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1.Създаване на Правната програма  
Правната програма на „Младежка ЛГБТ Организация Действие“ се създава през 2014 г. чрез Проект 
“Повишаване информираността за моите човешки права - гаранция за развитието на ЛГБТ политики в 
България”. Проектът е финансиран от Програмата за подкрепа на НПО по ФМ на ЕИП 2009-2014 г. 
Проектът се осъществи с цел повишаване на информираността на ЛГБТИ общността относно 
дискриминацията на основа сексуална ориентация и/или изразяване на пола, предоставянето на 
консултации и завеждане на дела в случаите на дискриминация на основа сексуална ориентация и/или 
изразяване на пола. За периода 2014-2017 г. са заведени 23 дела и са предоставени 67 консултации, а за 
2018г. са заведени 14 дела/сигнала и са дадени 59 консултации.   

2. Обобщение на ситуацията в държавата  
До 2018 г. българското правителство и институции никога не са изразявали официална позиция или 
подкрепа по въпросите на ЛГБТИ общността и необходимостта от равно третиране. Единственият 
правен акт, които осигурява защита на ЛГБТИ хората е Закон за защита от дискриминацията. В страната 
липсват правителствени политики, мерки и програми за наблюдение на дискриминацията и 
престъпленията от омраза срещу ЛГБТИ общността, което съответно води невъзможност за измерване 
на проблема.
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Младежка ЛГБТ Организация Действие" и при никакви обстоятелства не може 
да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на 
Фонд Активни граждани България.“  

В последните години България е изправена пред мащабна кампания срещу правата и свободите на 
жените и ЛГБТИ хората. В резултат на тази кампания и поради липсата на адекватно и отразяващо 
действителността законодателство се е повишават нивата на дискриминация, реч на омраза и насилие 
срещу ЛГБТИ общността. Всичко това спира ЛГБТИ хората в страната да се включват активно в 
обществения, социален и икономически живот и съответно спират ЛГБТИ хората да се ползват от своите 
граждански, икономически и социални права и свободи като пълноправни български граждани. 

1.Видове дела  

Престъпления от омраза и реч на омраза  
Наказателноправната уредба в България разглежда по-тясно престъпленията с дискриминационен 
мотив, като в тях включва единствено такива, извършени въз основа на раса, националност, етническа 
принадлежност, религиозна основа и политическо убеждение. Законът не обхваща престъпления с 
дискриминационен мотив сексуална ориентация, полова идентичност и изразяване на пола.  

Полицията, ако извършва разследване изобщо, извършва такова за престъпление по хулигански подбуди, 
вместо за престъпление с дискриминационен мотив сексуална ориентация или полова идентичност. Това 
не само спомага за предотвратяване на образуването на наказателното производство, но и допринася за 
ниските проценти на докладване на такива престъпления. 
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Съдебната практика обаче, в частност в решението на Софийски апелативен съд по делото за убийството на 
студента по медицина Михаил Стоянов, посочва, че престъплението е извършено по хомофобски подбуди и 
отчита завишената степен на обществена опасност на подсъдимите и на действията им. Макар да отчита 
всичко това като отегчаващи вината обстоятелства Съдът се оказва с „вързани ръце“, тъй като закон за по-
тежко наказуемо престъпления или такъв квалифициран състав не съществуват в Наказателния кодекс. 
Наказателноправната доктрина обаче, в същността си има за цел да обхваща всички сфери на обществения 
живот и всички сфери на отрицателно изменение на същестуващата действителност, което влече след себе 
си обществена опасност. Именно поради тази причина, наказателноправната доктрина и наказателното 
право в частност са подвластни на промяна, тъй като общественото отношение към определени прояви 
търпи промяна в различни периоди от време. 

Въпреки че речта на омразата предизвиква все по-голяма загриженост за всички малцинствени групи в 
България, българското правителство не предприема действия за повишаване на обществената 
осведоменост относно речта на омраза срещу ЛГБТИ лица. Още по-лошо, през 2017 и 2018 г. тенденцията е 
на влошаване, а именно - да позволяват, одобряват и дори хвалят речта на омраза и подбужда насилието 
срещу някои от най-уязвимите групи в обществото. 

Тази тенденция се допълва и от изявленията на лидера на ултранационалистическата партия „Национален 
фронт за спасение на България“, който е председател на Националния съвет за сътрудничество по 
етническа и интеграция. През 2019 г. на местните избори в София трима от кандидатите за кметове на гр. 
София открито заявиха, че ако бъдат избрани за кмет на столицата, ще забранят София Прайд. Сред тях са  
Волен Сидеров – лидерът на „Атака“ и Ангел Джамбазки – към момента действащ евро депутат. 
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По отношение на тази реч на омраза съдебната практика е непоследователна и неадекватна и създава опасни 
прецеденти в резултат на липсата на прилагане на наказателни разпоредби. Пасивността на изпълнителната и 
съдебната власт към омразата и заканите за убийство в социалните медии са още по-голям проблем, който към 
момента няма решение на национално ниво. 

Нашите действия 

В периода от 2014 г. до 2019 г. „Младежка ЛГБТ организация Действие“ подава десетки сигнали за 
престъпления с дискриминационен мотив сексуална ориентация.  

В по-голяма част от случаите Прокуратурата отказва да образува досъдебно производство по две основни 
причини:  
- Извършеното деяние не съставлява престъпление от общ характер  

- Претърпените вреди са на минимална стойност и не са минали необходимия праг, за да може да се образува 
досъдебно производство.  

По два случая Прокуратурата е образувала досъдебно производство срещу неизвестен извършител и след това го 
спира, поради невъзможността за установяване на личността на извършителя. Идентичен е случаят от февруари 
2019 г., когато лицето А разхожда кучето си рано сутринта, когато я настига мъж на средна възраст, който 
изкрещява „Педал! Да не съм те видял повече в този квартал!“ и удря А. с юмрук в лицето. Последствието е два 
избити зъба на момента и още два, които падат по-късно в резултат на удара.  
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През 2019 г. Рейнбоу Хъб – единственият ЛГБТИ център в България беше нападнат 5 поредни пъти. 
Първият път непознати покрити с черни маски мъже нахлуват вътре, минават през цялото пространство и 
чупят стойката на рейнбоу знамето, разположено на прозореца на центъра. След това в отделни актове 
напръскват със спрей външната табела на Рейнбоу хъб, разбират пощенската кутия с табела на Хъба и 
счупват табелката на входната врата на центъра. В последното от тези нападения по Рейнбоу Хъб е 
хвърлен камък от улицата и е счупен прозорец. За всяко от тези деяния е подаден сигнал до полицията, а 
през януари 2020 г. Младежка ЛГБТ организация Действие получи отказ за образуване на досъдебно 
производство, като тезата на Прокуратурата е, че няма достатъчно данни деянията да са свързани и не 
съставляват престъпление от общ характер. 

