както активистите си, така и членовете си. На второ място е 
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потребно да развият професионална компетентност за АД работа, която да им 
позволи да заемат подобаващо място в обществото в това отношение. 
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4 Национално анти-дискриминационно законодателство 
 

4.1 Транспонирането на директивите на ЕС в националното право 
 
И двете директиви бяха транспонирани съвкупно посредством Закона за 
защита от дискриминация (ЗЗДискр), приет през септември 2003 г., в сила от 
1 януари 2004 г. Преди приемането на ЗЗДискр няколко нормативни акта, в това 
число Конституцията50 и Кодексът на труда,51 предвиждаха анти-
дискриминационни клаузи, но без да дават конкретна уредба. Тези абстрактни 
анти-дискриминационни норми все още действат паралелно със ЗЗДискр. В 
допълнение, Законът за интеграция на хората с увреждания, в сила от края на 
2003 г., също забранява както пряката, така и непряката дискриминация.52  
 
ЗЗДискр, който е обхватен общ закон за равенство, предоставя универсална 
защита по всички признаци на дискриминация във всички области и като цяло 
не оставя празноти от гледна точка на транспониране на директивите. Законът 
в голяма степен отразява разпоредбите на директивите, като добавя към тях 
допълнителни, по-обхватни и подробни защити. Няколкото eвентуални 
несъответствия между ЗЗДискр и директивите касаят някои от изключенията от 
забраната за дискриминация, които ЗЗДискр допуска: 
 
• ЗЗДискр прави изключение от забраната за дискриминация, като допуска 

позитивни мерки за работници с увреждания и “млади” работници, 
предвидени по друг закон, действащ от преди ЗЗДискр (Закона за 
насърчаване на заетостта), който не предвижда тест за обективна 
оправданост на тези мерки (съразмерност);53 

• ЗЗДискр изключва от забраната за дискриминация специалните мерки за 
закрила на непълнолетни, деца без родители, хора с увреждания и 
самотни родители, предвидени в закон, без да изисква такива мерки да са 
обективно оправдани от пропорционалността си.54 

 
ЗЗДискр предвиди създаването на Комисия за защита от дискриминация (КЗД), 
специализиран орган за равенство. Правомощията на КЗД са да разглежда 
жалби на жертви на дискриминация и сигнали от трети лица, да се произнася с 
правнозадължителни решения, да налага финансови санкции, да издава 
задължителни указания, да наблюдава, изследва и докладва по въпроси на 
равенството. КЗД има и компетентност да завежда дела за дискриминация в 
съда, да дава становища по проекти на нормативни актове и да отправя 
препоръки към други държавни органи, включително за законодателни 
промени. КЗД може да се превърне в силен правозащитен орган, при условие 
че изгради институционалния си капацитет, най-вече като развие 
                                                      
50  Чл. 6, ал. 2. 
51  Чл. 8, ал. 3. 
52  Чл. 3 във връзка с Допълнителната разпоредба, §1.3 и §1.4. 
53  Чл. 7, ал. 1, т. 9 ЗЗДискр. 
54  Чл. 7, т. 1, т. 14 ЗЗДискр. 
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специализирана експертиза по анти-дискриминационно право. Днес този неин 
институционален капацитет е развит на добро ниво, тъй като КЗД има все 
повече позитивна практика, но и дефицити в дейността си.  
 
ЗЗДискр внесе следните нови елементи в националното право: 
 
1. забрана за непряка дискриминация, тормоз, сексуален тормоз, 

подбуждане към дискриминация,55 и преследване (виктимизация);  
2. забрана за дискриминация по презумпция и спрямо свързани лица; 
3. забрана за расова сегрегация и за недостъпна среда; 
4. изрични дефиниции за всички форми на дискриминация; 
5. изчерпателно изброени изрични изключения за допустимо различно 

третиране; 
6. изрично допускане на обективно оправдани позитивни мерки; 
7. прехвърляне на тежестта на доказване по дела; 
8. задължение за разумно пригаждане на работното място; 
9. задължение за разумно пригаждане на учебната среда; 
10. позитивно задължение по закон за властите да интегрират съображенията 

за равенство и недопускане на дискриминация във всички свои решения и 
политики; 

11. специални средства за защита срещу дискриминацията – специализиран 
орган и нарочен съдебен иск;  

12. освобождаване на производствата за защита от държавни такси и 
разноски; 

13. процесуално право за лица, които не са жертва на дискриминация, да 
използват механизмите за защита срещу дискриминация, включително 
като завеждат съдебни дела в името на обществен интерес (actio 
popularis); 

14. изрична възможност за колективни съдебни дела от името на неопределен 
брой жертви на дискриминация и трети лица-помагачи, както и от името на 
организации в обществена полза.  

 
Защитата от дискриминация по националното законодателство преди ЗЗДискр 
беше по-ограничена от тази, предвидена от директивите, що се отнася до 
пунктове 1-2, 4-8, и 11 по-горе. От друга страна, тя е по-обхватна от тази по 
директивите, що се отнася до материален обхват и брой защитени признаци – 
по Конституцията и пряко приложимите международни инструменти от много 
години действа забрана за дискриминация, която е с универсално приложно 
                                                      
55 Макар Наказателният кодекс да криминализира подбуждането към дискриминация отпреди 

ЗЗДискр, тази забрана е ограничена до расовата дискриминация единствено и прилагането 
й напълно зависи от усмотрението на прокуратурата. На практика тази наказателна забрана 
изобщо не се прилага за защита на уязвими групи. Напротив, тя по-скоро е била перверзно 
използвана в отделни случаи за оказване на натиск и преследване на малцинствени 
активисти. Що се отнася до непряката дискриминация, Кодексът на труда също предвиди 
забрана за нея известно време преди приемането на ЗЗДискр, но тази забрана бе 
неадекватна, тъй като определението, дадено от кодекса за тази форма на дискриминация, 
не съответстваше на директивите. 
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поле, във всички области на обществения живот. Освен това, редица закони и 
международни договори отдавна забраняват дискриминацията по голям брой 
признаци, в това число отворени списъци от признаци, в конкретни области 
извън материалния обхват на директивите. 
 
1.A. Каква е била, ако е имало такава, публичната дискусия в парламента и/ 

или медиите по време на транспонирането на директивите? Ако е 
имало дискусия, върху какво е била фокусирана? 

 
В края на 2002 г. БХК сформира коалиция от пет организации, впоследствие 
разширена до тридесет и седем такива на етнически и религиозни малцинства, 
групи за права на жените, организации на хората с увреждания и на 
потребителите, организации на сексуалните малцинства, които застанаха зад 
изработения проект на антидискриминационен закон.56 При коментарите в 
българските медии се отбеляза, че на експертно ниво проектозаконът е 
получил най-високата оценка от доказани и много опитни експерти в областта 
на антидискриминационното право и че процесът на изработването му е бил 
демократичен, включващ всички заинтересувани и особено гражданското 
общество.57 Дейно участие при приемането на законопроекта взеха 
представителите на политическа партия Движение за права и свободи. При 
обсъжданията на закона се сблъскаха позициите на депутатите за това кой от 
предложените два законопроекта трябва да бъде приет. Беше изтъкнато като 
основен аргумент в полза на впоследствие приетия законопроект, че близо 
100% от всички неправителствени правозащитни организации, които се 
занимават със защита от дискриминация, са изказали своята подкрепа за 
проекта на Министерския съвет.58  
 
1.B. Какви бяха реакциите на международните органи по правата на човека 

относно дискриминацията в национален контекст? 
 
Според последния доклад на Комитета за премахване на расовата 
дискриминация (КПРД) за България от 2009 г.59 изключително позитивен е 
фактът, че Конвенцията за премахване на всички форми на расова 
дискриминация има предимство пред националното законодателство; КПРД 
приветства инкриминирането на престъпленията от расова омраза, 
създаването на органи като Комисията за защита от дискриминация, 
Омбудсмана, Националния съвет за сътрудничество по етническите и 
интеграционните въпроси и като цяло - взетите мерки за интеграция на 
малцинствените групи. Притесненията на КПРД са свързани с ниското ниво на 
                                                      
56  “Правата на човека в България през 2003 г.” – годишен доклад на Български хелзинкски 

комитет, март 2004 г. достъпен на: 
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/annual_reports/2003.pdf.  

