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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. 

 
 
Настоящите проект и публикация са изпълнени по възложение на Европейска комисия 
в рамките на Програмата за действие на Европейската общност за борба срещу 
дискриминацията (2001-2006). Целта на програмата е да подкрепи ефективното 
прилагане на новото анти-дискриминационно законодателство на Европейския съюз. 
Целева група за шестгодишната програма са всички релевантни органи и организации, 
който биха могли да подпомогнат развитието на адекватно и ефективно анти-
дискриминационно законодателство и политики на територията на страните членки на 
ЕС, страните членки на Европейската асоциация за свободна търговия и държавите 
кандидат-членки на ЕС. 
 
Обучителните наръчници от семинарите за борба срещу дискриминацията и от семинара за 
управление на разнообразието могат да бъдат намерени на уеб сайта на Европейска комисия на 
следния адрес: 
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/public/pubst_en.htm#train 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проектът "Обучение за борба срещу дискриминацията и управление на разнообразието" беше 
ръководен от  Human European Consultancy (humanconsultancy.com) в консорциум с Migration 
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Policy Group (www.migpolgroup.com) и International Society for Diversity Management – idm 
(www.idm-diversity.org).  
 
Дейностите на национално ниво бяха изпълнени от Български хелзинкски комитет (БХК) 
(www.bghelsinki.org).  
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II. Въведение 
 
В рамките на периода на изпълнение на проекта бяха проведени два анти-дискриминационни 
семинара и един семинар "Управление на разнообразието". 
 
Първият (базисен) анти-дискриминационен семинар беше проведен на 29 и 30 октомври 2007 г. 
По съдържание той бе близък до базисния анти-дискриминационен семинар за 
неправителствени организации (НПО) проведен през 2005 г. Освен към участници от 
неправителствения сектор, в рамките на настоящия проект за разлика от 2005 г., покани за 
участие в семинара бяха отправени и към профсъюзи. В обучението взеха участие 49 души от 
общо 60 одобрени и регистрирани кандидати. 
 
Семинарът-продължение, предназначен за участниците от двете базисни анти-
дискриминационни обучения (от 2005 г. и 2007 г.) се проведе на 10 и 11 март 2008 г. В него 
взеха участие 50 представители на НПО и профсъюзи. 
 
Семинарът "Управление на разнообразието" се проведе на 26 февруари 2008 г. В обучението 
участваха 36 от общо 50 одобрени и регистрирани кандидати, представители на бизнес средите. 
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III. Семинари за работа срещу дискриминацията 
 

a) Дейности на национално ниво във връзка с анти-дискриминационните 
семинари 

 
Дизайн на анти-дискриминационните обучения   
 
Дизайнът на обученията бе изцяло съобразен с описанието в одобреното от ЕК 
проектопредложението "Обучение за борба срещу дискриминацията и управление на 
разнообразието VT/2006/009". В рамките на периода на изпълнение на проекта не се наложиха 
промени по отношение съдържанието на наръчника, целевата група, ролята на обучителите и 
организиращата НПО. 
 
Подготовка на анти-дискриминационните семинари 
 
Курсът на подготовка за първия анти-дискриминационен семинар бе детайлно ръководен и 
стриктно контролиран от Evelyn van Royen от Human European Consultancy. Основните стъпки, 
направени с оглед подготовката на семинара, бяха, както следва: 
 
• Осъвременяване на доклада за картографиране на гражданското общество от 2005 г. 

Оценка на потребностите на национално ниво от националния експерт, адв. Маргарита 
Илиева от екипа на БХК, през февруари-март 2007 г.; 

• Идентифициране на шестима обучители през февруари 2007 г. - съгласно условията на 
проекта обучителите от семинара проведен през 2005 г. следваше да бъдат ангажирани и 
в рамките на настоящия проект. Поради невъзможността на трима от обучителите от 2005 
г. да участват в настоящия проект, организиращата НПО (БХК) предложи да бъдат 
ангажирани трима нови обучители - юристи и адвокати от екипа на БХК. 

• Изготвяне на обучителни материали - осъвременяване на обучителния наръчник от 2005 
г. от националния експерт. В периода февруари-април 2007 г. националният експерт 
подготви две осъвременени глави за наръчника, а именно "Дискриминацията в 
национален контекст" и "Обзор на възможностите за финансиране от страна на 
Европейския съюз и националните власти за НПО и профсъюзи, борещи се срещу 
дискриминацията на национално и европейско равнище"  

• Подготовка на пълния комплект обучителни материали - след одобряването на 
осъвременените и на новите обучителни материали за наръчника от страна на Human 
European Consultancy, пълният комплект документи беше преведен на български език. 

 
Второто анти-дискриминационно обучение (10-11 март 2008 г.) представляваше семинар-
продължение за участниците от базисните семинари, проведени през 2005 и 2007 г. Поради 
характера му на семинар-продължение, курсът на подготовката на второто обучение беше 
значително облекчен. Най-съществената част по подготовката  бе оформянето на формата на 
обучението, извършено съвместно от международният експерт, Барбара Коен, националният 
експерт и обучителите по анти-дискриминация. Дизайнът бе съобразен с необходимостите и 
интересите на участниците в анти-дискриминационния семинар от октомври 2007, 
идентифицирани на базата на информацията от техните оценъчни формуляри. 
 
Обявата за базисния анти-дискриминационен семинар бе изготвена и публикувана в 
съответствие с изчерпателните указания, предоставени от Human European Consultancy. В края 
на месец май 2007 г. организиращата НПО (БХК) получи проекти на обява, информационна 
брошура и регистрационен формуляр за семинара.  
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По-късно тези документи бяха адаптирани към специфичния национален контекст, обогатени с 
критерии за избор на участниците (подготвени от националния експерт), преведени на 
български език и оформени със съответните символи на изпълнителите на проекта и 
Европейска комисия. Трите документа бяха изпратени за одобрение в началото на август 2007 
г. Критериите за подбор на участници бяха подготвени в съответствие с основните критерии, 
предложени от Human European Consultancy и съобразени със спецификата в национален 
контекст, описана в картографския анализ. Обявата, регистрационният формуляр и 
информационната брошура бяха публикувани на уеб страниците на БХК и Център за независим 
живот и разпространени посредством разпращане на електронни писма до конкретни 
организации. Крайният срок за подаване на регистрационни формуляри от кандидатите бе 15 
септември 2007 г., а обявата беше оповестена месец по-рано. 
 
Целева група на семинара-продължение бяха участниците от двата базисни семинара, 
проведени през 2005 и 2007 г. За оповестяването на този семинар, БХК използва формите за 
обява и регистрация от основния семинар от 2007 г., променени в съответствие с дизайна и 
съдържанието на обучението-продължение.  
 
Според указанията за подбор и регистрация на участници, предоставени от Human European 
Consultancy за базисния национален анти-дискриминационен семинар, организиращата НПО 
трябваше да състави списък с представители на НПО и профсъюзи, от които не повече от 50% 
да бъдат лично поканени и 50% - подбрани при условията на свободно кандидатстване. С оглед 
изпълнението на това условие БХК използва два основни канала за привличане на участници - 
изпращане на електронни писма до конкретни НПО и профсъюзи и публикуване на обявата на 
две уеб страници на НПО. В рамките на един месец (от средата на август до средата на 
септември 2007 г.) БХК получи общо 67 регистрационни формуляри. Повечето от 
кандидатурите бяха изпратени по собствена инициатива на кандидатите, т.е. извън квотата на 
поименно поканените. От общо 67 кандидатури 37% бяха поканени, 63% - кандидати по 
собствена инициатива. Всички кандидатури бяха одобрени от ЕК в началото на месец октомври 
2007 г. и сведени до 60 от националния експерт с оглед спазването на баланса на критериите за 
подбор на участниците и във връзка с максималния брой на бюджетираните участници. 
Националният експерт извърши подбора на кандидатите на базата на следните изисквания: 
 
• най-много 50% по покана/ 50% по собствена инициатива 
• съотношение НПО/ профсъюзи - 3/1 
• критерии за подбор на участниците: 
 

- представители на НПО, работещи с петте признака на дискриминация 
(раса/етническа принадлежност, възраст, увреждане, религия, сексуална ориентация) 
с оглед осигуряване на баланс на петте признака; 

- предимство за НПО и профсъюзи, представляващи силно уязвими групи (напр. 
роми); 

- баланс на роли на НПО да бъде представено сред участниците (повишаване на 
чувствителността, изграждане на капацитет, правно представителство, мониторинг, 
лобиране);  

- предимство за НПО и профсъюзи, работещи извън столицата (2/3 от всички). 
 