Дискриминация 

Единственият правен акт, който осигурявана основна антидискриминационна защита на ЛГБТИ общността 
в страната е Законът за борба с дискриминацията. Въпреки че вътрешното антидискриминационно 
законодателство забранява дискриминация на основата на сексуална ориентация, както и на каквото и да 
било друго основание, тя не споменава на основанията за полова идентичност, полово изразяване или 
сексуални характеристики.  
Неравното третиране на ЛГБТИ хората е законово закрепено, поради факта, че законите в България 
правят разлика между двойките, които съжителстват заедно, като еднополовите двойки, които са в 
партньорство са лишени от десетки права, с които разполагат разнополовите двойки. 
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Еднополовите партньори не получава редица придобивки, които се осигуряват от държавата, общините, банките 
и работодателите, тъй като те нямат законен начин да узаконят или регистрират връзката си. Също така, 
еднополовите партньорства нямат достъп до данъчни облекчения, право на наследяване, право на осиновяване 
и др. Последните три са права, които липсват и в правната сфера на неженени двойки от различен пол. Това е 
следствие от липсата на регулация на правния институт на „регистрирано съжителство“. 

През 2009 г. беше предложен нов Семеен кодекс, който предвиждаше въвеждане на института „регистрирано 
съжителство“, но в последствие същият отпадна поради дискриминационен мотив.  
ЛГБТ организацията „Джемини“ поиска становище от Комисия за защита от дискриминацията (КЗД) дали би било 
дискриминация, ако „регистрирано съжителство“ бъде прието, а от него бъдат изключени ЛГБТИ лицата. КЗД 
публикува становище, че подобно изключване на ЛГБТИ лицата от Семейния кодекс би било непряка 
дискриминация. На второ четене след това становище, разделът, касаещ „регистрирано съжителство“ отпадна от 
Семейния кодекс и в основанията на лица като Огнян Герджиков се твърдеше директно, че българското 
общество не е готово за подобна промяна. През 2018 г. „Младежка ЛГБТ организация Действие“ заедно с 
Адвокатско дружество Попов, Арнаудов и партньори направиха правно проучване, което отразя състоянието на 
българското законодателство. Това проучване изследва от колко права са лишени от ЛГБТИ хора заради липса 
на законодателство, което да признава връзката им. Проучването изследва 70 правни акта и открива над 300 
права, от които ЛГБТИ хората са лишени поради липсата на законодателство, което да регулира отношенията 
им. Сред тях са правото на наследяване, право на болнично посещение на партньор, право на осиновяване, 
право партньорът да дари тъкани, органи и други на партньора си, като последното към момента е достъпно 
само за сключили брак двойки и право на закрила по Закона за защита от домашно насилие, която защита е 
достъпна единствено за лица, живеещи заедно, които са от различен пол.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Младежка ЛГБТ Организация Действие" и при никакви обстоятелства не може 
да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на 
Фонд Активни граждани България.“  www.pravo.deystvie.org            www.activecitizensfund.bg

http://www.pravo.deystvie.org
http://www.activecitizensfund.bg


Линкове 

 1. Youth LGBT organization Deystvie, Research on the Rights of the same-sex couples, available at: 
http://bit.ly/3aXRxqR 

2. Accessible on the Internet at: http://bit.ly/2S8carw 
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Нашите действия 

През 2014 г. С. сезира Софийски районен съд (СРС) с искова молба с правно основание чл.5, ал.1 във 
вр. с чл.4, ал. 1 от Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН), с което иска от СРС да й предостави 
защита от домашно насилие по ЗЗДН, тъй като жената, с която е живяла във фактическо съжителство в 
продължение на близо 6 години, след раздялата им, започва да упражнява психически тормоз срещу 
жалбоподателката. В исковата си молба пред Софийски районен съд жалбоподателката посочва, че 
психическият тормоз напоследък се е случвал често и е ставал все по-интензивен. Увеличената честота и 
интензивност на това психическо насилие я е довела до извода, че съществува пряка и непосредствена 
опасност за нейното здраве и живот. Поради това се е обърнала към СРС с искане Съдът да постанови 
решение, с което въз основа на чл.5, ал.1 от Закона за защита от домашно насилие да наложи следните 
мерки на бившата партньорка, а именно: да я задължи да се въздържа от извършване на домашно 
насилие срещу; както и да наложи забрана на насилницата да приближава С., както и да приближава 
жилището, местоработата  и местата за социални контакти и отдих на С.  
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Производството по ЗЗДН е бързо производство. Седмица по-късно със Съобщение, на С й е 
връчено Разпореждане за прекратяване на производството, с което СРС отхвърля искането за защита 
от домашно насилие на молителка с единствен мотив: страните по делото са били в хомосексуално 
съжителство, поради което защита не може да бъде предоставена. Съдът е намерил, че молителката 
не е сред лицата, активно легитимирани да търсят защита по реда на ЗЗДН. В разпореждането Съдът 
разяснява, че съгласно разпоредбата на чл. 3, т.2 от ЗЗДН защита по този закон може да търси всяко 
лице, пострадало от домашно насилие, извършено от лице, с което се намира или е било във 
фактическо съпружеско съжителство, лице от което има дете, възходящ, низходящ и др. Съдът 
подчертава в разпореждането си, че е видно от исковата молба на ищцата, че тя и ответника са от 
един и същи пол, като продължава "[н]ашето законодателство признава единствено брачен съюз 
между мъж и жена, респективно фактическо съпружеско съжителство може да има само между мъж и 
жена.». След което подчертава още веднъж, че лицето не е активно легитимирано да търси защита по 
този закон, отхвърля иска и прекратява производството. 

В идентични производства Районните съдилища в България предоставят защита по закона за 
домашно насилие веднага, дори въз основа само на декларация на лицето, че срещу него има 
извършено насилие. В настоящия случай обаче, въпреки че има редица доказателства, предоставени 
на Съда с исковата молба и има доказателствени искания, Съдът не пристъпва към никакви действия. 
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да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на 
Фонд Активни граждани България.“  www.pravo.deystvie.org            www.activecitizensfund.bg

http://www.pravo.deystvie.org
http://www.activecitizensfund.bg


В процесното разпореждане СРС посочва, че молителката не попада в кръга на лицата, които могат да 
търсят защита по Закона за защита от домашно насилие, тъй като молителката и ответника са лица от 
един и същи пол, а българското законодателство признава единствено брак, респективно фактическо 
съпружеско съжителство между мъж и жена. Нормата на чл. 2, ал. 1 от Закона за защита от домашно 
насилие, която гласи „Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално 
или икономическо насилие, […] извършени спрямо лица, […] които са или са били в семейна връзка или 
във фактическо съпружеско съжителство.” противоречи на забраната за дискриминация, установена в чл. 
4, ал. 1 ЗЗДискр, тъй като поставя в по-неблагоприятно положение лицата с различна сексуална 
ориентация. Респективно, в конкретния казус Софийски районен съд тълкува текста на закона  – 
„фактическо съпружеско съжителство“ по аналогия като препраща към института на брака, който 
съгласно Конституцията на Република България може да бъде само между мъж и жена. Фактическото 
съжителство обаче не е регламенирано от нито един закон на територията на страната. Съществуването 
му е признато казуистично от различни нормативни актове по повод настъпването на конкретни правни 
последици. 
Делото към момента чака производство по допустимост в Европейския съд по правата на човека. 