57  http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/obshtestvo/2003/11/29/224102_zakonut_sreshtu_-
diskriminaciiata_shte_ima_funkciia_na/. 

58  Вж. пак там. 
59  Докладът е достъпен на: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/412/62/PDF/G0941262.pdf?OpenElement (12.02.2012 г.). 

http://www.bghelsinki.org/media/uploads/annual_reports/2003.pdf
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/obshtestvo/2003/11/29/224102_zakonut_sreshtu_-diskriminaciiata_shte_ima_funkciia_na/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/obshtestvo/2003/11/29/224102_zakonut_sreshtu_-diskriminaciiata_shte_ima_funkciia_na/
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/412/62/PDF/G0941262.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/412/62/PDF/G0941262.pdf?OpenElement
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представяне на хора от малцинствени групи в администрацията, армията и 
полицията; с пречките, срещани от ромите по отношение на достъп до работа, 
жилище, здравеопазване и образование; прекомерната употреба на сила от 
страна на българската полиция срещу лица от малцинствени групи, по-
специално ромите; КПРД не е наясно с действителния обхват на действие на 
органите, които работят в сферата на борбата с етническата дискриминация и 
пр. 
 
Последният доклад на Комитета по правата на детето (КПД) за България от 
2008 г.60 сочи, че Комитетът оценява предприетите стъпки държавата да 
хармонизира законодателството с цел да се осигури по-голяма съгласуваност с 
Конвенцията за правата на детето. Същевременно се опасява, че някои 
аспекти от вътрешното законодателство не са в съответствие с принципите и 
разпоредбите на Конвенцията, като например в областта на семейния живот и 
справедливия процес. В частност, Комитетът изразява загриженост, че Законът 
за закрила на детето не обхваща всички области от Конвенцията. Освен това 
Комитетът изразява загриженост, че съществуващото законодателство не се 
прилага ефективно във всички области на правата на детето. Комитетът е 
загрижен поради многото оплаквания за малтретиране и измъчване на деца, за 
които обаче не са налични достатъчно данни, особено по отношение на случаи 
в училищата и полицейските управления. 
 
Според последния доклад на Комитета за премахване на дискриминация срещу 
жени от 1998 г.61 върху приложението на антидискриминационното 
законодателство в България, касаещо правата на жените е похвално, че 
българската Конституция изрично защитава равенството между мъжете и 
жените; че са приети редица законодателни актове на международно и местно 
ниво, които прокламират това равенство; както и, че след политическите 
промени правителствата в България работят с увереността, че демокрацията 
не би могла да бъде постигната без пълното и равноправно участие на жените 
във всички сфери на живота. Същевременно Комитетът изразява своите 
притеснения относно факта, че Конституцията не дефинира думата 
„дискриминация“; посочва и липсата на цялостна правителствена стратегия в 
областта; посочва, че голяма част от населението живее под прага на 
бедността, което най-често засяга възрастните жени; че голям процент от 
високообразованите жени са изключени от процеса на взимане на решения на 
национално ниво; сочи и насилието срещу жени; трафика на жени; наблегнато е 
и на проблемите на жените с различен етнически произход или религиозни 
вярвания и пр. 
 
Във въведението към последния доклад на Комитета по правата на човека на 
ООН (органът, който извършва наблюдение по Международния пакт за 
                                                      
60  Докладът е достъпен на: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC.C.BGR.CO.2.pdf 

(12.02.2012 г.). 
61  Докладът е достъпен на: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/BulgariaCO18_en.pdf 

(12.02.2012 г.). 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC.C.BGR.CO.2.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/BulgariaCO18_en.pdf
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граждански и политически права) от 2009 г.62 се приветства волята на България 
да подобри положението в затворите, за да се приближи до международните 
стандарти. Според Комитета обаче въпреки постоянното подобряване, все още 
има сериозни проблеми, свързани с пренаселването, качеството на храната и 
хигиенните условия в затворите. Комитетът също отбелязва проблема с 
трафика на хора, най-вече на жените. Впоследствие разглежда институциите, 
натоварени с приложението на Международния пакт за граждански и 
политически права, както и проблемите по отделните членове. 
 
На 04.11.2010 г. се състоя универсалният периодичен преглед за България на 
Съвета по правата на човека на ООН.63 Държавите – участнички отправиха 113 
препоръки към страната, голяма част от които бяха формулирани общо, не 
бяха фокусирани към положението в страната и/или използваха твърде 
дипломатичен език. Някои от препоръките обаче засягаха доста сериозни 
проблеми с правата на човека: дискриминацията на ромското и другите 
етнически малцинства; насилието и дискриминацията на децата в 
институциите, на хората с психични разстройства и на сексуалните малцинства; 
расисткото и ксенофобското слово на омраза; правораздаването за малолетни 
и непълнолетни. До края на годината българското правителство не заяви кои от 
препоръките приема и кои – отхвърля. 
 
През февруари 2009 г. Европейската комисия срещу расизма и 
нетолерантността (ЕКРН) публикува Четвъртия си мониторингов доклад за 
България.64 Като напредък от предходния й доклад (от 2004 г.) ЕКРН отбеляза 
Закона за защита от дискриминация и защитата на ромите чрез него; 
създаването на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците 
от етническите малцинства към Министерството на образованието и науката; 
участието на страната в Десетилетието на ромското включване 2005 – 2015 г. и 
програмите за решаване на образователните, жилищните, трудовите и др. 
проблеми на ромите; интеграцията на турците в политически живот и на 
правителствени постове и др. ЕКРН препоръча България да ратифицира 
незабавно Протокол No 12 към Европейската конвенция за правата на човека, 
който защитава от дискриминация; да осигури на Комисията за защита от 
дискриминация достатъчно човешки и финансови ресурси; да не пречи на 
свободата на сдружаване на никоя общност; ефективно да интегрира децата 
роми в училище; да обучи Съвета за електронни медии за борба с расизма; да 
санкционира политиците за расистка реч; да предотвратява расовото 
профилиране и прекомерната употреба на сила от полицията. 
 

                                                      
62  Докладът е достъпен на: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/469/27/PDF/G0946927.pdf?OpenElement (12.02.2012 г.). 
63  Докладът е достъпен на: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/100/55/PDF/G1110055.pdf?OpenElement (12.02.2012 г.). 
64  Докладът е достъпен на: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-

country/bulgaria/BGR-CbC-IV-2009-002-BGR.pdf (12.02.2012 г.). 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/469/27/PDF/G0946927.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/469/27/PDF/G0946927.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/100/55/PDF/G1110055.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/100/55/PDF/G1110055.pdf?OpenElement
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/bulgaria/BGR-CbC-IV-2009-002-BGR.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/bulgaria/BGR-CbC-IV-2009-002-BGR.pdf
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1.C. Какви проучвания на общественото мнение, ако въобще са провеждани 
такива, или други сравнителни оценки са правени за определяне на 
пречките, които общественото мнение би могло да окаже върху 
ефективното имплементиране на директивите? 
 

През септември-декември 2008 г. изследователски екип, сформиран от БХК, 
организира и проведе шест групови дискусии с представители на няколко 
уязвими групи – роми, хора с увреждания, български мюсюлмани, 
представители на българската ЛГБТ общност, бежанци, представители на 
организации за защита на жени.65 
 
Проучването показа, че в българското общество се съдържа значителен 
потенциал за дискриминация и широко разпространени дискриминационни 
практики. В същото време оплакванията на представители на тези групи 
разкриват системна и безнаказана дискриминация в много сфери на 
обществения живот. Системата за защита от дискриминация се оценява като 
ниско ефективна. Налице е ниско доверие към нея на представителите на най-
уязвимите от дискриминация групи. То, на свой ред, е резултат от 
отчуждеността на тази система от техните проблеми, от нейната неспособност 
да преследва тяхното решаване и да им покаже, че може да бъде ефективна. 
Институциите за защита от дискриминация и преди всичко КЗД не са 
обозначили своето присъствие сред уязвимите групи, включително в ромските 
гета, бежанските лагери, институциите за лица с увреждания, населените 
места, в които живеят представители на големите религиозни малцинства.  
 