Тъй като целева група за семинара-продължение бяха участниците от двата базисни анти-
дискриминационни семинара, единственият начин за привличане на участници бе разпращане 
на покани до всички НПО и профсъюзи (над 100 на брой), представлявани от свои сътрудници 
в рамките на базисните семинари. Точно 50 представители на поканените НПО и профсъюзи 
изпратиха кандидатури за участие в семинара-продължение.  
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48 от тях бяха одобрени от ЕК, в списъка бяха включени и двама допълнителни кандидати, 
които подадоха регистрационните си формуляри след крайния срок, но бяха включени в 
списъка с участници, т.к. от една страна отговаряха на критериите, а от друга бюджетът 
позволяваше участието на 60 души. 
 
Всички дейности, свързани с логистиката на семинарите, бяха изпълнени от екипа на БХК. 
Двата анти-дискриминационни семинара бяха проведени в парк-хотел "Москва" в гр. София. 
Мястото бе едно и също и за двете обучения поради значителните бюджетни ограничения, 
както и във връзка с оскъдността на хотели с достъпна архитектурна среда за хора с физически 
увреждания. Бюджетният недостиг бе породен от факта, че бюджетът беше изготвен в началото 
на 2007 г., почти 9 месеца преди провеждането на първия анти-дискриминационен семинар и в 
условията на значително ниво на инфлация в България в този период. 
 
За одобрените кандидати БХК подготви специално писмо с инструкции и втори 
регистрационен формуляр, целящи събирането на важна информация, необходима за по-добро 
организиране на логистическата подготовка на семинара. Инструкциите и формулярът 
засегнаха въпроси по отношение на броя нощувки, транспорта, транспортните разходи, 
поемани от организаторите, предпочитания във връзка с храненето (вегетарианци, без свинско 
месо, алергии), специални потребности (придружители за участниците с физически 
увреждания, жестомимичен превод за участниците с увреден слух). Тази предварително 
събрана информация до голяма степен предопредели безпроблемното организиране на 
логистичната подготовка на двата анти-дискриминационни семинара. 
 
Провеждане на анти-дискриминационните семинари 
 
Съотношението на участниците, действително присъствали на базисния анти-
дискриминационен семинар беше следното: 
 
• 77% от участниците бяха представители на НПО, около 13% бяха представители на 

профсъюзи. Първоначалният списък с участници, одобрен от ЕК съдържаше 67 
кандидатури, 70% от които бяха представители от НПО. В рамките на редуцирания 
списък от 60 кандидати също бе спазено изискването за съотношение НПО/ профсъюзи 
= 2/1, но това съотношение на практика се наруши, т.к. от 60 регистрирани участници, 
реално участие в семинара взеха 49 души. 

 
Съотношението на участниците, присъствали на семинара-продължение, беше следното: 
 
• 78% от участниците бяха представители на НПО, около 12% - на профсъюзи. 
 
Представителите на НПО и профсъюзи в базисния семинар и семинара-продължение взимаха 
активно участие както в пленарните сесии, така и в малките групови сесии. Обучителите бяха 
силно ангажирани и допринесоха за качеството на обучението, логистичните дейности 
протекоха гладко. 
 
И двата анти-дискриминационни семинара бяха успешни и се отличиха със значително ниво на 
възприемане на новата информация от страна на участниците. Като база за съдействие и 
споделяне на ресурси бе формирана мрежа от НПО, работещи срещу дискриминацията. 
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Основни изводи от анти-дискриминационните семинари 
 
Сред НПО е налице солиден и нарастващ интерес в сферата на анти-дискриминационната 
работа. Активистите са заинтересувани най-вече от практически умения за водене на дела, 
както и от успешните дела в националните и международните съдилища. Участвалите 
представители на НПО и профсъюзи оцениха високо работата по конкретни случаи в малки 
групи. На лице е интерес към бъдещи обучения, както и към правни консултации по 
индивидуални случаи. НПО са заинтересувани от формирането на мрежи с цел споделяне на 
опит и експертиза. 
 
Чувствителността по отношение борбата срещу дискриминацията сред профсъюзите в 
България е ниска. Представителите на профсъюзите бяха привлечени за участие в семинарите 
само посредством лични контакти с активисти от гражданското общество. 
 

 
 
 

Basic AD seminar 
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Follow up seminar 
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b) Картографиране: НПО/Профсъюзи работещи срещу дискриминацията 
 

I. 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),1 Асоциацията за европейска интеграция и права на човека 
(АЕИПЧ),2 Български адвокати за правата на човека (БАПЧ),3 и Центъра за права на човека 
Левски (ЦПЧЛ). Към тях следва да се добавят и Фондация “Междуетническа инициатива за 
човешки права” (ФМИЧП), чиято дейност е основно срещу расизма, и Фондация “Европейски 
институт” (ФЕИ),4 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),5 
Българска гей организация “Джемини” (ЛГБТ6),7 Фондация Куиър-България (ЛГБТ),8 
Инициатива за равни възможности (ИРВ) (роми), Център “Амалипе” (роми),9 Център за 
изследвания и политики за жените (ЦИПЖ) (пол),10 Българска фондация за джендър 
изследвания (БФДИ) (пол),11 Женски алианс за развитие (ЖАР),12 и Фондация за джендър 
образование, изследвания и технологи.13 НПО, които работят за децата, като Спасете децата - 
България,14 УНИЦЕФ - България,15 Всяко дете,16 Асоциация родители,17 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),18 най-големият профсъюз в 
страната, е подписала споразумение за сътрудничество с Комисията за защита срещу 
дискриминацията (КЗД)19, специализирания орган за равенство, във връзка с Европейската 
година на равните възможности за всички 2007.  

                                                      
1  http://www.bghelsinki.org    
2  http://www.eurorights-bg.org/en/categories/home/home.html.  
3  http://www.blhr.org/indexEN.html.        
4  http://www.europeaninstitute.bg/  
5  http://www.cil-bg.org. 
6  Лесбийки, гей мъже, бисексуални и транссексуални. 
7  http://www.bgogemini.org/eng/.     
8  www.queer-bulgaria.org. 
9  http://www.geocities.com/amalipe2002/frameeng.html.  
10  http://www.cwsp.bg/htmls/home.php. 
11  http://www.bgrf.org/en/.  
12  http://www.women-bg.org/index_en.html  
13  http://www.gert.ngo-bg.org/en.  
14  http://www.savethechildrenbg.org/SCBG/Web/Home.aspx. 
15  http://www.un-bg.bg/index.php5?l=1&p=2. 
16  http://www.everychild-bg.org/. 
17  http://www.roditeli.org/. 
18  http://www.knsb-bg.org/eng/enindex.htm.  
19  От 19 януари 2007  г. 
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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 (ЕTUCE20) 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).  
 
2. С какви признаци на дискриминация се занимават АД организациите, с какъв 

обхват и в кои сектори? 
 
Правозащитните НПО (БХК, АЕИПЧ, БАПЧ, 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 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. 
 
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? 
 
Всички АД НПО и профсъюзи са регистрирани в съда. Регистрацията не представлява проблем.  
 
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.21  
 
 
 
 

                                                      
20  Интернет страница на адрес: http://www.etuce.homestead.com/ETUCE_en.html. 
21  Информация, публикувана на Интернет страницата им, вж. бел. под линия № 17 по-горе. 
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6. Членуват ли тези организации в национални мрежи или работят самостоятелно? 
 
Почти всички АД НПО имат връзки с различни мрежи, като Фамилия “Права на човека”, 
Български бежански съвет, Национална мрежа за равни възможности (пол), Ромски обществен 
съвет при Софийския общински съвет, Национална асоциация на хората с увреждания, 
Национален съвет за равнопоставеност на жените и мъжете, Българска коалиция за 
равнопоставеност на половете, Българска платформа към Европейското женско лоби 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. Само АЕИПЧ, Амалипе и ЦПЧЛ са базирани извън София, като ЦПЧЛ е в 
малък град (съответно, Пловдив, Велико Търново, Карлово).  
 
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. АЕИПЧ и Амалипе, 
другите две АД НПО, базирани извън София, извършват тип работа, сравнима с дейностите на 
софийските организации, особено АЕИПЧ, която има национална видимост в обществото и 
медиите във връзка с делата, които води.  
 
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 и БАПЧ, 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. АЕИПЧ, Джемини и ЦНЖ са 
доста видими също и привличат вниманието на медиите.  
 
Женските 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.  
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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 съместни 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? 

 
АД НПО си сътрудничат по-често във връзка с признаците етническа принадлежност и 
увреждане. Женските организации обаче много си сътрудничат помежду си относно пола. 
 