От 2014 г. Младежка ЛГБТ организация Действие води редица дела за дискриминация, 
касаещи различни сфери на личния, работния, социалния и икономически живот на ЛГБТИ 
лица. 100 % от делата за дискриминация са заведени пред Комисия за защита от 
дискриминация. В 90 % от случаите Комисията излиза с решения, в които не намира 
дискриминация или установява, че същата е законово закрепена и поради този факт не може 
да бъде установена дискриминацията.
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Транс и интерсекс дела 

Възникването на транссексуалното състояние се дължи основно на фактори, оказващи влияние върху 
развитието на ембрионалния мозък още преди детето да се роди, в резултат на което при хора, 
притежаващи типичните за даден пол физически първични и вторични полови белези се формира 
сексуална идентичност и сексуално поведение, характерни за лицата от другия пол. Това е причината 
от ранна възраст децата с това състояние да се държат по начин, типичен за представителите на 
другия пол, а с настъпването на половата зрелост при тях да се изгражда сексуална идентичност, 
противоположна на физическия им пол 

Член 73, във вр. с чл. 45, ал. 1, т. 8, предложение 1 от Закона за гражданската регистрация дава 
възможност на транс и интерсекс хората в България да сменят своите имена, ЕГН и граждански пол. В 
хода на производството по смяна на пол молителят трябва да докаже, че има състояние на 
„транссексуалност“, което означава, че има разминаване между телесния и психичния пол. Съдът 
възприема Международната класификация на болестите (МКБ) №10 за приложима и счита, че в хода 
на производството следва да се назначи съдебно-психиатрична и сексологична експертиза.
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Назначаването на такава експертиза в гр. София не съставлява проблем, но в малки градове с 
районни съдилища това обрича едно дело за смяна на пола. Освен съдебно-психиатричната и 
сексологична експертиза в хода на производството следва да бъдат събрани достатъчно доказателства, 
че лицето се самоопределя като човек от противополовния пол, че осъзнава избора си за смяна на 
пола. Според практиката на Върховен касационен съд лицето, което иска смяна на пола трябва да 
докаже, че е започнало хормонална терапия и че тази терапия е довела до необратими последици в 
неговото развитие. Това изискване, наложено от ВКС е в пълно противоречие с практиката на 
Европейския съд по правата на човека, който казва, че изискване за хормонална терапия не следва да 
бъде налагано на транс лицата и че налагането на такава бариера съставлява нарушение на чл. 8 от 
ЕКПЧ – правото на личен живот.  

От 2014 до 2018 г. Младежка ЛГБТ организация Действие е завела 12 дела за смяна на пола. Всички са 
завършили положително и промяната на пола е допусната. През 2018 г. в малък провинциален град 
Действие води делото на транс дела, на която й е отказана смяна на пола. По данни на Фондация 
„Билитис“ смяната на пола на транс жени често завършва с откази на съдилищата в България. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
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Търсещи международна закрила 

Няма налични статистически данни за лица, търсещи международна закрила на основа тяхната сексуална 
ориентация или полова идентичност. От 2015 г. България отговаря на изискванията на член 10 от Директива 
2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно стандарти за определянето 
на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна 
закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, 
както и за съдържанието на предоставената закрила („Квалификационна директива“), според която преследванета 
на лице заради сексуалната му ориентация се счита за преследване поради членство в определена социална 
група, поради което лице, търсещо закрила на тази основа, следва да получи международна закрила. 

Нашите действия 

От 2014 до 2019 г. Младежка ЛГБТ организация Действие е водила 5 дела на лица, търсещи международна закрила 
заради своята сексуална ориентация. През 2015 г. след успешна защита на клиент на Правната програма Държавна 
агенция за бежанците (ДАБ) за пръв път предостави бежански статут на търсещ международна закрила. Всички 4 
дела за международна закрила са спечелени от екипа на Действие. Последното от делата продължи над 3 години, 
тъй като лицето заяви своята сексуална ориентация на по-късен етап, а не в първото интервю пред ДАБ. Въпреки 
това, българският съд, включително Върховен административен съд правилно приложиха практиката на Съда на 
Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека и задължиха ДАБ да предостави международна 
закрила на лицето. 
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През 2019 г. Действие води делото на гей мъж от Чечня (оцелял от покушенията срещу ЛГБТИ хората там), който се 
оказва и човек, живеещ с ХИВ. С помощта на Действие лицето подава заявление и след подаване на заявлението е 
включен на лечение в Инфекциозна болница за лечение на ХИВ. Лицето е върнато в Кипър, като компетентна 
държава, която да разгледа молбата му за международна закрила, тъй като той там за пръв път е влязъл в Европа с 
туристическа виза.  

Семейни отношения 

Сред въпросите, които представляват особен интерес в настоящата фаза на развитие на правото на ЕС, що се отнася 
до прилагането на правото на свободно движение и правилата по Директива 2004/38, несъмнено следва да се 
постави този за равенството в третирането на ЛГБТ лицата при упражняване на свободно движение и, в частност, за 
гарантираните права на членовете на семейството на тези лица. Въпреки че не третира пряко тази проблематика, 
Директива 2004/38 неминуемо поставя редица практически проблеми що се отнася до правата на ЛГБТ лицата 
предвид това, че в нея са уредени редица права на членовете на семейството на гражданите на ЕС, упражняващи 
свободно движение, а, от друга страна, чл. 21, пар. 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз (ХОПЕС) 
забранява в рамките на интеграционния правен ред всяка форма на дискриминация, основана в частност на 
сексуална ориентация. Актуалността на този кръг въпроси се илюстрира и от развитието на практиката на Съда на 
Европейския съюз, пред който вече беше поставен проблемът за прилагането на режима по Директивата спрямо 
лица от един и същи пол, между които има формирани семейни отношения и валидно сключен брак. От друга страна, 
не следва да се подценява ефектът върху прилагането на Директива 2004/38 към еднополови семейни двойки, който 
може да има развитието на практиката на Европейския съд по правата на човека в светлината на решенията на съда 
по делата Оliari и др. с/у Италия и Orlandi и др. с/у Италия, предвид изискването гарантираните в ЕС основни права, 
съответстващи на права, гарантирани в Европейската конвенцията за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), 
да се тълкуват и прилагат като минимален стандарт в този смисъл и обхват, който има Конвенцията. 
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Тълкуването на първичноправната уредба и на уредбата на производното право, по смисъла на 
което понятието “съпруг/съпруга” за целите на упражняване на свободно движение включва и съпрузите 
в законно сключен еднополов брак беше изрично потвърден от Съда на Европейския съюз в решението 
по делото Coman.  