Нагласите на мнозинството към етническите малцинства показват едно 
сравнително високо равнище на етническа нетолерантност. От традиционните 
етнически малцинства в България тя е най-висока спрямо ромите.  
 
От религиозните малцинства най-рестриктивни са нагласите на мнозинството 
към религиозните общности, обозначавани популярно като “християнски секти”. 
Това са нови за България религиозни движения, различни от традиционните 
протестантски църкви, станали популярни главно с репресиите на държавата 
срещу тях в средата на 90 – те години на миналия век. Сред тях се нарежда 
ислямът и, изненадващо за много, юдаизмът. С последните два случая отново 
имаме общности, обозначили своето традиционно присъствие по българските 
земи от векове. Това обаче не ги предпазва от това, близо 1/3 от българите да 
искат тяхното ограничаване или направо забрана. Любопитното е, че делът на 
българите, които искат забрана на юдаизма, е по-висок от този на искащите 
забрана на исляма. 
 

                                                      
65  Красимир Кънев, “Дискриминация и защита от дискриминация в нагласите на мнозинството и 

сред уязвимите групи в България”. Изследването е достъпно на: 
http://old.bghelsinki.org/upload/resources/Discrimination_EffectivenessADregime.pdf (12.02.2012 
г.). 

http://old.bghelsinki.org/upload/resources/Discrimination_EffectivenessADregime.pdf
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Представители на хората с увреждания споделят за затрудненията, които имат 
при наемане на работа. Те се дължат на изискването за пригаждане на 
работното място, в което много работодатели не искат да инвестират и в 
несъобразяването на условията на трудовата дейност със спецификата на 
увреждането.  
 
Участниците във фокус групата на ЛГБТ също споделят, че изпитват сериозни 
затруднения да си намерят и да се задържат на работа, когато се установи 
тяхната сексуална ориентация. Поради това те я крият. По време на 
интервютата кандидати се отхвърлят поради външния вид, разкриващ различна 
сексуална ориентация. Участниците споменаха и за дискриминация на 
работното място чрез изтласкване в професията много под образователния 
статус, неповишаване, даване на по-нискоквалифицирана работа, неползване 
на придобивките, давани от работодателя на разнополови партньори. 
 
Сериозни оплаквания от дискриминация в образованието правят участниците 
във фокус групата с представители на ромите, хората с увреждания и 
представителите на ЛГБТ. Представителите на ромите споделят, че когато 
деца – роми отидат да учат с българи, често понасят обиди заради това, биват 
наричани в училище “мръсна циганка/ мръсен циганин”, след което те спират да 
учат. Няколко участници във фокус групата за хората с увреждания също се 
оплакват от обиди и подигравки, на които те често стават обект. Не става дума 
само за недостъпна среда – става въпрос за необходимост от променено 
отношение на хората, защото не знаят как да се държат с хората с увреждания. 
Друг участник подчертава ролята на междуличностните контакти: ако 
обществото живее с хора с увреждания, ако виждаха по-често хора с инвалидни 
колички на работа, ако се срещаха с такива хора, те ще ги възприемат като 
останалите.  
 
Участниците във фокус групата за бежанците споделят, че са често обект на 
обиди, вербални нападки и физическо насилие заради цвета на кожата си. 
Често на улицата се чуват коментари от рода “Черен, какво правиш тука?”, 
“маймуна”, и т.н. 
 
Участниците във фокус групата на ЛГБТ споделят за тормоз в собствената си 
семейна среда. Родителите пращат децата на терапевти, за да се “излекуват от 
хомосексуалност”.  
 
Участниците във фокус – групата с представители на ромите определиха 
положението с достъпа до услуги като “плачевно”. Участник се е оплакал от 
поведението на лекарите в болницата. Той чул лекари да говорят на 
всеослушание: “Ей, гледайте, целият коридор е пълен с мангали”. Друг участник 
е споделил, че по време на раждане в болницата отделят майките – българки 
от майките – ромки. 
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Представителите на хората с увреждания се оплакват от това, че могат да 
ползват много от почивните бази за хора с увреждания само в неактивния 
сезон. А представителите на хората с психични увреждания заявиха, че на тях 
им е изцяло преграден достъпът до почивни бази за хора с увреждания, а 
никъде няма специална база за хора с психични увреждания. Направени са 
също така сериозни оплаквания от политиката за не/реимбурсиране на жизнено 
необходими лекарства за хора с увреждания от Здравната каса. Липсата на 
достъпна архитектурна среда е също особено сериозен проблем за хората с 
физически увреждания.  
 
В периода 23.03.2007 г. – 15.12.2007 г. Комисията за защита от дискриминация 
извърши проучване66 в изпълнение на проект “От антидискриминация към 
равни възможности – иновативни методи и ефективни практики на КЗД”, в 
рамките на инициативата “Европейска година на равни възможности за всички 
– 2007”.  Анкетирани са общо 443 лица от Бургас, Велико Търново, Стара 
Загора, Монтана, Кърджали, Русе и София. На въпроса “Имате ли впечатление 
за наличие на дискриминация в обществото”, от общия брой анкетирани, с “да” 
са отговорили 256 лица, а с “не” - 146 лица, а 34-ма са дали отговор, че нямат 
мнение. На въпроса “По какъв признак считате, че сте дискриминиран”, от 
общия брой анкетирани, 46 лица, считат, че са били подложени на 
дискриминация по признак “възраст”; 63 лица – по признак “социално 
положение или имуществено състояние”, 24 лица – по признак “етническа или 
расова принадлежност”; 15 лица – по признак “семейно положение”; 12 лица – 
по признак “пол”; 3-ма – по признак “сексуална ориентация”; 2-ма – по признак 
“религия и вероизповедание”; 8 – по признак “увреждане” и 95 – по други 
признаци. 

 
1.D. Какви мерки, ако въобще са взети такива, са предприети от 

правителството за справяне с това? 
 

КЗД продължава установената от създаването си практика за провеждане на 
национална разяснителна кампания за запознаване на обществени групи с 
българското и европейското антидискриминационно законодателство и с 
практиката на комисията и европейските органи по равнопоставеност.67 
 
Приетите на 13.04.2011 г. от парламента промени в Наказателния кодекс 
предвидиха затвор за оправдаване или отричане на извършено престъпление 
против мира и човечеството.68 Други промени, предвидени в новата редакция 
на НК, касаят включването на расистките подбуди като квалифициращо 
обстоятелство при извършване на убийство69 и при причиняването на телесна 

                                                      
66  Из “Годишен отчет на Комисия за защита от дискриминация” - 2007 г., достъпен на:  

http://kzd-nondiscrimination.com/start/images/stories/pdf/annual_report_07.pdf (12.02.2012 г.). 
67  Из “Годишен отчет на Комисия за защита от дискриминация” - 2008 г., достъпен на: http://kzd-

nondiscrimination.com/start/images/stories/pdf/annual%20report_2008.pdf (12.02.2012 г.). 
68  Чл. 419а от Наказателния кодекс (НК). 
69  Чл. 116, ал. 1, т. 11 от НК. 

http://kzd-nondiscrimination.com/start/images/stories/pdf/annual_report_07.pdf
http://kzd-nondiscrimination.com/start/images/stories/pdf/annual%20report_2008.pdf
http://kzd-nondiscrimination.com/start/images/stories/pdf/annual%20report_2008.pdf


 

28 

Семинари за повишаване на информираността в областите на борбата с дискриминацията и равенството, насочени към 
организациите на гражданското общество 

 

повреда.70 Увеличено е и наказанието за упражняване на насилие и 
повреждането на имот по расистки подбуди, като е добавен и признакът 
„етническа принадлежност.71 
 
4.2 Процедури – административни и правни канали за атакуване на 

нарушения на анти-дискриминационното законодателство 
 
По ЗЗДискр жертвите на дискриминация по всички признаци (вкл. раса/етнос, 
пол, увреждане, религия, възраст, сексуална ориентация) имат право на 
еднакъв достъп до правни средства за защита, независимо от областта 
(свързана с труда или не) и конкретната ситуация, в която е осъществена 
дискриминацията, и независимо дали дискриминаторът е публичен орган или 
частно лице.  
 