11. Как се финансират тези НПО? 
a. Получават ли финансиране от държавата?  

 
Като цяло, АД НПО не получават финансиране от българската държава. Някои от тях обаче са 
получавали в отделни случаи държавни пари за изпълнение на конкретни проекти, като 
социална интеграция и рехабилитация на хора с увреждания или социална и правна подкрепа за 
жени, жертви на насилие. Най-голямото изключение - ФЕИ е получавала обществени пари за 
изпълнение на обществени поръчки, без непременно те да са били в АД сферата.  
 
Някои НПО са получавали финансиране от Европейския съюз чрез изпълнителната власт, както 
и от други източници, а и пряко. Някои са получавали финансиране и от чужди правителства по 
конкретни спечелени правозащитни проекти.  
 
b. Какви са условията за получаване на обществено финансиране? 

 
По Закона за държавния бюджет за 2007  г. НПО, регистрирани в Министерството на 
правосъдието като нестопански организации в обществена полза, имат право да кандидатстват 
за финансиране от държавния бюджет за конкретни проекти “с обществена значимост” в 
областта на правата на човека, социалното подпомагане на уязвими групи, социалната 
интеграция, здравеопазването, образованието и пр.22 Освен това, по този закон някои НПО, 
най-вече организации на хора с увреждания, но не и АД НПО, описани тук, имат право на 
безусловни субсидии в различни размери.  
 
Успоредно, по Закона за интеграция на хората с увреждания национално представителните 
организации на и за хора с увреждания имат право на държавни субсидии. Критериите за това, 
кои организации са представителни, са рестриктивни и само ограничен брой организации са 
признати като такива. Никое от АД НПО не е в състояние да претендира за такъв статут. 
 

                                                      
22  Чл. 8 oт закона във връзка с Приложение № 4 към него. 
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На трето място, по Закона за обществените поръчки НПО могат да се конкурират с други 
организации на търгове за поръчки.  
 
За условията за достъп до Структурните фондове на Европейския съюз по различните 
оперативни програми, моля вж. главата Обзор на възможностите за финансиране. 
 
c. Получават ли тези организации и частно финансиране? 
 
Частните дарения от международни и чуждестранни донори са основният източник на 
финансиране за АД НПО. В действителност, те в голяма степен зависят от този източник, тъй 
като повечето нямат никакви частни вътрешни донори. ФЕИ, която получава дарения от голям 
брой български бизнеси, е голямо изключение. Само едно-две от останалите АД НПО 
съобщават да са получавали някога дарения от частни български донори. Липсата на 
дарителска култура по отношение на правата на човека, в това число равенството, сред 
българските предприемачи е сериозен въпрос за устойчивостта и растежа на повечето АД НПО. 
С членството на страната ни в Европейския съюз международните донори като цяло се изтеглят 
с възможни тежки последици за много НПО, не само АД НПО.  
 
d. Частните дарители налагат ли ограничения или условия? 
 
Като правило, международните донори предоставят финансиране за конкретни предварително 
определени дейности, като обвързват НПО със срокове за изпълнението им и със задължения за 
отчитане. В единствен изключителен случай едно АД НПО (БХК) е получило безусловно 
дарение от чуждестранен частен донор. В някои случаи някои НПО са били задължавани от 
чуждестранните си донори да не извършват определени дейности, като, например, лобиране за 
законодателни изменения, по политически причини. Българските бизнеси, от своя страна, 
доколкото изобщо биха дарили пари на АД НПО, едва ли биха наложили строги ограничения за 
употребата на тези средства.  
 
12. Как се финансират профсъюзите? 

 
a. Получават ли държавно финансиране? 
 
Макар профсъюзите да имат право в рамките на колективното договаряне свободно да 
използват материални активи, като помещения и оборудване, на разноски на държавата, за да 
могат да си вършат работата, те като цяло не получават държавни пари. СБУ съобщава, че в 
отделни случаи е участвал в “съвместни” програми с различни министерства, което означава, 
че евентуално е получавал финансиране за приноса си по тези програми.  
 
b. Финансират ли се от политически партии? Ако да, това налага ли им да се 

съобразяват с партийната линия? 
 
Не е известно КНСБ и СБУ да се финансират от политически партии. 

 
c. Само на базата на членските си вноски ли функционират?  
 
Макар КНСБ и СБУ да събират членски внос, това далеч не е единственият им източник на 
приходи. Те извършват стопански дейности, като отдаване на недвижими имоти под наем, 
предоставяне на обучения (но не по антидискриминация), публикации и пр. Те евентуално 
получават и дарения от частни компании.  
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d. Могат ли да получават частни дарения и/или да участват в проекти, финансирани 
от европейски/ международни институции? 

 
Всяка организация, в това число профсъюзите, може да получава частни дарения, доколкото 
има желаещи донори. Няма пречка профсъюзите да кандидатстват за европейски или други 
проекти и да получават финансиране, ако ги спечелят. В действителност, както бе споменато, 
СБУ, който е член на КНСБ, е участвал в евро-финансиран АД проект като местен партньор на 
ETUCE.   
 
13. Значим фактор ли е липсата на финансиране за големината на НПО и профсъюзите 

или за ограничаване на обхвата или мащаба на дейностите им? 
 
Всички АД НПО посочват недостатъчното финансиране като значим фактор, който ограничава 
растежа им и обхвата на дейността им. Те особено отбелязват оскъдицата на финансиране за 
институционална подкрепа и тенденцията международните донори да се изтеглят от България 
след присъединяването на страната към Европейския съюз.   
 
СБУ също съобщава, че недостатъчните ресурси са пречка да предоставя неограничени правни 
консултации на членовете си.  
 
14. 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 членуват в регионални мрежи, като Балканската мрежа за 
правата на човека,23 Мрежата Малцинствени права на практика,24 Мрежата срещу трафик и 
корупция (ACTA), Ариадне. 
 
КНСБ съобщава, че е афилиран към Международната конфедерация на свободните синдикати 
(CFTU)25 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).26 
 
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),27 както и посредством 
CFTU и МОТ.  
 
 
 
 
 
 
                                                      
23  http://www.balkan-rights.net/index.html.  
24  http://www.kbs-frb.be/code/page.cfm?id_page=125&id=751&lang=EN.  
25  http://www.icftu.org/default.asp?Language=EN.  
26  http://www.ilo.org/.  
27  http://www.etuc.org/. 
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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)28 и Младежката и студентска организация на лесбийки и гей мъже (IGLYO),29 Мрежата 
на жените от изток-запад,30 Международната хелзинкска федерация за правата на човека,31 
Младежката европейска мрежа срещу насилието, Европейското женско лоби,32 
Международната мрежа за джендър политика,33 Женската програма на мрежата на Институт 
“Отворено общество” - Ню Йорк,34 Мрежа на жените в развитие - Европа (WIDE),35 Социален 
страж,36 Европейската мрежа срещу расизма,37 Европейския съвет за бежанци и изгнаници,38 и 
други. Само две от АД НПО, АЕИПЧ и местната ЦПЧЛ, не съобщават да имат контакти в 
чужбина. 
 
КНСБ съобщава, че е свързан с профсъюзи от други страни чрез CFTU, ETUC и МОТ.  
 
15. 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. 
 
Само две АД НПО (ЦПЧЛ, Амалипе) не са се въвличали в международна работа. Амалипе 
съобщава, че е участвала единствено в дейност по мобилизиране на международна подкрепа за 
искания в България. 
 
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.  
 
                                                      
28  http://www.ilga.org/.  
29  http://www.iglyo.com/content/index.html.  
30  http://www.neww.org.pl/en.php/home/index/0.html (Polish branch).  
31  http://www.ihf-hr.org/index.php.  
32  http://www.womenlobby.org/.  
33  http://www.igpn.net/.  
34  http://www.soros.org/initiatives/women.  
35  http://www.eurosur.org/wide/home.htm.  
36  http://www.socialwatch.org/en/portada.htm.   
37  http://www.enar-eu.org/en/.  
38  http://www.ecre.org/.  
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16. Могат ли да работят на английски език? 
 
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. 
   
17. Могат ли отделни регионални поделения на профсъюзите да вършат АД работа, 

дори и главното управление да не го прави? 
 
Териториалните структури на профсъюзите са доста автономни от центровете им, както в 
институционално отношение, така и в дейността си.  
 
II. Eкспертиза на АД НПО и профсъюзи. 
 
18. Каква работа извършват те?  

 
Всички АД НПО разпространяват информация, извършват застъпничество, в това число чрез 
медиите, и водят кампании. Някои предоставят и правни консултации и представителство по 
дела пред вътрешни и международни съдилища и квазисъдебни органи. 