 3. В настоящото изложение понятието ЛГБТ лица ще се използва за означаване на хипотезите, свързани с 
упражняване на право на свободно движение от лесбийки, гей, бисексуални и трансексуални лица, които 
обективно могат да формират семейни отношения с лица от същия пол.  

 4. Вж. Решение от 5 юни 2018, Coman e.a., дело C-673/16, ECLI:EU:C:2018:385.  

5.  Applications No. 18766/11 and 36030/11.  

6.  Applications No. 26431/12; 26742/12; 44057/12 и 60088/12. 

7.  Вж. чл. 52, пар. 3 ХОПЕС.  
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Съдът потвърждава, че всеки гражданин на държава членка, който упражнява свободно движение, 
може да се позовава на свързаните с това качество права както срещу другите държави от ЕС, на които 
не е собствен гражданин, така и в отношенията със собствената си държава. Сред правата, признати на 
гражданите на ЕС, правото на Съюза гарантира и възможността те да водят нормален семеен живот 
заедно с членовете на своето семейство както в приемащата държава членка, така и в държавата 
членка, на която са граждани, при завръщането си в нея.  

Що се отнася до въпроса дали лице от същия пол като гражданина на Съюза, с когото той е 
сключил брак в държава членка в съответствие с нейното право, попада в обхвата на режима на 
свободно движение като член на семейството му, висшата юрисдикция на ЕС потвърждава, че 
понятието „съпруг/съпруга“ по смисъла на Директива 2004/38 е неутрално от гледна точка на пола и 
съответно може да обхваща съпруг от същия пол на съответния гражданин на Съюза.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
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Поради това Съдът счита, че държава членка на ЕС не може да се позовава на своето национално 
право, за да откаже да признае на своя територия за целите на упражняване на правото на свободно 
движение сключения от гражданин на ЕС еднополов брак в друга държава. Според висшата 
интеграционна юрисдикция, да се остави на държавите членки възможността да допускат или да не 
допускат влизането и пребиваването на тяхна територия на гражданин, чийто брак с гражданин на 
Съюза от същия пол е сключен в държава членка в съответствие с нейното право, според това дали 
разпоредбите на националното право предвиждат или не предвиждат брака между лица от един и същ 
пол, би довело до положение, при което свободата на движение на гражданите на ЕС да се различава 
от една държава членка. Според Съда подобно положение противоречи на същността на правото на 
свободно движение и би го лишило от полезно действие. Нещо повече, в постановеното решение 
Съдът на ЕС изрично се произнася, че подобно ограничение не може да се разглежда като проява на 
зачитане на националната конституционна идентичност на държавите членки, нито като мярка на 
допустимо ограничение на свободното движение, оправдавана по съображения за защита на 
обществения ред. 
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 8. Решение по дело С-673/16, Coman, цит., т. 28-33.  

9.  Пак там, т. 35. 

10.  Пак там, т.38.  

11.  Пак там, т. 39. 

12.  Пак там, т.40.  

13.  Пак там, т. 40-46.
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В решението се подчертава нарочно и това, че както основните свободи на движение, така и допустимите 
ограничения на тези свободи следва да се прилагат при зачитане на основните права, гарантирани в Хартата 
на основните права. В частност, Съдът изрично определя, че отказът да бъде признат законно сключен брак в 
друга държава членка би засегнал правото на неприкосновеност на личния живот и семейните отношения, като 
препраща за точно тълкуване на обхвата на това право към съответната практика на ЕСПЧ. 

Нашите действия 

Дело К. и М. 

М. е гражданка на Република Франция, а К. е гражданка на Австралия. Двете имат сключен граждански брак 
във Франция от 2014 г. През 2016 г. двете се преместват в България с намерение да се установят 
продължително на територията на Република България. През декември 2016 г. подават заявление за 
продължително пребиваване на гражданин на ЕС (М.) и за член на семейството на гражданин на ЕС (К.). Сред 
изискуемите документи е представено и удостоверението за сключен граждански брак между двете. В края на 
декември 2016 г. на К. е предоставено разрешение за продължително пребиваване като член на семейството 
на гражданин на Европейския съюз, като в основанието за издаване на това разрешение е посочена 
Директива 2004/38/ЕО. Разрешението за продължително пребиваване е издадено за период от една година. 
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През ноември 2017 г. К. подава ново заявление за удължаване на срока за продължителното си 
пребиваване на същото основание, а именно – член на семейството на гражданин на ЕС. Директорът 
на Дирекция „Миграция“ издава Отказ за издаване на разрешение за продължително пребиваване на 
член на семейството на гражданин на ЕС в РБ. Мотивите на отказа са: българското законодателство, а 
именно, че според законодателството на РБ законен е само гражданският брак, сключен между мъж и 
жена, като освен на Семейния кодекс и Закона за гражданската регистрация правното основание на 
отказа препраща и към дефиницията на „брак“ в Конституцията на РБ. В отказа Директорът на 
Дирекция „Миграция“ казва: „Към настоящия момент приложимото законодателство в Република 
България не признава еднополовите бракове, в следствие на което представеният документ за 
сключен граждански брак в Република Франция от лица от женски пол противоречи на разпоредбите 
на чл.46, ал.1, изр.1 от Конституцията на РБ и на чл. 5 от Семейния кодекс, следователно спрямо тях не 
може да бъде приложена нормата на чл.9а от ЗВПНРБГЕСБГЧТС. Еднаквият пол на лицата 
съставлява пречка за сключване на граждански брак съгласно българското законодателство по 
аргумента на по-горе изложените разпоредби, според които бракът е доброволен съюз между мъж и 
жена“.  
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 14. Пак там, т. 47-50. 

15.  Входеното заявление е с рег. № 53936/30.11.2017 г. на 26.01.2018 г. 

16.  Отказ на Директорът на Дирекция „Миграция“ с Рег. № 5364 р – 1715/ 26.01.2018 г. по заявление с рег. 
№ 53936/30.11.2017 г.  

17.  Пак там. 
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Така в рамките на 1 година от декември 2016 г. до януари 2018 г. Дирекция „Миграция“ си променя 
мнението и правната аргументация на 100%, като през януари 2018 г. постановява решение в абсолютно 
нарушение на Директива 2004/38/ЕО.   