Жертвите имат право на избор между два паралелни специални механизма за 
защита срещу дискриминация: 1) жалба до КЗД, специализирания орган за 
равенство, с искане за установяване на дискриминацията, издаване на 
задължително предписание до ответника да преустанови дискриминацията, да 
премахне последиците от нея или да предотврати бъдеща дискриминация, и 
налагане на финансова санкция на ответника, но не и обезщетение за 
претърпените вреди; или 2) съдебен иск за установяване на дискриминацията, 
осъждане на ответника да преустанови или да се въздържа от дискриминация, 
както и да премахне последиците от извършена дискриминация, и присъждане 
на обезщетение за имуществените и/или неимуществени вреди, претърпени от 
жертвата. Жертвите на дискриминация могат да се обединяват в колективни 
съдебни дела. Жертви, които се сдобият с влязло в сила решение на КЗД, 
установяващо дискриминация, могат впоследствие да претендират 
обезщетение в съда на базата на решението на КЗД, с което се установява 
противоправността на деянието. Тогава те би трябвало да докажат само 
наличието на вреди и причинната им връзка с деянието. НПО, работещи в 
обществен интерес, и профсъюзи, както и всяко друго лице имат процесуално 
право да сезират КЗД и без упълномощаване от страна на конкретна жертва. 
Такива НПО и профсъюзи имат процесуално право да водят и дела в съда от 
името на жертви, да се присъединяват към заведени от други НПО или от 
жертви дела, както и да завеждат actio popularis съдебни дела (дела в името на 
обществения интерес), когато са засегнати правата на множество лица. 
 
Няма изискване за изчерпване на други средства (вътрешни или 
административни), преди да могат да се използват тези правни средства за 
защита. 
 
В допълнение към тези специални анти-дискриминационни защитни механизми, 
жертвите могат да се позовават на нарушение на ЗЗДискр и във всяко друго 
производство по общия ред, като например иск за непозволено увреждане по 
                                                      
70  Чл. 131, ал.1, т. 12 от НК. 
71  Чл. чл. 162, ал. 2 от НК. 
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общия ред или съдебно оспорване на административни актове, като твърдят, 
че това нарушение обуславя незаконосъобразност като основание за отмяна на 
акта или съответна друга защита.  
 
ЗЗДискр не предвижда изрично, но и не забранява, алтернативни средства за 
защита, предвидени по други закони или частни практики, като например 
неформално разрешаване на спорове, колективно договаряне от страна на 
профсъюзи, вътрешни производства по жалби до работодателя и 
дисциплинарна отговорност, административни канали, в това число жалби до 
инспектората по труда или образованието, както и оплаквания до други 
публични институции с надзорни правомощия, предвидени по други закони, 
уреждащи конкретни сфери. По Закона за омбудсмана (ЗО) жертвите и трети 
лица имат право да се оплакват от дискриминация като едно от възможните 
нарушения на основните права от страна на публични органи и доставчици на 
обществени услуги.72 Този механизъм обаче не може да доведе до 
правнозадължителен резултат. Правомощията на омбудсмана се свеждат до 
застъпничество и посредничество, и отправяне на препоръки.  
 
4.2.1 Където има възможност за избор на средства за защита в областта 

на труда или извън нея – причини за избор на едно пред друго: 
 
Причините, които могат да накарат една жертва на дискриминация да избере 
да се обърне към КЗД, специализирания орган за равенство, вместо към съда, 
включват по-кратките срокове, предвидени за процедурата пред КЗД. КЗД 
оказва съдействие на жертви на дискриминация, като им предоставя съвети 
относно попълването на жалби пред Комисията.  
 
Освен това, КЗД се предполага да притежава специализирана анти-
дискриминационна експертиза, която да я прави по-годна да се произнася 
адекватно по въпроси на равенството, от съдилищата, които са общите 
граждански съдилища, а не специализирани трибунали. Друго предимство на 
КЗД е, че по ЗЗДискр тя има квази-разследващи правомощия, които й 
позволяват да бъде проактивна при събирането на доказателства, което 
облекчава жертвата. Съдът, напротив, няма власт да действа по собствен 
почин при установяването на фактите, където всичко е оставено на 
инициативата и умението на страните по делото. Поради тази и други причини, 
като, например, като цяло по-специализираното и формално съдебно 
производство, жертви без адвокат имат по-голям шанс пред КЗД, отколкото 
пред съдилищата, макар че формално не се изисква страната да се 
представлява от адвокат пред съда. До 2008 г. отрицателен фактор за 
жертвите извън столицата беше това, че КЗД се намира в София и няма 

                                                      
72 Чл. 2 и чл. 19 ЗO. Формулировките на разпоредбите са, че омбудсманът е компетентен да 

приема сигнали относно нарушения на правата и свободите общо казано, което имплицитно 
включва и правото на недискриминация. 
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териториални звена, които да разглеждат и се произнасят по жалби.73 
Понастоящем има вече изградени 17 териториални звена в областни градове в 
страната, които предоставят насочваща информация на (потенциални) 
жалбоподатели как да заведат жалба, приемат и завеждат жалби и молби на 
граждани и юридически лица, подпомагат КЗД при изпълнението на влезли в 
сила решения и др.74 Като цяло има чувствителен ръст в капацитета на КЗД 
отнесено към началото на работата на органа, но персистират известни 
дефицити от гледна точка на професионализъм и ресурси. 
 
Сериозен фактор, от друга страна, за предпочитане на съдилищата пред КЗД е 
това, че те могат да присъдят обезщетение за вреди, което КЗД не може. 
Действително, ако жертвата на дискриминация спечели пред КЗД (и след това 
при евентуалното обжалване пред административните съдилища), тя/той може 
да заведе в съда иск за обезщетение, като ще носи тежестта да докаже само 
факта на вредите и тяхната причиненост от акта на дискриминация. Общата 
продължителност, обаче, на производството пред КЗД (в това число 
обжалването пред Върховния административен съд) и триинстанционното 
съдебно производство за обезщетение би била прекомерна. По-дългата 
давност за завеждане на съдебен иск (5 години срещу 3 пред КЗД) също е 
фактор в полза на предпочитане на съда в някои случаи. Друг ключов фактор в 
полза на съда е, че е налице механизъм за принудително изпълнение на 
съдебните решения, какъвто липсва за решенията на КЗД. Освен това, по 
Закона за правната помощ страните по съдебни дела, които нямат средства да 
си платят за адвокат, могат да получат правно представителство безплатно, 
когато интересите на правосъдието изискват това, както и в някои други 
изрично определени хипотези.75 Пред КЗД не е предвидено такова 
подпомагане. Освен това, по трудови дела съдилищата могат (и са го правили) 
да постановят възстановяване на длъжността, когато се установи, че 
освобождаването от работа е незаконно, защото е дискриминационно. Това 
средство за защита произтича от Кодекса на труда взет сам по себе си или във 
връзка със ЗЗДискр. КЗД, от своя страна, не е изрично оправомощена по 
ЗЗДискр да дава подобна защита. Тя би могла евентуално да го направи въз 
основа на широко тълкуване на правомощията си по ЗЗДискр да постановява 
възстановяване на положението отпреди нарушението, но остава проблемът с 
липсата на механизъм за принудително изпълнение на решенията й, когато 
работодателите отказват да ги изпълняват. Друго предимство на съдебната 

                                                      
73 Макар ЗЗДискр да бе изменен през 2006 г., за да предвиди създаването на териториални 

офиси на КЗД (чл. 40, ал. 1), законът делегира уредбата на тези местни звена на 
Устройствения правилник на КЗД, приеман от самата КЗД. До 2008 г. КЗД не беше уредила 
посредством Устройствения си правилник функционирането на местни офиси. Правилникът 
споменаваше единствено, че КЗД “има регионални представители, които са част от 
специализираната администрация” (чл. 23), без повече уточнения. 