 
Единствената АД работа, която профсъюзите са предприемали до днес, е еднократно 
провеждане на АД обучение за учители, организирано от СБУ в рамките на споменатия проект 
на ETUCE за ромското образование. 

 
19. Приемат ли жалби за дискриминация? 
 
Половината АД НПО (БХК, АЕИПЧ, БАПЧ, ИРВ, Джемини, ЦНЖ, Куиър и БФДИ) 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, 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.  
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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.  
 
20. Върху своите общности ли се съсредоточават те? 
 
Общоправозащитните НПО, които съставляват една трета от АД 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 не е разглеждало самите учители 
като евентуален прицел на дискриминация, а единствено ромските деца като уязвима общност 
в училище. 
 
21. 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. 
 
22. 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.   
 
23. 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. 
 
24. Имат ли те достъп до държавно финансиране за работа по дела? 
 
Като правило, не.  
  
25. Това включва ли и правно представителство? 
 
Не. 
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26. Могат ли НПО и профсъюзите да участват в съдебни или административни 
производства от името или в подкрепа на жертви на дискриминация? 

 
По ЗЗоД, 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.     
 
27. Могат ли те да водят колективни дела, ако националното право допуска такива? 
 
По ЗЗоД 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.  
 
28. 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-психоло г. Ромската ИРВ също предоставя социална подкрепа на своите 
клиенти от общността. Повечето от водещите дела НПО също така извършват практически 
разследвания и документиране на факти на терен.  
 
29. 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. 
 
30. 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.  
 
31. С областните управи и органите на местното самоуправление? 
 
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.   
  



22 
 

32. Отношенията на профсъюзите с работодателските организации? 
 
СБУ съобщава, че отношенията му с работодатели са колегиални, но не лишени от напрежение.  
 
33. 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). 
 
34. 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. 
 
35. 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. 
  
36. 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. 
 
37. Как оценяват те своя успех и качеството на своята АД работа? 
 
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.   
 
III. Потребности и проблеми на АД НПО и профсъюзи. 
 
38. 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. 
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39. 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, 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. 

 
40. 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. 

 
41. 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. 
 
42. 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. 
 
43. 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 обучение, ако изобщо са.  
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44. 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.  
 
45. 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.  
 
46. 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. 
 
47. 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. 
 
48. 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.  

 
49. 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. 
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50. 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 
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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c) Национално анти-дискриминационно законодателство 
 

1. Транспонирането на директивите на ЕС в националното право 
 
И двете директиви бяха транспонирани съвкупно посредством Закона за защита от 
дискриминация (ЗЗоД), приет през септември 2003  г., в сила от 1 януари 2004  г. Преди 
приемането на ЗЗоД няколко нормативни акта, в това число Конституцията39 и Кодексът на 
труда,40 предвиждаха  анти-дискриминационни клаузи, но без да дават конкретна уредба. Тези 
абстрактни анти-дискриминационни норми все още действат паралелно със ЗЗоД. В 
допълнение, Законът за интеграция на хората с увреждания, в сила от края на 2003  г., също 
забранява както пряката, така и непряката дискриминация.41  
 
ЗЗоД, 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 ЗЗоД и директивите касаят някои от изключенията от 
забраната за дискриминация, които ЗЗоД допуска: 
 
• ЗЗоД прави изключение от забраната за дискриминация, като допуска позитивни мерки 

за работници с увреждания и “млади” работници, предвидени по друг закон, действащ 
от преди ЗЗоД (Закона за насърчаване на заетостта), който не предвижда тест за 
обективна оправданост на тези мерки (съразмерност);42 

• ЗЗоД 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.43 

 
ЗЗоД 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 специализирана експертиза по анти-дискриминационно право. Днес този неин 
институционален капацитет е недостатъчен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
39  Чл. 6, ал. 2. 
40  Чл. 8, ал. 3. 
41  Чл. 3 във връзка с Допълнителната разпоредба, §1.3 и §1.4. 
42  Чл. 7, ал. 1, т. 9 ЗЗоД. 
43  Чл. 7, т. 1, т. 14 ЗЗоД. 
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ЗЗоД внесе следните нови елементи в националното право: 
 
1. забрана за непряка дискриминация, тормоз, сексуален тормоз, подбуждане към 

дискриминация,44 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);1111 

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 ЗЗоД 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 беше 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 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. 
 
2.A Процедури – административни и правни канали за атакуване на нарушения на  
 анти-дискриминационното законодателство 
 
По ЗЗоД 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.  
 
 
 
 
 

                                                      
44   Макар Наказателният кодекс да криминализира подбуждането към дискриминация отпреди ЗЗоД, 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 ЗЗоД, но тази забрана бе неадекватна, тъй като определението, дадено от кодекса за 
тази форма на дискриминация, не съответстваше на директивите. 
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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 ЗЗоД и във всяко друго производство по общия ред, 
като например иск за непозволено увреждане по 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.  
 
ЗЗоД 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.45 Този механизъм обаче не може да доведе до правнозадължителен 
резултат. Правомощията на омбудсмана се свеждат до застъпничество и посредничество, и 
отправяне на препоръки.  
 
2.B 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, и факта, че след решението на КЗД е предвидена 
възможност за обжалване само пред Върховния административен съд. За разлика от това, 
съдебният иск предполага три-инстанционно производство и много по-дълги срокове.  

                                                      
45  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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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. Това 
обаче не е съображение понастоящем, тъй като КЗД, чийто капацитет все още не е изграден, не 
е проявила по-голям професионализъм от съдиите при боравенето с анти-дискриминационното 
право.46 Друго предимство на КЗД е, че по ЗЗоД 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. 
Отрицателен фактор за жертвите извън столицата е това, че КЗД се намира в София и няма 
териториални звена, които да разглеждат и се произнасят по жалби.47  
 
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 Върховния 
aдминистративен съд), 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.48 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 ЗЗоД. КЗД, от своя страна, не е изрично оправомощена по ЗЗоД да дава 
подобна защита. Тя би могла евенутално да го направи въз основа на широко тълкуване на 
правомощията си по ЗЗоД да постановява възстановяване на положението отпреди 
нарушението, но, дори да се приеме, че тя би имала воля и дух за подобна практика, остава 
проблемът с липсата на механизъм за принудително изпълнение на решенията й, когато 
работодателите отказват да ги изпълняват. Друго предимство на съдебната процедура е, че по 
ЗЗоД 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 ЗЗоД и пред КЗД, където също теоретично няма пречка да се заведе 
съвместна жалба/ сигнал от множество жертви и други лица.  
 
                                                      
46  Поне в сравнение с първоинстанционните съдии, които са се произнасяли по анти-дискриминационни дела до 
днешна дата. Предстои да се види как по-висшите инстанции съдии ще изпълнят задачите си, когато висящите 
анти-дискриминационни дела стигнат до тях по пътя на обжалването. 

47  Макар ЗЗоД 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 
момента КЗД не е уредила посредством Устройствения си правилник функционирането на местни офиси. 
Правилникът споменава единствено, че КЗД “има регионални представители, които са част от специализираната 
администрация” (чл. 23), без повече уточнения. 

48  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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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 ЗЗоД. 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.    
 
2.C 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.49 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.50 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.51  

КЗД е приела правила за производството пред себе си, които детайлизират реда и условията за 
завеждане на жалби и сигнали. Освен този нормативен документ и самия ЗЗоД обаче няма 
помагало, което да е по-достъпно по формат за обикновения ползвател. 
 
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://lex.gbg.bg/sprav.php?lang=bg&op=sud. 
 
НПО източник на правно консултиране: Български хелзинкски комитет, ул. “Върбица” № 7, 
1504 София, 02/ 944 0670, 943 4876, www.bghelsinki.org, bhc@bghelsinki.org. 
 

                                                      
49  Чл. 98 oт Гражданския процесуален кодекс. 
50  Чл. 51, ал. 2 ЗЗоД. 
51  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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2.D 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. 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. Mного 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, 
далеч не притежават необходимите разбиране и експертиза по анти-дискриминационно право. 
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 
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.   
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d) Възможности за финансиране в сферата на анти-дискриминацията 
 

I. ОБЗОР НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СТРАНА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НАЦИОНАЛНИТЕ ВЛАСТИ ЗА НПО И ПРОФСЪЮЗИ, 
БОРЕЩИ СЕ СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНО И 
ЕВРОПЕЙСКО РАВНИЩЕ 

 
1. ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО РАВНИЩЕ ЗА НПО/ 

ПРОФСЪЮЗИ, РАБОТЕЩИ НА РАВНИЩЕ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
 
Финансиране от Европейския съюз за НПО/ профсъюзи, които работят на европейско 
равнище 
 
a) НПО на европейско равнище 
 
НПО на европейско равнище имат ключово положение, от което да влияят и допринасят за 
трудовата и социалната политика на Европейския съюз, и за политиката по равните 
възможности - както за формулирането й, така и за изпълнението й – посредством 
информацията и експертните знания, предоставяни от техните членове на национално равнище. 
Това е жизнено важно, за да съответстват политиките на Европейския съюз на действителните 
нужди на гражданите на Европейския съюз и гражданите да са информирани за тези политики.  
 