Отказът на Дирекция „Миграция“ е обжалван пред Административен съд – София – град от К. В 
решението си Административен съд – София – град установява, че отказът на Дирекция „Миграция“ 
противоречи на материалния закон и съответно актът на Дирекция „Миграция“ подлежи на отмяна, като 
задължително компетентният орган следва да постановии нов административен акт в съответствие с 
указанията по приложението на материалния закон. А именно, Съдът мотивира решението си с Решение 
от 05.06.2018 г. по дело С-673/16 СЕС и приема, че в сличаите, в които гражданин на ЕС е използвал 
свободата си на движение, отивайки в държава членка, различна от тази, на която е гражданин, и реално 
пребивавайки там в съответствие с чл.7, пара.1 от Директива 2004/38/ЕО и през това време е създал и 
укрепил семеен живот с гражданин от трета страна от същия по, с когото се е свързал в законно сключен в 
приемащата държава членка брак, чл.21, пара.1 ДФЕС следва да се тълкува така че да не се допуска от 
компетентните органи на държавата членка отказ от предоставяне на гражданина на третата страна право 
на пребиваване на територията на тази държава членка по съображения, че правото на тази трета страна 
не предвижда брак между лица от един и същи пол. В допълнение АССГ допълва, че отказът на Дирекция 
„Миграция“ да признае брака между граждани на Съюза от същия пол, е нарушение на чл.21, пара.1 ДФЕС 
и съответно ограничава правото на К. да се движи и пребивава свободно на територията на ЕС.
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За пръв път в това съдебно решение български съд постановява решение, с което признава правните 
последици от брак между лица от един и същи пол, сключен в чужбина. В нарушение на Правото на 
ЕС и на съдебната практика на Съда на Европейския съюз и неговото задължително приложение 
Дирекция „Миграция“ обжалва решението на Административен съд – София – град. В касационната 
си цалба Дирекция „Миграция“ твърди, че Административен съд – София – град е нарушил 
материалния закон и като основание за това сочи конституционната норма на чл.46 от Конституцията 
на Република България. Дирекция „Миграция“ мотивира жалбата си с недопустимост на еднополови 
бракове в българското законодателство, според което Конституцията и Семейният кодекс определят 
рака като доброволен съюз между мъж и жена. „Лица от еднакъв пол нямат законово право да 
сключват граждански брак съгласно българското законодателство“, допълва Сирекция „Миграция“ в 
жалбата си.  

Върховен административен съд потвърди решението на Административен съд – София град.  
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 20. Касационна жалба на МВР, Дирекция „Миграция“, УРИ № 536400-11471/13.07.2018 г., Екз.3. 

21.  Пак там. 
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Дело Лили и Дари  

На 15.11.2016 г. Дарина сключва граждански брак с Лилия Бабулкова в Англия, след като двете са пребивавали 
на територията на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия. За гражданския браке е 
съставен акт за сключване на брак от органите по гражданско състояние на Обединеното кралство 
Великобритания и Северна Ирландия. Бракът е сключен в Уокъргейт хаус пред Ръководител гражданско 
състояние и Заместник-длъжностно лице по гражданско състояние. За сключения брак е издадено 
свидетелство за брак, заверено с апостил, заверен от Министерство на външните работи и въпросите на 
Британската общност. Апостилът е подписан от длъжностно лица по гражданско състояние за раждания, 
смърт и бракове, Ийст Райдинг ъф Йоркшър.   
На 15.05.2017 г. в 6-месечния й срок, даден от закона, Дарина входира искане в Столична община, Район 
„Люлин“, с което иска бракът й да бъде отразен в личния й регистрационен картон в Общината и да отразява 
актуалното й семейно положение, а именно „женен“. 
Исканото от жалбоподателката актуализиране на семейното й положение е свързано с гражданската 
регистрация. Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението /
ЕСГРАОН/ е национална система за гражданска регистрация на физическите лица в РБ и източник на лични 
данни за тях. /чл.100 от ЗГР/. Част от функциите на ЕСГРАОН са: създаване и поддържане на регистри на 
актовете за гражданско състояние, създаване и поддържане на Национален електронен регистър на актове за 
гражданско състояние и създаване и поддържане на регистър на населението. ЕСГРАОН функционира на 
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ЕСГРАОН се определят с Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за 
гражданска регистрация, обн. ДВ бр.43/08.06.2012г. /Наредбата//, издадена на основание чл.113, ал.1 от ЗГР. 
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„Гражданската регистрация“ се свежда до вписване на събитията раждане, брак и смърт в регистрите на актовете за 
гражданско състояние и вписване на лицата в регистъра на населението. Гражданската регистрация включва 
съвкупност от данни за едно лице, които го отличават от другите лица в обществото и в семейството му в качеството 
на носител на субективни права, като име, гражданство, семейно положение, родство, постоянен адрес и други. 
Условията и реда за гражданската регистрация на физическите лица в Република Б. /РБ/ се уреждат със Закон за 
гражданската регистрация. Гражданската регистрация на физическите лица в РБ се основава на данните в актовете 
за тяхното гражданско състояние и в данните в други актове, посочени в закона. Актовете за гражданско състояние 
са: акт за раждане, акт за сключване на граждански брак и акт за смърт.  

СО, Район „Люлин“ дава отказ на искането на жалбоподателката, а отказът си мотивира с ирелевантни доводи и 
избягвайки приложението на поредица закони. Съдът заключава, че оспореният отказ за актуализиране на 
семейното положение в личен картон на Дарина по заявление в район „Люлин“, Столична община е постановен в 
съответствие с нормативната база в страната.  
Съдът продължава: „За да бъде актуализирано семейното положение на Дарина в личния й регистрационен картон 
е необходимо: наличие на елементи от сложен фактически състав, включващ: наличие на граждански брак, сключен 
в чужбина в съответствие с българското законодателство; регистриране на този брак въз основа на препис или 
извлечение от съставения от чуждестранния местен орган акт за гражданско състояние /чл.4 от Наредбата/, чрез 
съставяне на акт за граждански брак в РБ; издаване на оригинално удостоверение за сключен граждански брак по 
утвърден образец /чл.22 от Наредбата/; създаване на електронен еквивалент на акта за сключен граждански брак в 
Националния електронен регистър на актовете за гражданско състояние с въвеждане на последното състояние на 
данните от акта за гражданско състояние /чл.60, ал.1 от Наредбата/; обработване на актуализационен документ – 
електронен документ – акт за брак; отразяване в електронния личен регистрационен картон на актуалното семейно 
положение на лицето, чрез данните от Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние или 
чрез обработване на актуализациония документ от длъжностно лице“. 
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По-нататък в мотивите си Съдът става още по-прецизен за дадения отказ за актуализиране на личен 
регистрационен картон, а именно Съдът заключава: „В случая на първо място съгласно българското 
законодателство не е налице граждански брак, сключен във формата и изискванията на Семейния 
кодекс. Липсата на брак съгласно българското законодателство изключва възможността да се 
актуализира семейното положение на К., т.е. да се осъществят останалите елементи от фактическия 
състав. Сключеният от жалбоподателката брак в Обединено кралство на В. и С. И. с Л. П. Б. не 
поражда последиците, които законът свързва с брака /чл.4, ал.1 от СК/. Еднаквият пол на лицата 
съставлява пречка за сключване на граждански брак, съгласно българското законодателство по 
аргумент от разпоредбите на чл.46, ал.1, изр.1 от Конституцията на РБ и на чл.5 от СК, съгласно които 
бракът е доброволен съюз между мъж и жена. Тази уредба на брака не противоречи на разпоредбите 
на правото на европейската общност. Съгласно чл.12 от Европейската конвенция за защита правата на 
човека и основните свободи „мъжете и жените, достигнали брачна възраст, имат право да встъпват в 
брак и да създават семейство в съответствие с националните закони, регулиращи упражняването на 
това право“.  