74  Чл. 25 от Устройствения правилник на КЗД. 
75 Чл. 23 от закона. Tози закон е приложим както за граждански, така и за други дела, в това 

число имплицитно и за дискриминационни дела. Предоставянето на правна помощ се 
решава от съдията след преценка на доказателствата, че лицето не е в състояние само да 
си плати за адвокат.  
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процедура е, че по ЗЗДискр изрично е предвидена възможност за колективни 
дела, както и за дела в името на обществения интерес (actio popularis), 
заведени от НПО и профсъюзи. Такава възможност обаче не е забранена по 
ЗЗДискр и пред КЗД, където също теоретично няма пречка да се заведе 
съвместна жалба/ сигнал от множество жертви и други лица.  
 
В други отношения съдилищата и КЗД предоставят сходна защита: 
правнозадължителни решения; възможност за обжалване; освобождаване от 
държавни такси и разноски; правомощия да постановят ответникът да 
предприеме конкретни поправителни мерки за възстановяване на положението 
отпреди нарушението, както и да се въздържа от по-нататъшни нарушения от 
типа на установеното. Двата пътя на защита имат сравним потенциал и от 
гледна точка на капацитет да повишат обществената чувствителност и да 
повлияят на общественото мнение; това важи и за евентуалните негативни 
последици за жертвата от използването на тези защитни средства от гледна 
точка на риска от преследване (виктимизация) от страна на лицето, за което се 
твърди, че е дискриминатор. От гледна точка на привременна защита, и двата 
механизма за защита не предвиждат такава, поне не изрично, съгласно 
ЗЗДискр. Все пак, правомощията и на двата органа, съда и КЗД, могат да бъдат 
тълкувани като включващи и власт за постановяване на предварителна защита. 
Колко реална би се оказала тази възможност в практиката, ще зависи от 
съответните нагласи на съдиите и комисарите за телеологично тълкуване и 
прилагане на закона. 
 
4.2.2 Какви са формалните процесуални условия за използване на всяко 

от средствата за защита? 
 
Съдебно производство може да се образува в срок 5 години от извършване на 
дискриминационното действие. Производство пред КЗД – в срок 3 години. 
Завеждането на съдебно дело зависи от изпълнение на формалните 
изисквания за това, предвидени от общия граждански процесуален закон.76 
Жалба до КЗД е допустима, когато посочва името и адреса на жалбоподателя, 
фактите, на които се основава, и търсената защита, както и датата, и носи 
подпис. Анонимни жалби са изрично обявени за недопустими.77 Както пред 
съда, така и пред КЗД страните могат да представят всякакви относими и 
допустими доказателства, като въпросът за доказателствената им стойност 
остава отделен. На практика, КЗД е потенциално по-гъвкава от някои съдии при 
кредитирането на нетрадиционни доказателства.78  
 
КЗД е приела правила за производството пред себе си, които детайлизират 
реда и условията за завеждане на жалби и сигнали. Освен този нормативен 

                                                      
76  До 1.03.2008 г. - чл. 98, oт Гражданския процесуален кодекс, след 01.03.2008 г. - чл. 127 от 

ГПК. 
77  Чл. 51, ал. 2 ЗЗДискр. 
78 Например, някои съдии са се произнасяли по дискриминационни дела, че материал, снет от 

Интернет, не може да се цени като доказателство. 
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документ и самия ЗЗДискр до 2008 г. обаче липсваше помагало, което да е по-
достъпно по формат за обикновения ползвател. През 2008 г. КЗД издаде и 
разпространява по свои семинари и обучения помагалото „Как да инициираме 
образуване на производство пред Комисията за защита от дискриминация“. 
 
КЗД може да бъде намерена на адрес: (в Интернет) http://www.kzd-
nondiscrimination.com; бул. “Драган Цанков” № 35, 1125 София; тeл.: 02 870 64 
46, факс: 02 870 84 48. Председател: г-н Кемал Еюп. 
 
Различните съдилища могат да бъдат намерени на съответните адреси по 
места. Обща информация за контактните данни на органите на съдебната 
власт е на разположение в Интернет на адрес: http://www.lex.bg/bg/lawcourts.  
 
НПО източник на правно консултиране:  
 
Български хелзинкски комитет, ул. “Върбица” № 7, 1504 София, 02/ 944 0670, 
943 4876, bhc@bghelsinki.org, www.bghelsinki.org; 
 
Български адвокати за права на човека, гр. София 1000, ул. „Ген. Й.Гурко” № 49 
А, ет.3, ап.7, 02/ 980 39 67, 02/ 986 66 23, hrlawyer@blhr.org, http://www.blhr.org/; 
 
Асоциация за европейска интеграция и права на човека, гр. Пловдив, 4000, 
ул.”Хан Кубрат” №2, ет.3, тел/факс: 032/62 32 64; 032/26 40 97, hurights@mail.bg, 
www.eurorights-bg.org. 
 
4.2.3 Какво подпомагане е налице на национално равнище за достъп до 

различните процедури и какво може да се направи за преодоляване 
на евентуалните пречки и трудности? 

 
Не е налице правно или друго съдействие за жалбоподатели пред КЗД освен 
насоките, които жалбоподателите получават от КЗД как да заведат жалбата си 
и служебното проучване и събиране на доказателства. Страните по съдебни 
дела могат да кандидатстват за финансирана от обществото безплатна правна 
помощ по Закона за правната помощ, като трябва да докажат пред съдията 
неспособността си да си позволят адвокат, както и, в общия случай, причините, 
поради които делото им изисква адвокатско представителство. Безплатно 
правно консултиране и помощ конкретно за жертви на дискриминация се 
предлага само от страна на малък брой НПО, чиито ресурси са оскъдни в 
сравнение със съществуващите потребности. Обществеността, в това число 
жертвите, особено най-уязвимите от тях, нямат адекватна осведоменост за 
правата си, нито за наличните средства за защитата им. Много хора изпитват 
сдържащо ги недоверие към върховенството на закона и институциите, 
призвани да го налагат. Прилагащите анти-дискриминационното право 
длъжностни лица, от своя страна, в това число съдиите и членовете, и 
служителите на КЗД, все още не притежават в пълна степен необходимите 
разбиране и експертиза по анти-дискриминационно право, въпреки че има 

http://www.kzd-nondiscrimination.com/
http://www.kzd-nondiscrimination.com/
http://www.lex.bg/bg/lawcourts
mailto:bhc@bghelsinki.org
http://www.bghelsinki.org/
mailto:hrlawyer@blhr.org
mailto:hurights@mail.bg
http://www.eurorights-bg.org/
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осезаемо повишаване в капацитета и експертизата на КЗД, а съдилищата 
генерират все повече и значима практика. Много от тях не притежават и 
освободеност от самите предразсъдъци, срещу чиито прояви са призвани да 
дадат защита. Съдилищата, например, са като цяло недостъпни за хората с 
различни видове увреждания. 
 
Най-необходимата подкрепа за преодоляване на тези бариери включва: 
изграждане на капацитета на съдиите и КЗД, в това число членовете и 
служителите й, компетентно да боравят с анти-дискриминационното право; 
финансиране за НПО да предоставят правна помощ на жертви на 
дискриминация, включително завеждане на колективни дела и дела в името на 
обществения интерес (actio popularis), и да провеждат застъпничество за 
максимизиране на въздействието от делата; предоставяне на възможност за 
НПО да действат като подизпълнители на Националното бюро за правна 
помощ, като предоставят правна помощ по анти-дискриминацонни дела и 
получават за това възнаграждение от обществените фондове за правна помощ; 
изграждане на капацитета на адвокатите да предоставят правни услуги по 
дискриминационни случаи; изграждане на капацитета на НПО и длъжностни 
лица да изработват политики за борба с институционалната дискриминация. 
 