В периода между 2001  г. и 2006  г. Програмата на Общността за действие за борба с 
дискриминацията предостави финансиране на редица организации-чадър на мрежи от НПО, 
които представляват и защитават правата на хората, изложени на дискриминация: 

AGE (ЕЙДЖ; Европейска платформа на възрастните хора); ILGA - Европа (ИЛГА; 
Международна асоциация на лесбийки и гей мъже - Европа); ENAR (ЕНАР; Европейска мрежа 
срещу расизма); и EDF (ИДиЕф; Европейски форум за уврежданията) получиха суми на обща 
стойност 3 000 000 евро на година за покриване на текущите им разходи до края на м. април 
2007  г. Редица по-малки организации – Европейският Съюз на слепите, Европейският съюз на 
глухите, INCLUSION (Инклужън; Включване) – Европа, Аутизъм – Европа – също получиха 
подкрепа от Програмата за действие.  

До края на 2006  г. Европейското женско лоби получи от Програмата за полово равенство 
подкрепа за текущите си разходи в размер приблизително 800 000 евро на година.  

Редица НПО, работещи за справяне със социалното изключване (Европейска мрежа срещу 
бедността, Европейска федерация на националните организации, работещи с бездомните, 
Европейска трансрегионална мрежа за социално включване, Евродете, Европейска социална 
мрежа, CARITAS (Каритас) – Европа) получиха финансиране от Програмата на Общността за 
действие за борба със социалното изключване в размер на общо 3 600 000 евро в периода 2005  
г. – 2007  г.  

За новия планов период 2007  г. – 2013  г. Европейската комисия реши да създаде нова 
интегрирана програма, известна като PROGRESS (ПРОГРЕС; Програма за заетост и социална 
солидарност). Тази програма беше одобрена от Европейския парламент и Съвет през ноември 
2006  г. Тя е достъпна в Интернет на адрес: 
http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html. 

ПРОГРЕС съчетава предишните четири Програми за действие на Общността, в това число тази, 
която касае дискриминацията – това е Раздел 4 от ПРОГРЕС, озаглавен “Антидискриминация и 
разноообразие” – като по този начин цели да подпомогне ефективното прилагане на принципа 
за недискриминация и да насърчи внедряването (mainstreaming) на този принцип във всички 
политики на Европейския съюз.  
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Обявите за проекти и търгове по ПРОГРЕС се публикуват на Интернет страницата “Обяви за 
търгове/проекти” на Генералния директорат за заетост, социални работи и равни възможни (DG 
Еmployment, Social Affairs and Equal Opportunities) 
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_en.cfm 
 
През ноември 2006  г. беше лансирана първата обява по програмата ПРОГРЕС за 
кандидатстване за институционална подкрепа за текущите разходи през 2007  г. на мрежовите 
организации на европейско равнище, активни в борбата срещу дискриминацията и 
повишаването на равенството между половете и интеграцията на хората с увреждания в 
обществото. Споразуменията за дарения с успешните мрежови организации на европейско 
равнище ще са със срок до декември 2007  г. 
 
b) Профсъюзи на европейско равнище 
 
Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC) представлява на европейско равнище 
работниците от всички индустрии. Създадена през 1973  г., ETUC обхваща 81 национални 
организации от 36 европейски страни (в това число всички страни, членки на Европейския 
съюз) и 11 европейски браншови федерации, наброяващи съвместно приблизително 60 милиона 
члена.   
   
ЕТUС е една от четирите основни европейски организации - социални партньори. Посредством 
бюджетните си линии за социален диалог (04.03.03.01, 04.03.03.02 и 04.03.03.03) Европейската 
комисия ежегодно подкрепя множество проекти на европейските социални партньори. За 
повече информация: http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/grants_en.htm. 
 
2. Финансиране от Европейския съюз за национални НПО/ профсъюзи  
 
Макар Европейският съюз да не предоставя по програмата ПРОГРЕС финансиране за 
основните дейности на национални НПО и профсъюзи, такива организации могат да получат 
евентуално финансиране за проекти посредством участие в конкретни инициативи, като 
дейности за повишаване на обществената осведоменост на национално равнище или 
междунационални проекти. Ето защо се препоръчва националните организации редовно да 
проверяват дали проекти на национални НПО/ профсъюзи могат да се кандидатират за 
финансиране на следния адрес: 
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_en.cfm.  
 
НПО на равнище Европейски съюз, като AGE (ЕЙДЖ; Европейска платформа на възрастните 
хора), ILGA - Европа (ИЛГА; Международна асоциация на лесбийки и гей мъже - Европа), 
ENAR (ЕНАР; Европейска мрежа срещу расизма) и EDF (ИДиЕф; Европейски форум за 
уврежданията), също могат да бъдат добър източник на информация. Ето защо е 
препоръчително да се проверява информацията, предоставена на техните Интернет страници.  
 
В допълнение към ПРОГРЕС и Европейският социален фонд (ЕСФ; ESF) може да бъде 
източник на финансиране за проекти на национални организации. В периода между 2007 и 2013  
г. ЕСФ ще се фокусира върху четири ключови области на действие, включително подкрепа за 
социално включване посредством борба с дискриминацията и способстване за достъп на хора в 
непривилегировано положение до пазара на труда. Информация за това може да се получи на 
следния Интернет адрес: 
http://ec.europa.eu/employment_social/esf2000/2007-2013_en.html. 
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Европейската комисия не финансира пряко проекти на ЕСФ. Държавите-членки са отговорни за 
формулиране на приоритетите си за финансиране и за подбора на отделните проекти. За повече 
информация следва да се потърси контакт с  компетентния национален/областен орган, чиито 
координати за контакт са достъпни на следния Интернет адрес: 
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/esf/esf_matrix_en.cfm 
 
II. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НПО/ ПРОФСЪЮЗИ, РАБОТЕЩИ 

СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ  
 
1. Предоставя ли делегацията на Европейската комисия във вашата страна 

финансиране за НПО/ профсъюзи конкретно за работа срещу дискриминацията на 
национално равнище? В каква форма е това финансиране (проектни субсидии, 
предоставяне на помещения за срещи, др.)? Лесен ли е достъпът до такова 
финансиране? Какви са условията за получаването му? 

 
Делегацията на Европейската комисия в България не предоставя финансиране специално за 
антидискриминационни дейности на НПО/ профсъюзи. Възможно е НПО/ профсъюзи, които 
работят срещу дискриминацията, да кандидатстват за финансиране от Делегацията по грантови 
схеми за подкрепа на гражданското общество и деинституционализация на уязвими общности, 
което потенциално може да се използва и за дейности, свързани с борбата за равенство, като 
повишаване на обществената чувствителност или социална подкрепа/ грижи за включване на 
хора с ментални увреждания, например. При все това, няма налично нарочно финансиране за 
антидискриминационна работа от страна на НПО/ профсъюзи.   
 
2. Правителство на централно ниво предоставя ли специално финансиране за НПО/ 

профсъюзи, работещи срещу дискриминацията? 
 
Правителството понастоящем не предоставя специално финансиране, определено изрично за 
антидискриминационни дейности на НПО/ профсъюзи. Посредством Националния съвет за 
сътрудничество по етническите и демографски въпроси (НССЕДВ) досега то само е 
посредничило между НПО и фондовете на ФАР и Програмата за действие на Общността за 
борба с дискриминацията (Направление 3, Национални дейности за повишаване на 
обществената чувствителност).  
 
Посредством НССЕДВ правителството също така е посредничило между НПО и фондовете на 
ФАР за проекти, свързани с малцинствата, които обаче не са антидискриминационни в 
собствен смисъл, като, например, Подобряване на положението и интеграцията на 
малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите 
(изграждане и ремонтни работи в детски градини и училища, предоставяне на образователно и 
медицинско оборудване, изграждане и ремонтиране на инфраструктура) или Урбанизация и 
социално развитие на преимуществено малцинствено населени региони (подобряване на 
техническата инфраструктура, активни мерки за насърчаване на достъпа до наемане на работа).  
 