На 12 декември 2019 г. Върховен административен съд излезе с окончателно решение, с което отказва 
да признае брака между двете, сключен в чужбина.  
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Случаят на Жанет Лунд Ларсен  

Дело за издаване на български акт за раждане въз основа на датски акт за раждане 
Жанет Лунд Ларсен е датска гражданка, която е била в граждански брак с българска гражданка – А.. 
Гражданският брак между Жанет Лунд Ларсен и българската гражданка е сключен на 08.02.2014 г. в 
Дания. По време на брака и по-конкретно на 30.12.2015 г. в Дания е роден детето Л., като негови 
родители в Удостоверението за раждане са записани Жанет Лунд Ларсен и А. Детето Л. е с датско 
гражданство по рождение.  

На 14.07.2016 г. в Община Пазарджик майката А. чрез свой пълномощниик подава искане за издаване на 
акт за раждане в  Община Пазарджик, с което е заявено искане за вписване на акта за раждане и в 
регистрите на населението на Община Пазарджик на детето Л. Като майка в искането е посочена майката 
А. – с българско гражданство, а в графа „баща“ е записана Жанет Лунд Ларсен – датско гражданство. Към 
искането са приложени следните документи: декларация по чл.117 от Кодекса за международното частно 
право, удостоверение за раждане и кръщелно, издадено от Община Хиллерьод, Дания.  

В отговор на заявлението за е издаден индивидуален административен акт, обективиран в писмо, с който 
е отказано съставянето на акт за раждане на Л., тъй като в представените документи е вписан произход, 
несъответстващ на българското законодателство, а именно представено е удостоверение за раждане, от 
което е видно, че произходът на детето е от две майки, а не както трябва да е според българското 
законодателство от майка и баща.
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На второ място Община Пазарджик намира, че в удостоверението за раждане липсва показател за 
място на раждане. Отказът на Община Пазарджик за вписване на акта за раждане в регистрите на 
населението е обжалван пред Административен съд Пазарджик. Образувано е адм.д. пред АС – 
Пазарджик. По същото дело има постановено Решение на АС – Пазарджик.  

Разглеждайки представените по делото доказателства Административен съд Пазарджик намира, че 
Община Пазарджик неправилно е отказала издаването на акт за раждане на детето Л. Съгласно чл.12, 
ал.1 от Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска 
регистрация (Наредбата), „при регистриране на раждане, настъпило в чужбина, данните за името на 
титуляеа, датата и мястото на раждане, полът и установения произход се вписват в акта за раждане без 
изменение така, както са вписани в представения препис или в превода на български език на чуждия 
документ, като в ал.3 на същия член е посочено, че когато произходът от родител (майка или баща) не е 
установен, при съставянето на акт за раждане в РБ съответното поле, предназначено за данните за този 
родител, не се попълва и се зачертава“. Съдът посочва, че произходът на детето Л. е установен и че 
същият не е спорен, а именно посочва, че произходът на детето по отношение на неговата майка А. – 
българска гражданка е установен. Според Административен съд Пазарджик неустановен остава 
произходът на бащата и Съдът заключава, че административният орган е следвало да да приложи 
разпоредбата на чл.12, ал.3 от Наредбата, като не попълни и зачертае съответното поле в акта за 
раждане, предназначено за данните за този родител. 
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С това Административен съд Пазарджик дава задължителни указания на Община Пазарджик да уважи 
завлението на майката А., като тя бъде записана като майка в издадения акт за раждане на детето Л., а 
мястото за втория родител в българския акт за раждане да бъде оставено празно. Административен съд 
Пазарджик в решението си отменя отказа на кмета на Община Пазарджик за съставяне на акт за 
раждане, обективиран в писмо с и връща преписката на кмета за ново произнасяне при спазване на 
указанията по тълкуването и прилагането на закона, както са посочени от Съда. Решението на 
Административен съд Пазарджик е обжалвано от кмета на Община Пазарджик пред Върховен 
административен съд (ВАС). Образувано е адм. д. В Решение ВАС оставя в сила Решение на АС – 
Пазарджик. В нито една част на производството по искането за вписване на акта за раждане и в 
регистрите на населението на Община Пазарджик на детето Л. майката Жанет Лунд Ларсен, посочена 
като родител на детото в датския акт за раждане, НЕ е получавала призовки, нито за започване на 
производството, нито при произнасяне на Община Пазарджик, нито при решенията на 
Административен съд Пазарджик и Върховен административен съд.  

Междувременно, докато текат гореописаните производства, за които госпожа Жанет Лунд Ларсен не е 
известена от надлежен орган в България и за които съответно не знае, на 30.01.2017 г. бракът между 
Жанет Лунд Ларсен и А. е прекратен в Дания. На 07.02.2017 г. Централният държавен орган на Дания е 
издал документ за временен съвместен контакт на детето с Жанет Лунд Ларсен, в който са определени 
дните, когато тя ще упражнява родителските права над детето. 
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На 27.07.2017 г. А. е напуснала Дания заедно с детето под предлог, че отива на почивка, но без да 
уведоми Жанет предварително за това. А. против волята на родителя Жанет задържа детето Л. в 
България и повече не го връща в Дания.  
Междувременно Жанет уведомява Централния държавен орган на Дания, че иска прекратяване на 
общите родителски права над детето и желае да ги упражнява еднолично. На 08.09.2017 г. Жанет Лунд 
Ларсен получава временни родителски права над детето, докато бъде постигнато споразумение или 
решение за родителските права от датски съд.  