4.2.4 Кои са министерствата и съответните други централни органи, 

отговарящи са равенството и борбата с дискриминацията 
 

Pоля опишете накратко техните отговорности и основни дейности. Моля, 
посочете и техните Интернет страници. 

 
1) Комисия за защита от дискриминация: 
 
http://www.kzd-nondiscrimination.com/start/index.php 
 
Вж. т. I B) 1, по-горе на стр. 18. 
 
2) Министерство на труда и социалната политика: 
 
http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp 
 
Дирекция "Политика на пазара на труда": 
 
1. разработва и координира провеждането на държавната политика в 

областта на пазара на труда, защитата на националния пазар на труда, 
обучението на работната сила и интеграцията на неравнопоставените 
групи на пазара на труда; 

2. осъществява функциите на секретариат на Националния съвет за 
насърчаване на заетостта и на Националния консултативен съвет по 
професионална квалификация на работната сила и др. 

 

http://www.kzd-nondiscrimination.com/start/index.php
http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp
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Дирекция "Социална закрила и равни възможности": 
 
1. разработва, координира и осъществява мониторинг, анализ и оценка на 

държавната политика в областта на социалните помощи, интеграцията на 
хората с увреждания, социалната закрила на уязвими групи и равните 
възможности; 

2. организира, координира и участва в разработването на нормативни актове, 
стратегии, програми, планове за действие, проекти и доклади в областта 
на социалните помощи, интеграцията на хората с увреждания, социалната 
закрила на уязвими групи и равните възможности и извършва наблюдения 
и анализи на състоянието, тенденциите и развитието на добри практики в 
тази област; 

3. координира изпълнението на политиките в областта на социалната 
закрила, които се реализират от Агенцията за социално подпомагане, 
Агенцията за хората с увреждания и фонд "Социално подпомагане"; 

4. подготвя становища за отпускане на субсидии за национално 
представителните организации на и за хората с увреждания за дейности, 
които да бъдат финансирани от държавния бюджет; 

 
3) Агенция за хора с увреждания: 
 
http://ahu.mlsp.government.bg/ 
 
Специализираната администрация на агенцията е организирана в дирекция 
"Интеграция на хората с увреждания". Сред дейностите, които дирекцията са 
извършва, са: 
 
1. проследяване на броя и анализ на социално-икономическия статус на 

хората с увреждания; 
2. води и поддържа регистър на специализираните предприятия и 

кооперации на хората с увреждания и ежегодно го актуализира; 
3. осъществява наблюдение и отчита периодично и ежегодно изпълнението 

на проектите и програмите по Закона за интеграция на хората с 
увреждания; 

4. участва в разработването на проекти на нормативни актове, стратегии, 
концепции и програми в областта на интеграцията на хората с увреждания; 

5. дава консултации на физически и юридически лица по въпросите на 
интеграцията на хората с увреждания; 

 
4) Национален съвет за интеграция на хората с увреждания  

 
Националният съвет е консултативен орган към Министерския съвет за 
сътрудничество при разработването и провеждането на политиката в областта 
на интеграцията на хората с увреждания. Съветът: 1) оказва подкрепа и 
съдействие при формирането и провеждането на политиката за интеграция на 
хората с увреждания в съответствие с изискванията на националните и 

http://ahu.mlsp.government.bg/
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международните правни норми; 2) организира проучването и анализа на 
потребностите на хората с увреждания от интеграция и прави предложения за 
повишаване на социалната и икономическата ефективност на този процес 
пред компетентните държавни, общински, обществени и стопански органи и 
организации. 
 
5) Омбудсман на Република България: 
 
http://www.ombudsman.bg/ 
 
Омбудсманът се застъпва с предвидените в Закона за омбудсмана средства, 
когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и 
свободите на гражданите от държавните и общинските органи и техните 
администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят 
обществени услуги. Правомощия: 1) приема и разглежда жалби и сигнали за 
нарушения на права и свободи от държавните и общинските органи и техните 
администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят 
обществени услуги; 2) посредничи между административните органи и 
засегнатите лица за преодоляване на допуснатите нарушения и примирява 
позициите им; 3) прави предложения и препоръки за отстраняване на 
причините и условията, които създават предпоставки за нарушения на правата 
и свободите и др.  
 
4.2.5 Национални политики за борба с дискриминацията 
 
Моля, посочете основните публични политики на правителството по 
отношение на антидискриминация и равенство (моля, имайте предвид, че 
този проект не се занимава с полово равенство). Посочвайте само 
дейностите, насочени срещу дискриминация по множество признаци, като 
означавате конкретния признак, към който е адресирана, полето и 
предвидения график за тази политика. 

 
1) Национална програма “Създаване на достъпна архитектурна среда” 
 
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/projects/nati
onal_programs/2011pr8_dostapna_sreda.pdf 
 
Цел на програмата: социално включване и осигуряване на равен достъп до 
образование на децата и учениците със специални образователни потребности 
чрез изграждане на достъпна архитектурна среда като част от нужната 
подкрепа за тяхното общообразователно обучение. Обхват – създаване на 
базова достъпна архитектурна среда – изграждане на рампи, адаптиране на 
санитарни помещения, ремонт на прилежаща инфраструктура, изпълнение на 
асансьорни уредби и монтаж на платформени съоръжения, съгласно 
изискванията на Закона за интеграция на хората с увреждания и подзаконовата 
нормативна уредба. 

http://www.ombudsman.bg/
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/projects/national_programs/2011pr8_dostapna_sreda.pdf
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/projects/national_programs/2011pr8_dostapna_sreda.pdf
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Под егидата на Министерство на образованието, младежта и науката. 
 
2) интеграция на деца от ромски произход в общообразователните 

училища 
 
http://www.bghelsinki.org/bg/novini/bg/single/trud-vsyako-uchilishe-ss-zadlzhitelen-
procent-romcheta/ 
 
Идеята на Министерството на образованието е всички учебни заведения да 
приемат определен процент деца от малцинствата. Целта ще бъде максимално 
много деца от този етнос да получат по-добър шанс да се ограмотят. Другата 
задача ще бъде да се ограничи отпадането на нови деца. Просветното 
ведомство ще организира и курсове за обучението на самите родители, за да 
пускат децата си в “българско” училище. За интеграцията на ромите са 
отделени 20 млн. лева. Предстои утвърждаване на програмата. 
 

http://www.bghelsinki.org/bg/novini/bg/single/trud-vsyako-uchilishe-ss-zadlzhitelen-procent-romcheta/
http://www.bghelsinki.org/bg/novini/bg/single/trud-vsyako-uchilishe-ss-zadlzhitelen-procent-romcheta/
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5 Специфична информация, свързана с модулите 
 
5.1 Събиране на информация и планиране 
 
a) Моля, избройте източниците от националното законодателство, 

касаещи 1) достъпа до публична информация и 2) събирането на 
информация. За целите на последното, моля прецизирайте: 

 
- налична ли е “чувствителна” информация;  
- по кои признаци; 
- достъпна ли е информацията до широката аудитория, без изричното 

индивидуално съгласие на лицето, за което тя се отнася 
 
Приложимо законодателство: 
 
- Закон за достъп до обществената информация; 
- Закон за защита на личните данни; 
- Закон за защита на класифицираната информация; 
- Закон за статистиката; 
- Закон за административното обслужване на физическите и юридическите 

лица; 
 

Ограничаване на достъпа до исканата информация се допуска в случаите, 
когато тя е: 
 
1. класифицирана като държавна или служебна тайна: 
• държавна тайна - информация, чието узнаване може да увреди 