Правителството е посредничило досега между НПО и фондовете по ФАР и чрез 
Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за финансиране на проекти за 
социално включване на уязвими групи, които, отново, не са собствено антидискриминационни 
проекти, като, например, Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в 
общността за рискови групи (деца, възрастни хора, хора с ментални затруднения), Изграждане 
на мрежа от центрове за обучение на възрастни, Подобряване на качеството на живот за 
хора с ментални увреждания, Насърчаване на заетостта на младежите или Интеграция на 
eтнически малцинствени групи на пазара на труда (професионално обучение и консултиране, 
подкрепа за предприемачество).  
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Структурните и Кохезионният фондове на Европейския съюз дават някои потенциални 
възможности за кандидатстване от страна на НПО и профсъюзи за финансиране на дейности, 
насочени към не-дискриминация и включване. Средствата от тези фондове ще се усвояват по 
седем Оперативни програми. Оперативните програми, потенциално относими към дейности по 
антидискриминация, са: Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) и 
Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК). Проектите по тези две програми 
ще се съфинансират от Европейския социален фонд и от националния бюджет. Текстовете на 
всички Оперативни програми, както и други сведения за структурните фондове са публикувани 
на нарочна Интернет страница, поддържана от Министерството на финансите.52 Програмите са 
достъпни и на Интернет страниците на министерствата, които са определени да ги управляват - 
Министерство на труда и социалната политика (МТСП)53 за ОПРЧР и Министерство на 
държавната администрация и административната реформа (МДААР)54 за ОПАК. Нормативната 
уредба на правилата за разходване на средствата по оперативните програми е дадена в няколко 
правителствени постановления.55  
 
Никоя от оперативните програми не предвижда дейности, които да са назовани изрично 
антидискриминационни, но някои от предвидените дейности потенциално включват мерки, от 
естество да способстват за равенството и включването, като, например, обучения, 
информационни кампании, разработване на оценки, програми и анализи, свързани с равните 
възможности, разнообразието и преодоляването на изключването.  
 
Така например, по ОПРЧР, управлявана от МТСП,56 има възможности за НПО и профсъюзи да 
кандидатстват за финансиране на дейности за социално включване и социална подкрепа, като 
предоставяне на социални, обучителни и здравни услуги за насърчаване и подкрепа на 
включването на пазара на труда и в образованието на хора от етническите малцинства, в 
частност, ромите, хората с увреждания, възрастните хора, хората, полагащи грижи за нуждаещи 
се и др.; мерки за разумно пригаждане на средата с цел способстване за достъп на хората с 
увреждания до наемане на работа, професионално обучение и консултиране за трудово и 
икономическо овластяване и др. Конкретна информация за тези възможности по ОПРЧР може 
да се намери на горепосочената Интернет страница на МТСП, както и на тези на Агенцията за 
социално подпомагане (АСП)57, Агенцията по заетостта (АЗ)58 и Министерството на 
образованието и науката (МОН)59. Последните три органа са определени за междинни звена по 
ОПРЧР и заедно с МТСП ще имат роля в оценяването и одобряването на проекти. На Интернет 
страниците им са поместени и насоки за кандидатстване за финансиране, примерни документи, 
поканите за набиране на проектни предложения, критериите за избор на операции, новини и 
друга информация.  

                                                      
52  http://www.eufunds.bg/, последен достъп към 28.09.07  г.  
53  http://ef.mlsp.government.bg/bg/category.php?id=98, последен достъп към 28.09.07  г. 
54  http://www.mdaar.government.bg/docs/OPAC_Final.pdf, последен достъп към 28.09.07  г.  
55  Така, Постановление № 62 на Министерския съвет от 21.03.2007  г. за приемане на национални правила за 

допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния 
фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007-2013  г.; Постановление № 121 на Министерския съвет от 
31.05.2007  г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните 
програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз; Постановление 
№ 55 на Министерския съвет от 12.03.2007  г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на 
бенефициенти на договорена безвъзмездна финасова помощ по оперативните програми, съфинансирани от 
Структурните фондове на Европейския съюз; Постановление № 180 на Министерския съвет от 27 юли 2007  г. за 
приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма “Развитие на човешките 
ресурси”; Постановление № 231 на Министерския съвет от 27 юли 2007  г. за приемане на детайлни правила за 
допустимост на разходите по Оперативна програма “Административен капацитет”. 

56  Конкретно, Дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти”, 
http://ef.mlsp.government.bg/bg/category.php?id=98.  

57  www.asp.government.bg.    
58  www.az.government.bg. 
59  http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/index.html. 



36 
 

Информация за възможностите на НПО да усвояват структурните фондове по оперативните 
програми e събрана и в доклад на Фондация за реформа в местното самоуправление от месец 
март 2007  г., който също е достъпен в Интернет60.  
 
Богата информация на различни теми, свързани със структурните фондове и оперативните 
програми за усвояването им, в това число новини, е достъпна и на Интернет портала Europe.bg, 
където е организирана специализирана библиотека, посветена на тези въпроси61.  
 
Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), управлявана от Министерството 
на държавната администрация и административната реформа (МДААР), също дава възможност 
“структури на гражданското общество” да кандидатстват за финансиране от Европейския 
социален фонд и националния бюджет за изпълнение на самостоятелни или съвместни с 
административни органи проекти.62 Проекти с антидискриминационно съдържание могат да 
бъдат потенциално представяни по няколко “приоритетни оси” и “подприоритети”. Това са: 
приоритетна ос “Добро управление”, подприоритет “Ефективна координация и партньорство 
при разработване и провеждане на политики”; приоритетна ос “Управление на човешките 
ресурси”, подприоритети “Модерно управление на човешките ресурси в държавната 
администрация”, “Компетентна и ефективна държавна администрация” и “Укрепване на 
капацитета на структурите на гражданското общество”; приоритетна ос “Качествено 
административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритети 
“Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса (...)”, в това число – изрично 
споменато в ОПАК -  “на гражданите в неравностойно положение”. По тези приоритети НПО/ 
профсъюзите могат да проектират обучения за равенство и включване, инициативи за 
повишаване на чувствителността, както и предоставяне на експертиза за разработване на 
политики и процедури, насочени към насърчаването на равенството, в това число политики и 
практики по човешките ресурси, насочени към разнообразие и управление на разнообразието, 
както по отношение на администрацията, така и по отношение на собствените организации и на 
други организации от гражданския сектор. Насоките и формулярите за кандидатстване по 
ОПАК ще бъдат публикувани на Интернет страницата на МДААР.63  

 
3. В каква форма е това финансиране (основно финансиране, проектно финансиране, 

устройства, вкл. помещения)? Тези възможности за финансиране част ли са от 
конкретни правителствени програми (кои и управлявани от кои министерства)? 

 
Финансирането по оперативните програми е проектно финансиране. Вж. по-горе за 
конкретните програми, евентуално даващи възможност за осъществяване на дейности, 
насочени към равенство и включване.  
 
4. Лесен ли е достъпът до такова финансиране? Какви са условията? 
 
Достъпът до финасирането по оперативните програми не е лесен. Правилата за този достъп са 
сложни, трудноразбираеми, свързани с трудни за изпълнение от НПО административни и 
логистични изисквания. Процедурите са неясни, тежки, бюрократични. Изискванията за 
проектната и отчетната документация са непосилни за повечето НПО. За да бъдат НПО 
бенефициенти по оперативните програми, им е нужен и сериозен финансов капацитет, който да 
им позволи да авансират плащания по дейностите, за което да бъдат обезщетени едва след 
изпълнението и успешното им отчитане.  

                                                      
60  Вж. на http://flgr.logincee.org/library_full.asp?LD_ID=11016&TargetLangCode=BG. 
61  Вж. на www.europe.bg. 
62  http://www.eufunds.bg/docs/OPAC_Final_September_BG.pdf, последен достъп към 28.09.07  г. 
63  http://www.mdaar.government.bg/faq.php?qst=27&th=8, последен достъп към 28.09.07  г., както и 

http://www.opac.government.bg, последен достъп към 24.10.07  г. 
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Това за огромното мнозинство от НПО ще е непосилна пречка пред достъпа до Структурните 
фондове. И малкото НПО, които успешно биха проектирали и изпълнили операции по 
оперативните програми, ще имат нужда от специално обучение и техническа помощ, за да 
развият нужния за това административен капацитет.  

 
5. Що се отнася до федералните държави, има ли възможности за финансиране на 

федерално равнище? 
 
Не е приложимо за България. 
 
6. Има ли други правителствени възможности за финансиране на регионално 

равнище? На общинско равнище? 
 