Дело за международно отвличане на дете 

Жанет Лунд Ларсен входява молба по чл.7, б. „f”, във връзка с чл.8 от Хагската конвенция за 
гражданските аспекти на международното отвличане на деца чрез Министерство на правосъдието – 
централен орган по смисъла на Конвенцията. На основата на тази молба е образувано производство 
по гражданско дело пред Софийски градски съд (СГС), IV брачен състав. С образуваното дело Жанет 
прави искане за връщане на детето Л. в държавата на обичайното му местопребиваване – Кралство 
Дания. Съдия по делото пред СГС е съдия Милен Евтомов. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Младежка ЛГБТ Организация Действие" и при никакви обстоятелства не може 
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В хода на делото Министерство на децата и социалните въпроси на Дания е информирало Министерство 
на правосъдието (МП) на Р България, че в Кралство Дания, съгласно датския Закон за децата, е възможно 
детето да има двама законни родители от рождението си – майка и баща или майка и друга (съвместна) 
майка. Съвместната майка има същите права и задължения към детето като баща. Ако детето е родено от 
жена, сключила брак (или живееща в регистрирано партньорство) с жена, съпругата/партньорката се 
счита за съвместна майка на детето (чл.3а от датския Закон за децата). Съгласно датския закон А. и Жанет 
Лунд Ларсен са законни родители на детето Л.. Според чл.3 от датския Закон за родителската 
отговорност, и двамата родители трябва да дадат съгласието си детето да напусне страната, когато 
родителите упражняват съвмествно родителските права върху него, както и когато няма постигнато 
съгласие по отношение на едноличното попечителство над детето. Датското Министерство за децата и 
социалните въпроси е посочило също, че двете майки са споделяли попечителството над детето, като по 
време на извеждането на детето в България са споделяли родителските права и са упражнявали 
съвместно тези права върху детето. По делото като доказателство е приет Документ, позволяващ 
временен съвместен контакт с детето, идаден от Централен държавен орган на Дания на 07.02.2017 г., 
съгласно който детето Л. има право на контакт със своята съвместна майка, което подчертава, че 
последната по време на прехвърляне на детето в България упражнява родителските си права върху 
Л. .При тези обстоятелства датското Министерство за децата и социалните въпроси е изтъкнало, че детето 
обичайно пребивава в Дания и че по смисъла на чл.3 от Хагската конвенция то неправомерно е 
задържано в България. Същото е посочено в предявената молба за връщане на детето Л.. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
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Междувременно Жанет уведомява Централния държавен орган на Дания, че иска прекратяване на общите 
родителски права над детето и желае да ги упражнява еднолично. На 08.09.2017 г. Жанет Лунд Ларсен 
получава временни родителски права над детето, докато бъде постигнато споразумение или решение за 
родителските права от датски съд.  
Отказът на Софийски градски съд (СГС) за връщане на детето по Хагската конвенция 
С Решение Софийски градски съд отказва връщането на Л. в Кралство Дания, като в мотивите за решението 
си заявява, че се позовава на чл. 20 от Хагската конвенция, „без да анализира останалите […] предпоставки за 
възникването на правото да се върне детето по реда на Конвенцията. А именно, СГС и в конкретност съдия 
Милен Евтимов отказва връщане на детето, тъй като връщането му противоречи на основни принципи на 
България в областта на защитата на правата на човека и основните свободи. В мотивите си за това решение 
Съдия Милен Евтимов продължава: „В чл.47 от Конституцията на Република България са прогласени 
равенството в правата и задълженията на двамата родители при отглеждане и възпитание на децата до 
навършване на пълнолетие ии принципът, че условита и редът за ограничаване и отнемане на родителски 
права се определя със закон. На принципите за равенство в правата и задълженията на двамата родители 
при отглеждане и възпитание на децата и за право на децата на лични отношения с всеки от родителите се 
основават нормите на Семейния кодекс на Република България, на Закона за закрила на детето, както и 
всички действащи в Република България нормативни актове в областта на семейните отношения и закрилата 
на децата. В глава VI на Семейния кодекс на Република България се съдържат норми, въз основа на които се 
установява произходът на детето, и според българското право родителите са майката и бащата. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
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Принципите за равенство в правата и задълженията на двамата родители при отглеждане и възпитание 
на децата и за право на децата на лични контакти с всеки от родителите са част от основните принципи 
на РБ в областта на защитата на правата на човека“. Съдията по-нататък продължава: „Нашето право 
НЕ познава институтите на съвместно майчинство или бащинство, т.е. родители на детето не могат да 
бъдат две майки или двама бащи. Именно поради тази причина в съставения на детето Л. от Община 
Пазарджик акт за раждане  като майка е вписана ответницата А., а графата „баща“ е празна. За 
българското право детето Л. има само един родител, който е носител на целия комплекс от родителски 
права и задължения (родителски функции) по отношение на това дете. Следователно, връщането на 
детето Л. в Кралство Дания ще бъде в противоречие с горепосочените принципи, както и с принципа за 
закрила на детето, регламентиран в бългаското право. 

Решението на Софийски градски съд е обжалвано пред Софийски апелативен съд (САС). Образувано е 
въззивно гражданско дело. По него е постановено Решение на Софийски апелативен съд, с което САС 
потвърждава решението на СГС. В мотивите си САС за разлика от СГС зачита Жанет като съвместна 
майка на детето Л. В мотивите си САС намира, че е безспорно установено, че държавата по обичайно 
местопребиваване на детето преди пристигането му в РБ през 2017 г. е Кралство Дания. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
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На второ място, САС намира, че задържането на Л. в РБ е незаконно, тъй като майката А. не е имала 
съгласието на Жанет „не само да изведе извън страната Л. със съответните документи, но и да остане да 
живее в България, т.е. да го задържи“. САС посочва, че от събраните по делото доказателства е видно, 
че има налице незаконно задържане по смисъла на чл.2, т.11 от  Регламент № 2201/2003 и на чл. 3 от 
Хагската конвенция, „доколкото към този момент родителските права по оношение на детето Л. са се 
упражнявали съвместно от двамата родители, а към момента са предоставени на Жанет. Съдът, 
следователно, зачита правата на Жанет като родител на малолетното дете Л.. По-нататък в мотивите си 
САС намира, че всички предпоставки за връщане са налични и посочва, че единствените спорни 
въпроси са по отношение на предпоставките за отказ, а именно: 1. Че лицето, което иска връщането не 
е упражнявало ефективно родителските си права по време на прехвърлянето и 2. Че съществува 
сериозна опасност връщането на детето да го изложи на заплаха от психическо или физическо 
увреждане или по всякакъв друг начин да го постави в неблагоприятна ситуация. След събиране на 
допълнителни доказателства по делото в съдебно заседание, САС намира, че не е налице изключение 
по чл.13, ал.1, б. „А“ от Хагската конвенция, а именно намира, че по време на задържането Жанет е 
упражнявала ефективно родителските си права. Съдът обаче посочва, че е налице второто изключение, 
визирано в чл.13, ал.1, б. „Б“ от Конвенцията, а именно, че връщането на Л. в Кралство Дания ще доведе 
до скъсване на връзката с „приоритетния значим възрастен, който полага грижи за детето“ и това ще 
доведе до предпоставки за влошаване на неговото прихо-емоционално състояние. Това е и причината 
Софийски апелативен съд да потвърди решението на Софийски градски съд. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Младежка ЛГБТ Организация Действие" и при никакви обстоятелства не може 
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Дела за смяна на фамилно име  

Екипът на „Действие“ води поредица от дела за смяна на фамилно име на еднополови партньори, които 
имат сключен брак в чужбина. Съдът в България счита, че бракът сключен в чужбина е достатъчно 
основание за смяна на фамилното име и уеднаквяване на фамилиите на партньорите.  