националната сигурност, конституционно защитения ред, външната 
политика или отбраната. Три са възможните нива на класификация на 
информацията като държавна тайна: маркирана с гриф "строго секретно" 
(срок за защита 30 години); маркирана с гриф "секретно" (срок за защита 
15 години); маркирана с гриф "поверително" (срок за защита 5 години); 

• служебна тайна - информация, с която се защитават интересите на 
държавата или други правнозащитени интереси. Категориите информация, 
които могат да бъдат класифицирани като служебна тайна, са определени 
в отделни закони. Те трябва да са детайлизирани в списък, одобрен от 
ръководителя на съответната организация. Според закона списъкът 
трябва да е публикуван. Дадена информация може да бъде 
класифицирана като служебна тайна за срок от най-много 6 месеца от 
създаването й. След изтичането на срока на защита нивото на 
класификация се премахва от съответния служител и информацията може 
да се предостави по реда на Закона за достъп до обществена 
информация; 

 
2. свързана с оперативната подготовка на решенията на институциите и 

няма самостоятелно значение: 

javascript:PopupDetails('T01')
javascript:PopupDetails('T02')
javascript:PopupDetails('T03')
javascript:PopupDetails('T03')
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Ограничението има аналог в почти всички законодателства. Интересът, който 
се защитава, е свързан с вземането на независимо и правилно решение. За 
тази цел понякога е нужно да се осигури временно атмосфера на спокойно 
изслушване на всякакви предложения и алтернативи. Друг аспект на 
ограничението е обезпечаването на независимо оценяване на най-добрия 
измежду дадени кандидати (напр. при обществените поръчки). В обхвата на 
подготвителната информация са мнения и препоръки, становища и 
консултации. Това ограничение не се прилага за всички становища, мнения и 
препоръки, а само за тези, които са насочени към вземането на крайно 
решение/акт. Това ограничение подлежи на проверка за т.нар. надделяващ 
обществен интерес. Преценка за наличие на надделяващ обществен интерес 
се прави от съответната институция на основата на закона, а нейното решение 
подлежи на контрол от съда.  

 
3. в определени случаи, когато засяга права на трети лица (търговска тайна 

или лични данни): 
• търговска тайна - информация, чието предоставяне би довело до 

нелоялна конкуренция; даден търговец я е определил като тайна и се 
съхранява от задължените по закона институции. Спрямо търговската 
тайна отново следва да се прави преценка за наличие на надделяващ 
обществен интерес. В определените от закона случаи, когато е налице 
такъв обществен интерес, не може да се отказва достъп до информация 
на основание търговска тайна; 

• лични данни - такива данни са адресът на дадено лице, неговата 
етническа принадлежност, здравословно състояние, имуществено 
състояние и въобще всяка информация, която може да го идентифицира. 
Не всички лични данни обаче са защитени. Съществуват регистри с 
информация, които макар да съдържат лични данни, са задължително 
публични. Забранено е обработването на лични данни, които разкриват 
расов или етнически произход; политически, религиозни или философски 
убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с 
религиозни, философски, политически или синдикални цели; се отнасят до 
здравето, сексуалния живот или до човешкия геном. 

 
4. била е предоставяна в рамките на предходните 6 месеца. 
 
b) Моля, посочете името и интернет-страницата на националните 

статистически бюра и на главните проучвателни центрове, чиито 
изследвания са налични и главно използвани 
 

Национален статистически институт - http://www.nsi.bg/    
Националният статистически институт и органите на статистиката запознават 
обществеността с резултатите от статистическите изследвания чрез средствата 
за масово осведомяване, интернет страниците си, чрез собствени публикации 
или по друг подходящ начин.  
 

javascript:PopupDetails('T05')
javascript:PopupDetails('T05')
javascript:PopupDetails('T04')
http://www.nsi.bg/
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Комисия за защита на личните данни - http://www.cpdp.bg/  
 
Комисията води регистър на администраторите на лични данни и на водените 
от тях регистри на лични данни; извършва проверки на администраторите на 
лични данни; след предварително уведомяване налага временна забрана за 
обработването на лични данни, с които се нарушават нормите за защита на 
личните данни; осигурява прилагането на решенията на Европейската комисия 
в областта на защитата на личните данни и др. 

 
НПО, оказваща помощ при достъп до информация: Програма Достъп до 
Информация - http://www.aip-bg.org 
 
Целите на Програма Достъп до Информация са: дa подпомага упражняването 
на правото на информация; да насърчава търсенето на информация чрез 
гражданско образование в областта на свободата на информация; да работи за 
прозрачност на институциите на централната и местната власт. 

 
5.2 Комуникация и медии 

 
а) Моля, посочете националното медийно законодателство. Моля, накратко се 
позовете на Медийния закон, Закона за радиото и телевизията, професионални 
кодекси на журналистите или професионални стандарти, установени от 
медиите, ако има такива (посочете дали такива практики съществуват и къде 
могат да бъдат намерени). 

 
Закон за радиото и телевизията; 
Закон за електронните съобщения; 
Закон за авторското право и сродните му права; 
Закон за достъп до обществена информация 
Етичен кодекс на българските медии;79 
Eтичен кодекс за реклама.80 

 
б) моля посочете имената и координатите на журналистически асоциации, 
включително асоциации на журналисти от малцинствата, медийни съвети, 
медийни регулаторни институции или институции, към които могат да бъдат 
отправяни оплаквания (Съвета за електронни медии, медиен регулаторен 
комитет, ако случаят е такъв) 
 
Съвет за електронни медии 
http://www.cem.bg  
Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" 69 
Тел: 02/ 9708810 
Факс: 02/ 9733769 
E-mail: office@cem.bg 
                                                      
79  http://www.csr.bg/bulgarian-media-code-of-ethics.  
80  http://www.nss-bg.org/kodeks.php.  

http://www.cpdp.bg/
http://www.cem.bg/
http://www.csr.bg/bulgarian-media-code-of-ethics
http://www.nss-bg.org/kodeks.php
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Национален съвет за саморeгулация (НСС) 
http://www.nss-bg.org     
Адрес: НДК, пл. "България" 1, Административна сграда,   
етаж 15, офис 6, София 1000 
Тел: 0886 695 616 
е-mail: office@nss-bg.org  
 
Съюз на българските журналисти 
http://www.sbj-bg.eu  
Адрес: гр. София, 1000, ул. "Граф Игнатиев" 4 
Тел.: 02/ 9872808 
Факс: 02/ 9883047 
E-mail: sbj_bg@mail.bg  
 
Асоциация на европейските журналисти – България 
http://www.aej-bulgaria.org  
Тел.: +359 899 81 76 59 
Е-mail: team@aej-bulgaria.org  
 
Българска медийна коалиция 
Адрес: София, ул. Славянска № 29, ет. 5 
Тел.: 029805856 
Факс: 029805856 
E-mail: bulmedia@yahoo.com  
 
Център за развитие на медиите 
http://www.mediacenterbg.org   
Адрес: гр. София 1000, ул. "Триадица" №6, етаж 2-ри,  
Тел./факс: 988 92 60, 988 92 65,  
E-mail: mediacenter@mediacenterbg.org  
 
"Клуб - журналисти срещу корупцията" 
http://www.nenakorupciata.org  
Адрес: гр. София, бул. Витоша 12, ет 6 тел.  
Тел.: 02/ 9876550 
E-mail: nenakorupciata@abv.bg   
 
Младежка медийна асоциация 
http://www.ammm.org  
Адрес: София 1303, ул. "Опълченска" 38 
Тел.: + 359 878647504 
E-mail: press@youthonline.eu; office@ammm.org 
 
Асоциация Студентски Медиен Свят 
http://studentmediaworld.com   
Тел.: +359.887246925 

http://www.nss-bg.org/
mailto:office@nss-bg.org
http://www.sbj-bg.eu/
mailto:sbj_bg@mail.bg
http://www.aej-bulgaria.org/
mailto:team@aej-bulgaria.org
mailto:bulmedia@yahoo.com
http://www.mediacenterbg.org/
mailto:mediacenter@mediacenterbg.org
http://www.nenakorupciata.org/
mailto:nenakorupciata@abv.bg
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E-mail: info@studentmedia.eu   
 
Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори 
http://abbro-bg.org/  
Адрес: София 1463, пл. "България" 1, НДК, Административна сграда 
ет.15, офис 2  
Tел: (02) 980 67 11, 951 55 22, 851 89 06 
Факс: (02) 916 63 51 
E-mail: office@abbro-bg.org  

 
в) списък от материали за работа с медиите, изработени на националния език, 
наръчници, указания, инструментариум, YouTube клипове и др. 