Не е налице известна информация за било регионални, било общински власти, които да 
предоставят финансиране, предназначено специално за антидискриминационна работа. Макар 
някои общини да е възможно да имат приети стратегии или планове за действие за социална 
подкрепа и включване, в това число позитивни мерки, те не са за антидискриминационни 
дейности в собствен смисъл, а по-скоро за социална защита и подпомагане или за насърчаване 
на рискови, изключени групи. 

 
7. Има ли възможности за частно финансиране (частни фондации, частни компании, 

главни управления на профсъюзи и пр.)? Какви са те? Лесен ли е достъпът до тези 
източници на финансиране? 

 
Не е налице ясна и достъпна информация относно възможностите за частно финансиране. 
Макар да има слухове за банки, например, които подкрепят проекти за социално включване, не 
е известна национална частна организация, която предоставя финансиране специално за 
антидискриминационна работа. 
 
8. Има ли някакви други източници на финансиране? 
 
Главните източници на финансиране за антидискриминация са външни, както 
междуправителствени организации (и, евентуално, чужди правителства), така и чуждестранни 
и международни частни донори, като благотворителни организации и фондации. 
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IV. Семинар "Управление на разнообразието" 
 
Дизайн на семинара по управление на разнообразието 
 
Форматът на обучението бе съобразен с одобреното от ЕК проектопредложението "Обучение за 
борба срещу дискриминацията и управление на разнообразието VT/2006/009". В рамките на 
периода на изпълнение на проекта не се наложиха промени по отношение съдържанието на 
наръчника по управление на разнообразието и целевата група. Предвидените в 
проектопредложението роли на обучителите и БХК се промениха значително, т.к. форматът на 
обучението първоначално предполагаше организирането на практически сесии в шест работни 
групи да се извърши еднолично от националния обучител. БХК осигури пет експерти от своя 
екип, като свой принос, които представиха съдържателни презентации и фасилитираха сесиите 
в работните групи. 
 
Подготовка на семинара "Управление на разнообразието" 
 
Организиращата НПО (БХК) в България проведе процедура за подбор на национален обучител 
през февруари 2007 г. Националният обучител беше избран след провеждане на интервюта и 
оценка на нейната релевантна квалификация. Тя бе ангажирана от БХК след одобрение от 
страна на Human European Consultancy и ЕК. Националният обучител получи ясно описание на 
задълженията и отговорностите си с график на крайните срокове, както и описание на 
очакваните количествен и качествен принос. Връзката между националния обучител и 
ръководителите на тази част от проекта бе подпомогната от БХК, която даваше стратегически 
напътствия на националния обучител. 
 
Националният обучител изготви национален анализ на потребностите, който бе предаден на 
националния координатор преди семинара за обучение на националните обучители в гр.Кьолн. 
Този документ бе базата за подготовка на дизайна на семинара и обучителните материали. 
Основните заключения от оценката на потребностите бяха следните: 
 
Общото схващане за понятието "управление на разнообразието" в България:  
 
Оценката на нуждите показа, че общото схващане за понятието "управление на 
разнообразието" в България е изградено върху факта, че новите управленчески практики и 
тенденции все още бавно си проправят път в българските компании, като най-възприемчивите в 
това отношение са секторите по управление на човешките ресурси в средните и големи 
предприятия. Според уеб сайта на Министерството на икономиката и енергетиката броят на 
средно големите предприятия в България през 2004 г. е бил 216000, което представлява 99,2% 
от всички български предприятия. Микро-предприятията предоставят около 25,9% от заетостта, 
а малките и средни предприятия осигуряват повече от половината от заетостта в нефинансовия 
сектор.  Ако въобще бива прилагано като ежедневна практика, управлението на разнообразието 
в българските малки и средни предприятия не може да се определи като систематичен, 
позитивен организационен подход за управление на разнообразна  работна сила, решаване на 
конфликти и социални въпроси. 
 
С оглед конкуренцията в условията на членството в ЕС, българските малки и средни 
предприятия се фокусират основно върху оперативния мениджмънт и оцеляването си. Микро 
предприятията в България често не представляват нищо повече от форма на самонаемане и по-
скоро за тях е присъща сферата на предприемачеството и добросъвестното стратегическо 
планиране за развитието им.  
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По отношение качеството на работната сила в България, интервюираните лица посочиха, че 
първостепенната важност на човешките ресурси и тяхното управление следва да бъдат 
основната грижа на малките и средните предприятия в страната. 
 
Ситуацията в големите предприятия по отношение възприемането на културата и практиките 
по управление на разнообразието е обещаваща, като се има предвид, че в България относително 
наскоро започна да се прилага националното анти-дискриминационно законодателство и 
добрите практики на ЕС. Повечето от големите предприятия в България, изследвани през 2006 
г. (247 предприятия, класирани по максималната стойност на приходите от продажби за 2004 г.) 
в рамките на националната анти-дискриминационна кампания "Разнообразието на работното 
място - частен случай?", приемат управлението на разнообразието най-вече като въпрос на 
социална отговорност, етика, добри управленски практики или изграждане на фирмени 
култури, които уважават жизнения опит, езика, таланта, уменията. В ежедневната си практика 
големите български предприятия не отчитат и оценяват специфичните признаци, защитени от 
националното анти-дискриминационно законодателство като раса, пол, религия, етническа 
принадлежност, сексуална ориентация, възраст, увреждане. Някои предприятия (клонове на 
многонационални компании) фокусират усилията си върху развитието на по-широки и 
всеобхватни стратегии, основани на приноса и експертизата на многообразна работна сила, 
поощрявайки културно включване. В допълнение на това те наблюдават и външната среда, 
разпознавайки разнообразието сред своите клиенти и доставчици, както и в рамките на 
общностите, в който работят.  Споменатото изследване установява, че големите предприятия не 
асоциират понятието управление на разнообразието с някакъв вид позитивна дейност или в 
контекста на понятието за равни възможности (етническа принадлежност, раса, пол, сексуална 
ориентация и т.н.). Те не подкрепят идеята за квоти, особено що се отнася до хората с 
увреждания (както предвижда в националното законодателство за интеграция на хората с 
увреждания), т.к. тази идея предполага привличането на работна сила да е основано на 
увреждането, а не на професионалните умения и заслуги. Клоновете на многонационалните 
компании, които представляват значителна част от големите предприятия в България, наблягат 
по-скоро на управлението на езиковите и националните различия, както и на осигуряването на 
равни възможности за жените.  
 
Основни проблеми: Понятието за разнообразие на работното място в България се отнася в 
най-голяма степен до формирането на фирмени култури, уважаващи жизнения опит, езика, 
таланта и уменията, развитието и персоналния стил. В по-малка степен предприятията 
съзнателно обръщат внимание на признаците, защитени от националното анти-
дискриминационно законодателство - раса, пол, религиозна принадлежност, националност, 
сексуална ориентация, възраст, увреждане. Необходимо е да се подчертае, че клоновете на 
многонационалните компании в България полагат систематични усилия в посока привличане и 
задържане на разнообразна работна сила, насърчаване на културното включване в унисон с 
фирмената им култура и установените традиции. Те също така фокусират вниманието си и към 
разнообразието във външната среда - клиенти, доставчици, работна среда. Тази фирмена 
култура е внесена в България, с цел да може да се разчита на многообразната работна сила в 
условията на все по-глобалния и разнообразен пазар. 
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Демографски и статистически данни: Българското общество е мултиетническо общество. 
Според преброяването на населението от 2001 г. от общо 7 973 673 души население, около 4.6% 
(358 815) се самоопределят като роми, 9.5% (757 499) като турци. Независимо от развиващите 
се положителни промени на пазара на труда под влиянието на икономическия растеж и 
активните политики и мерки за заетост, все още са на лице редица проблеми, представляващи 
сериозно предизвикателство в контекста на българското членство в ЕС: 
 
• безработицата и бедността фактически засягат ромската етническа общност; 
• задълбочаващите се демографски изменения, които се характеризират с нарастване броя 

на възрастните хора (на възраст 65+), което директно засяга системите на социалното 
осигуряване, социалното подпомагане и здравеопазването (според Националния 
статистически институт към края на 2005 г. броят на получаваните в България пенсии е 
бил 2 301 669, при постоянно население 7 718 750 души, с изключение на емигрантите);  

• твърде високият брой на новорегистрираните случаи на увреждания (България е една от 
водещите в Европа държави - на 9то място от общо 51 страни, според данните на 
Световна здравна организация/ Европа от 2001).  

