
За Препоръката

През 2010 г. Комитетът на министрите към Съвета на Европа приема Препоръка CM/Rec(2010)5 относно мерките за борба срещу 
дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност. 

България като страна от Съвета на Европа има задължение да приложи мерките в Препоръката. По-долу посочените случаи и 
данни, събрани в рамките на публикувания Мониторингов доклад за приложение на Препоръката сочат, че България не само не 
прилага Препоръката, но и поддържа законодателство, което е в нарушение на Европейската конвенция за правата на човека и 
основните свободи, както и в нарушение на практиката на Европейския съд по правата на човека. 

Реакцията на институциите

Писма с въпросниците за мониторинга и покана за разяснителна 
среща бяха изпратени до 14 релевантни институции:
— Министерството на образованието и науката
— Министерство на здравеопазването
— Министерство на труда и социалната политика
— Министерство на отбраната
— Министерство на вътрешните работи
—— Министерство на българското председателство на 
     Съвета на Европейския съюз
— Министерство на външните работи
— Министерство на младежта и спорта
— Министерство на правосъдието
— Президенство на Република България
— Народно събрание на Република България
—— Национален омбудсман на Република България
— Държавна агенция за закрила на детето
— Комисия за защита от дискриминацията (1 институция от тези,
     с които е проведена среща, е изпратила и попълнен въпросник).
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Основни изводи от Доклада

ЛГБТИ хората в България се сблъскват ежедневно с най-разнообразни форми на насилие и дискриминация. 

Дискриминацията в страната е институционализирана и закрепена в правни актове, които третират ЛГБТИ българските граждани 
като втора ръка граждани. Борбата с престъпленията от омраза и речта на омразата остава основно предизвикателство пред 
българите с нетрадиционна сексуална ориентация и полова идентичност. Малцинството на българските ЛГБТИ граждани не се 
възприема като политически значима обществена група или важен фактор в която и да е социална или политическа сфера.

ППрез 2018 г. продължават да отсъстват каквито и да било правителствени политики, мерки или програми за проследяване и 
намаляване на неравенството, дискриминацията и насилието към ЛГБТИ хората.

Ключови области, изследвани от Доклада

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ОМРАЗА И РЕЧ НА ОМРАЗАТА

Казвам се Теодор. През юни 2018 г. бях нападнат в центъра на голям крайморски град. Бях повален на земята и бит. 
Причината за нападението беше моята сексуална ориентация. Докато ме биеха, нападателите използваха обидни думи, 
касаещи сексуалната ми ориентация. В доклада на полицията по моята преписка сексуалната ми ориентация не беше 
засегната. Полицейската преписка беше прекратена, защото ми беше нанесена лека телесна повреда — престъпление, 
което се преследва по тъжба на пострадалия.

ННаказателният кодекс на Република България не включва като отделно престъпление, нито като отегчаващо вината 
обстоятелство деянията, които са извършени въз основа на сексуалната ориентация, половата идентичност и изразяването 
на пола. 

Полицията, Прокуратурата и Съдът не отчитат високата обществена опасност на престъпленията, основани на сексуалната 
ориентация, половата идентичност и изразяването на пола на лицето. Десетки деяния остават неразследвани, а отговорните 
лица се радват на институционализирана безнаказаност. В резултат десетки ЛГБТИ лица отказват да докладват поради 
липса на ефективни средства за защита и поради страх от вторична виктимизация от страна на полицейските служители.



ОБРАЗОВАНИЕ

Казвам се Гергана. Във випуска ми има две гей момчета, които са подложени на системен терор от 
съучениците ни, защото са гей. Ритани са, бити са, изнудвани са, съученици им взимат парите и им чупят 
вещите. Учителите и директорът на моето училище не предприемат никакви действия, за да спрат това 
насилие. 

ННасилието срещу ЛГБТИ учениците продължава да е широко разпространено в българските училища и не е 
санкционирано от училищното ръководство. 

СЕМЕЙСТВО

Ние сме Лили и Дари. Имаме сключен брак в Англия. Столична община отказва да 
регистрира брака ни. В момента делото ни по обжалване на отказа на Столична 
община е висящо пред Върховен административен съд. Готови сме да осъдим 
България пред Европейския съд по правата на човека за незачитане на правото ни 
на личен и семеен живот и защото накърнява нашето човешко достойнство. 

ББългария е една от малкото държави в Европейския съюз, която не регулира по 
никакъв начин семействата на ЛГБТИ хората. Партньорите в еднополовите двойки у 
нас не могат да се наследяват взаимно, нямат право да осиновяват деца, нито да 
даряват тъкани или органи един другиму, понеже тези права са достъпни само за 
женените двойки.

ПАЗАР НА ТРУДА

Аз съм Лазар. Бях отстранен от работа, защото съм гей. Не 
успях да докажа дискриминацията, извършена срещу мен в 
Съда. 

СС изключение на текстовете от Закона за защита от 
дискриминация, националните власти не са предприели мерки 
за фактическото преодоляване на стигматизацията и 
изключването на ЛГБТИ хората от пазара на труда в страната. 
ЛГБТИ хората продължават да крият своята сексуална 
ориентация и/или полова идентичност от работодатели и колеги, 
за да се предпазят от дискриминация и тормоз.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ККазвам се Валентин. Аз съм транс мъж, т.е. роден съм като жена, но в процеса на 
развитието ми започнах да се възприемам като мъж. В момента водя дело за 
смяна на гражданския си пол, за да съответства на пола, към който се 
самоопределям. За да отсъди в моя полза, Съдът иска от мен по тялото ми да са 
настъпили необратими промени в резултат на провеждана хормонална терапия. 
А пък ендокринолозите в България могат да ми назначат хормонална терапия 
единствено в резултат на влязло в сила решение за смяна на пола. В противен 
слслучай назначената терапия, която ще доведе до нарушаване на детеродните ми 
функции, ще се сметне за нанасяне на тежка телесна повреда. Това ме поставя в 
ситуация на затворен порочен кръг, от който няма изход. 

Съществуващата стигма около половата идентичност, изразяването на пола и 
половите характеристики на транс и интерсекс пациентите в България често води до 
отказ от здравни услуги. Двете най-засегнати групи лица са транс и интерсекс 
хората, а така също и пациенти, живеещи с ХИВ.  

ПОЛИТИЧЕСКО УБЕЖИЩЕ

Въпреки че има данни за сличаи на търсещи и получили международна закрила на 
основа сексуална ориентация, все още има стигма и недоверие към лицата, 
подаващи молби с това основание. 