 
Проект „Медии и обществено многообразие” –  
http://www.britishcouncil.org/bg/bulgaria-projects-media-diversity.htm  

 
Наръчник за многообразие в медиите –  
http://www.kzd-
nondiscrimination.com/progress/images/stories/products/diversitytoolkit.pdf  
 
Наръчник за равенство в третирането – http://www.kzd-
nondiscrimination.com/progress2010_2011/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=35&Itemid=41 
 
Допълнителни материали се намират на сайта на КЗД – www.kzd-
nondiscrimination.com/layout/index.php/publikacii 
 
Проект “Отговорността на медиите в мултикултурното общество – стандарти, 
практики и препоръки” - Фондация „Междуетническа инициатива за човешки 
права”, София 2007, Фондация Отворено общетсво. Мониторингът е част от 
проект, завършен през 2011 г., съвместна инициатива „Равенството като път 
към прогреса“ (Progress Programme, VS/2010/0536, Partners Ministry of Labour 
and Social Policy, Commission for Protection against Discrimination and Open 
Society Foundation). Фондация Отворено общество проведе също и емпирично 
проучване относно дискриминацията и включването на пазара на труда. 
Резултатите бяха оповестени официално на 11.11.2011 г.:  
Уязвими, по-уязвими, най-уязвими – медийни подходи към неравенството 
 
http://politiki.bg/?cy=231&lang=1&a0i=223855&a0m=readInternal&a0p_id=909 
 
http://www.osf.bg/?cy=10&lang=1&program=1&action=2&news_id=496 
 
Анализ на резултати от емпирично социологическо изследване на 
дискриминацията и включването на пазара на труда: 
 
http://politiki.bg/downloads/File/Equality_final_report_VS2010-008-0536_2011(1).pdf 

mailto:info@studentmedia.eu
http://abbro-bg.org/
mailto:office@abbro-bg.org
http://www.britishcouncil.org/bg/bulgaria-projects-media-diversity.htm
http://www.kzd-nondiscrimination.com/progress/images/stories/products/diversitytoolkit.pdf
http://www.kzd-nondiscrimination.com/progress/images/stories/products/diversitytoolkit.pdf
http://www.kzd-nondiscrimination.com/progress2010_2011/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=41
http://www.kzd-nondiscrimination.com/progress2010_2011/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=41
http://www.kzd-nondiscrimination.com/progress2010_2011/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=41
http://politiki.bg/?cy=231&lang=1&a0i=223855&a0m=readInternal&a0p_id=909
http://www.osf.bg/?cy=10&lang=1&program=1&action=2&news_id=496
http://politiki.bg/downloads/File/Equality_final_report_VS2010-008-0536_2011(1).pdf
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5.3 Партньорства 
 

а) Моля, избройте основните неправителствени 
организации/мрежи/организации-чадър (дори и неофициални), които се 
занимават с дискриминация на основата на петте признака, посочвайки също и 
техните Интернет страници.  

 
Български хелзинкски комитет - http://www.bghelsinki.org   
Асоциацията за европейска интеграция и права на човека – 
http://www.eurorights-bg.org/en/categories/home/home.html 
Български адвокати за правата на човека  - http://www.blhr.org/indexEN.html 
фондация “Европейски институт” - http://www.europeaninstitute.bg/ 
Български активистки алианс - http://bulgarianactivistalliance.org/ 
Център за независим живот - http://cil.bg   
сдружение „Човеколюбие“ – Пазарджик - http://chovekolubie.org/  
фондация "Хоризонти" - http://www.horizonti.bg/  
сдружение "Достоен живот" - Видин – http://www.dostoen-jivot.org   
фондация "Достоен живот" – Бургас - http://dostoenzhivot.ok-bg.net   
сдружение "Бъдеще за децата с увреждания" – Казанлък - 
http://www.speckids.org   
сдружение "Ти избираш" - Стара Загора - http://www.ti-izbirash.org   
Християнски център „Прелом“ - http://www.prelom.bg/  
сдружение „Самаряни“ – Стара Загора - http://www.samaritans.bg/ 
Национална мрежа за децата - http://nmd.bg/ (мрежа) 
 
фондация „SOS семейства в риск“ - Варна - http://sos-varna.org/  
Младежка ЛГБТ организация „Действие" - http://www.deystvie.org   
фондация "Ресурсен център - Билитис" - http://www.bilitis.org   
София прайд (ЛГБТ) - http://www.sofiapride.info/  
 
Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” – Велико Търново 
- http://amalipe.com   
фондация “Сдружение Дром” – Видин - http://www.drom-vidin.org/  
фондация „Междуетническа инициатива за човешки права“ - http://www.inter-
ethnic.org/web/index.php?lang=BG 
Международен център за изследване на малцинствата и културните 
взаимодействия - http://www.imir-bg.org фондация „С.Е.Г.А.“ - 
http://cega.bg/?id=1Програма Рома на Институт "Отворено общество" - 
http://ethnos.bg/ethnos.php  
 
б) Моля, избройте също основните неправителствени ключови играчи (в широк 
смисъл, като например профсъюзи, религиозни организации, обединения на 
юристи и др.) на национално ниво. 
 
Вж. 5-6, т. I, 1. по-горе. 
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в) Моля, посочете националното законодателство, отнасящо се до регистрация 
на неправителствени организации, съюзи от неправителствени организации, 
федерации и съюзи. 
 
Закон за юридическите лица с нестопанска цел. 
 
5.4 Наблюдение 
 
a) моля, представете информация, касаеща всякакви законови ограничения при 
събирането на информация по отношение на всички основания, предвидени в 
националното анти-дискриминационно право 
 
Вж. стр. 31. в т.II. C.1.1. 
 
b) моля, представете списък на материали на национално ниво, касаещи 
наблюдение, оценка, влияние на въпросите на равното третиране от различен 
тип: наръчници, указания, инструменти, доклади, други публикации, клипове от 
YouTube и др. 

 
Български хелзинкски комитет 
Специални и годишни доклади за правата на човека в България на БХК: 
http://www.bghelsinki.org/bg/publikacii/dokladi-na-bhk/ 
Годишен доклад на БХК за 2010 г.: 
http://humanrightsbulgaria.wordpress.com  
 
Специален сайт на БХК за резултатите от проверките на всички домове за деца 
с увреждания в страната: http://forsakenchildren.bghelsinki.org/  
Кампанията за достъп до домовете:  
http://forsakenchildren.bghelsinki.org/?page_id=236  
Кампания за наказване на виновните лица: 
http://forsakenchildren.bghelsinki.org/?page_id=50 
 
Център за независим живот: публикации относно състоянието на социалното 
включване в сферата на уврежданията в България –  
http://www.cil.bg/Наблюдателница.html 
 
Български център за джендър изследвания: изследването от наблюдение 
на медийното поведение при отразяване на различия в обществото на базата 
на етнос; религия; сексуална ориентация; възраст; пол; увреждане - 
http://bgrf.org/images/stories/pdf/stereotyping.pdf  

 

http://www.bghelsinki.org/bg/publikacii/dokladi-na-bhk/
http://humanrightsbulgaria.wordpress.com/
http://forsakenchildren.bghelsinki.org/
http://forsakenchildren.bghelsinki.org/?page_id=236
http://forsakenchildren.bghelsinki.org/?page_id=50
http://www.cil.bg/Наблюдателница.html
http://bgrf.org/images/stories/pdf/stereotyping.pdf
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