Признаването на правна форма на семейните отношения между ЛГБТ лица е от съществено значение 
не само само с оглед гарантиране на пълноценното упражняване на едно от основните права на 
гражданите на ЕС, на което почива функционирането на вътрешния пазар и в по-широк план 
развитието на европейската интеграционна система. То е не просто въпрос на спазване на 
задълженията, произтичащи от участието на България в европейското обединение и укрепване на 
взаимното доверие между страната ни и останалите държави в Съюза, а необходима стъпка по посока 
гарантиране на човешкото достойнство, свободата на личността и равенството на гражданите пред 
закона. Признаването и защитата на семейните отношения между лицата от един и същи пол е ключова 
стъпка за преодоляване на едно от последните тежки положения на дискриминация в страната ни и 
утвърждаването на България като правова държава. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
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4.Други дейности на Правната програма 2014 - 2019 

Проект „Документиране на престъпления от омраза по 
хомофобски и/или трансфобски подбуди“, 2017-2018 г., 
финансиран от ИЛГА-Европа 

- Информационни събития за повишаване осведомеността на ЛГБТИ общността относно 
престъпления от омраза, дискриминация и други инциденти, извършени по хомофобски и 
трансфобски подбуди – София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново. 

- Експерти срещи с дирекциите на МВР в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико 
Търново. 

- Събиране и анализ за данни от престъпления от омраза и доклад – март 2018 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
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Проект „LoveMoves – правата на еднополовите двойки с 
регистрирано съжителство или брак в България“ 2017 – 2019 г., 
финансиран от Програма Права, Равенство и Гражданство 
(2014-2020) на Европейската Комисия 

Заедно за правата на ЛГБТИ в България 

Проектът „Заедно за правата на ЛГБТИ в България“ повиши чувствителността към многобройните форми 
на дискриминация и предразсъдъци, с които се сблъскват ЛГБТИ хората в България сред учители, 
политици, бизнес лидери, лидери на гражданското общество и родители на ЛГБТИ младежи. Чрез 
проекта достигнахме до 300 неправителствени организации, 600 учителя, и десетки политици, бизнес 
лидери и лидери на гражданското общество. Комуникационната кампания на проекта достигна до над 1 
милион души в цялата страна. Проектът се изпълнява от консорциум в състав: Фондация „Работилница за 
граждански инициативи“, Български дарителски форум, Българско училище за политика „Д.Паница“, 
Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, Фондация „Глас България“ и Младежка ЛГБТ Организация 
„Действие“. Партньорите по проекта, работещи в различни сфери, се обединяват за реализиране на 
широка информационна кампания сред техните целеви групи в подкрепа на равнопоставеността на 
ЛГБТИ хората в България. Проектът е финансиран по Програма Права, Равенство и Гражданство 
(2014-2020) на Европейската Комисия.
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пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Младежка ЛГБТ Организация Действие" и при никакви обстоятелства не може 
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Rainbow Over Hate with American Bar Association  

Проектът “Rainbow Over Hate” е финансиран от “Justice Works” program на Американската 
асоциация на юристите (American Bar Association). В рамките на проекта осъществихме първото по 
рода си обучение на служители на МВР за реагиране при престъпления от омраза по хомофобски и 
трансфобски подбуди. В обучението взеха участие 54 полицейски служители и имаше 
представители от 27 ОД на МВР в страната. Наши лектори бяха Комисия за защита от 
дискриминация, Академия на МВР, Красимир Кънев от Български хелзинкски комитет, Marja Lust и 
Yanitsa Bakalova от Pink Police от Холандия, Goran Staton от Hate Crime Unit Forces на Полицията в 
Швеция, Борислав Димитров - правозащитник. Фасилитатор на събитието беше Мария Алкалай. 

Тридневният семинар, който се проведе в Хотел Акватоник във Велинград, се осъществи с 
финансовата помощ на Justice Works program на American Bar Association с подкрепата на 
Американско посолство и Министерство на вътрешните работи. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
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Rainbow Shield: Повишаване на достъпа до правна защита на 
ЛГБТИ хората в България 

Проектът “Rainbow Shield: Повишаване на достъпа до правна защита на ЛГБТИ хората в България” 
цели да подобри правната защита на ЛГБТИ хората в България. Конкретните цели на проекта са: 
разширяване на обхвата на юридическите специалисти, готови да се занимават със случаи на ЛГБТИ, 
и да подобрят своя опит в това; да се осигурят възможности за ефективно справяне с 
дискриминацията и други нарушения на ЛГБТИ права по холистичен начин, включително правни 
съвети, съдебни спорове, психологическа подкрепа и медийна подготовка; повишаване на 
осведомеността сред ЛГБТИ общността за възможностите за правна защита в случаи на 
дискриминация и други нарушения на техните права и увеличаване на случаите на докладване; 
тестване и разпространение на най-добрите практики на гражданските организации за повишаване 
на правната защита на ЛГБТИ хора в цяла Европа. 

Проектът е финансиран от Програма “Права, Равенство и Гражданство” (2014-2020) на Европейската 
комисия.  

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Младежка ЛГБТ Организация Действие" и при никакви обстоятелства не може 
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“Национална ЛГБТИ правна програма” 

Проектът “Национална ЛГБТИ правна програма” цели създаване на Национална ЛГБТИ правна 
програма, която да обхваща 5 областни града-София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. 
Проектът ще допринесе за овластяване на ЛГБТИ общността и чрез пряк достъп на ЛГБТИ 
общността до правна защита от специалисти в областта на правата на ЛГБТИ хората. Завеждането на 
дела води до официална национална статистика и официално отразяване на съществуващ проблем, 
което от своя страна ще доведе до промяна на законодателството и подобряване живота на ЛГБТИ 
хората в България. В 5-те областни града ще бъде създаден екип от адвокати, психолози и местни 
координатори. Целта на местните координатори е да правят събития с общността и да бъдат връзката 
на общността с адвокатите. Ще бъде изградена онлайн платформа за докладване на случаи на 
дискриминация и престъпления от омраза, която ще дава възможност за администриране на дела. 
Предвижда се публикация на нова книга за овластяване на ЛГБТИ общността, както и провеждането 
на голямо събитие, което да се фокусира върху човешките права.   

Проектът “Национална ЛГБТИ правна програма” се финансира от Фонд Активни граждани по 
Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Младежка ЛГБТ Организация Действие" и при никакви обстоятелства не може 
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Just EU 

Проектът  “Justice EU” е финансиран от Програма “Права, Равенство и Гражданство” (2014-2020) на 
Европейската комисия цели да следи за приложението на Директива 2004/38/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове 
на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите и 
решението на СЕС по делото на Адриан Коман (Coman; дело No. C-673/16). Съдът определи, че 
държавите членки на Съюза са обвързани да зачитат сключените в други държави бракове между лица 
от един и същи пол, за да защитят основните им права на свободно движение и на неприкосновеност 
на личния и семейния живот като граждани на ЕС. 

Платформа за докладване на престъпления от омраза 

През 2019 г. Действие сключи договор с Организация за сигурност и сътрудничество в Европа 
(OSCE/ ODIHR) за поддържане на платформа за докладване на престъпления от омраза. 
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