 
Концентрацията на определени етнически общности в дадени райони на страната в комбинация 
със замирането на икономическата активност доведоха до поява на сериозна безработица и 
бедност в някои части на страната, както и в много от по-малките български градове. В рамките 
на последните десет години нивото на безработица сред ромската етническа общност е 
систематично по-високо от това сред българската и ромите представляват огромен дял от 
дългосрочно безработните лица. През 2005 г. нивото на безработица сред ромите достигна 60%. 
В България нивото на безработица във възрастовата група 55-64 през 2005 г. е сравнително 
ниско - 34.7% в сравнение със същото за страните от ЕС, което е средно 42.5%. Разликата 
между заетостта сред мъжете и жените в България все още остава сравнително висока (8.4 
процентни пункта през 2005). В допълнение на това, нивото на заетост сред жените е по-ниско 
от средното за ЕС (51.7% в сравнение с 56.3% през  2005). 
 
Според данни на Национален статистически институт броят на мъжете в предприемачеството е 
два пъти по-висок от този на жените. Жените предприемачи представляват 33.4% от 
изследваните, останалите са служителки. 
 
Добри практики на предприятията: Няколко добри практики на предприятия бяха 
представени от националния обучител в рамките на анализа на нуждите, изготвен в във връзка 
с подготовката за семинара. Някои български предприятия са поели инициативата да наемат 
хора с увреждания, започвайки със специфични мерки за посрещане на нуждите им или пък с 
назначаването на тези хора на позиции, които не изискват предприемането на специфични 
мерки. През 2005 г. сред предприятията назначили хора с увреждания се наредиха средни и 
големи предприятия като McDonald’s България, Софарма, М-тел, радио станциите с 
национален обхват "FM+" и "Mila Gold“. Обикновено малките български предприятия не дават 
публичност на усилията си за посрещане на специфичните нужди на своята работна сила. Напр. 
библиотеката в гр. Стара Загора е осигурила достъп за хора с физически увреждания. Много 
местни и регионални администрации полагат систематични усилия за гарантиране на достъп до 
обществени услуги за хората с увреждания. Столична община стартира с назначаването на 
заместник кмет по здравеопазване, интеграция на хората с увреждания и социални дейности, 
като самата тя е жена с увреждане. В общината бе назначен и преводач от жестомимичен език, 
бе осигурена и достъпна архитектурна среда. В допълнение на това, в изпълнение на решение 
на Столичния общински съвет от 11 януари 2007 г. над 40 управители на общински компании 
бяха насърчени да идентифицират работни позиции за хора с увреждания. 
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БХК и националният обучител определиха датата на семинара първоначално за 8 февруари 
2008 г., като по-късно тя бе променена (следва информация). Форматът на семинара и 
съдържанието на програмата бяха внимателно обмислени от националния и международния 
обучител, отговарящ за България.  Процесът бе подпомогнат и от управляващия екип по 
управление на разнообразието, който осигури пространство за обмяна на ноу-хау и различни 
документи, свързани с проекта на своята уеб страница www.idm-diversity.org. 
 
Националният обучител участва в семинара за обучение на обучителите в гр. Кьолн.  
 
В изпълнение на изискването да бъде установен контакт с национална работодателска 
организация, през юни 2007 г. БХК с помощта на националния обучител се свърза с 
консултантска агенция, която поддържа работни взаимоотношения с над 100 малки и средни 
предприятия и няколко банки. Националният обучител насочи вниманието на БХК именно към 
тази агенция поради факта, че малките и средните предприятия са тези, който преимуществено 
имат потребност да бъдат ориентирани в проблематиката. Тази агенция обаче не отговаряше на 
изискването за национален обхват и организация на работодатели, което наложи БХК да 
потърси контакт с друга организация. В края на месец август 2007 г. БХК се свърза с Българска 
търговско промишлена палата (БТТП). Директорът на дирекция Бизнес център към БТТП пое 
ангажимент да съдейства при наемането на зала за семинара, както и с публикуването на обява 
за обучението на уеб страницата на БТТП. 
 
Активната подготовка на семинара стартира в края на месец декември 2007 г., когато 
националният координатор и националният обучител подготвиха критериите за подбор на 
участниците. 
 
Обявата за семинара и регистрационния формуляр бяха публикувани преди Коледа на уеб 
страницата на БХК. 
 
БХК се обърна към БТТП с молба за предоставяне на контакти на компании, членуващи в 
БТТП. В отговор на тази молба БТТП заяви, че членовете са над 40 000 и такава справка би 
могла да бъде изготвена срещу заплащане след официално подадена молба, съдържаща 
критерии за подбор. С оглед на това развитие при идентифицирането на потенциални 
участници в семинара, организаторът на семинара направи проучване на цените на обявите в 
най-популярните бизнес ежедневници в страната. Т.к. тези цени се оказаха значително по-
високи, от цената на справката в БТТП, бе подготвена молба за изготвяне на такава справка на 
базата на следните критерии: 60 големи и средни предприятия, дейности, които изискват 
основно човешки ресурс и т.н. 
 
В крайна сметка, БХК изпрати обявата за семинара до:  
 
• 23 организации - клиенти на консултантската агенция;  
• 5 банки (от справката на БТТП);  
• 45 компании (от справката на БТТП);  
• 21 браншови организации (проучване, направено от БХК). 
 
Независимо от проактивната кампания по даване на публичност на семинара, в рамките на 
първоначално обявения краен срок за кандидатстване не постъпиха достатъчно регистрационни 
формуляри. Това наложи крайният срок за кандидатстване да бъде удължен, а семинарът да се 
отложи за 26 февруари 2008 г. По време на удължения срок за кандидатстване, БХК проведе 
лични телефонни разговори с представители на всички поканени компании и организации, с 
цел да бъде поощрено присъствието им на събитието. След одобрение от страна на Human 
European Consultancy, БХК публикува обявата в деловия ежедневник с най-голям тираж в 
страната - в. "Класа".  
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Бяха получени общо 50 регистрационни форми за семинара, като повечето от кандидатурите 
бяха провокирани с любезната подкрепа на Междууниверситетски център за развитие на 
кариерата, чиито кариерен консултант,   г-н Димитров, препрати поканата за семинара до 
всички партньори на центъра. Благодарение на г-н Димитров обявата бе публикувана и във в. 
"Капитал" - най-популярния бизнес седмичник в страната. 
 
Всички логистични дейности по организацията на семинара бяха извършени от екипа на БХК. 
Семинарът бе проведен в зала на БТТП. Мястото бе избрано с оглед на изискването да бъде 
привлечена като съорганизатор национална работодателска организация. За съжаление БТТП 
не оказа съдействие по отношение разходите за залата. 
 
Провеждане на семинар "Управление на разнообразието" 
 
Аргументацията на интереса на бизнеса от разнообразието беше представена от националния 
обучител и един от доброволните обучители на БХК.  
 
Съотношението между различните групи регистрирани участници в семинара бе следното: 52% 
компании, доставчици на обществени услуги - 8%, обучаващи или консултантски организации - 
40%. Участниците, присъстващи на семинара, бяха общо 36 от 50 регистрирани. Значително 
по-малкият брой действителни участници промени съотношението на представителството по 
следния начин: 45% компании, 10% доставчици на обществени услуги и 45% обучаващи или 
консултантски организации. 
 
Двама от общо петимата обучители, осигурени като собствен принос от БХК, подготвиха 
съдържателни презентации и значително допринесоха за провеждането на семинара. Петимата 
обучители на БХК на практика направиха възможно провеждането на груповите работни сесии.  
 
Участниците демонстрираха повече активност по време на груповите сесии, отколкото в 
рамките на пленарните. Дискусиите, проведени по време на пленарните сесии бяха по-
ограничени, не бяха зададени много въпроси.  Като цяло участниците изразиха известна доза 
резервивраност към прилагането на практики по управление на разнообразието в техните 
предприятия. 
 
В най-общи линии семинарът беше успешен. Цялостното ниво на ангажираност на участниците 
беше адекватно на формата на обучението, а обучителите обезпечиха събитието с желаната 
експертиза. На участниците бе предоставена достатъчно качествена информация по 
проблематиката. 
 
Основни изводи от семинар "Управление на разнообразието" 
 
Съществува определен интерес към понятието разнообразие в бизнес средите, но въпреки това 
трябва да се полагат целенасочени усилия с оглед ангажиране на вниманието към този 
проблем. Потенциалните участници в подобни обучения следва да се идентифицират по-скоро 
по директен начин, отколкото с помощта на формална работодателска организация. 
Необходимо е повишаване на чувствителността по отношение на разнообразието в бизнеса. 
Необходима е най-вече специфична практическа информация за това как се управлява 
разнообразието, която трябва да бъде подкрепена с конкретни примери.
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Приложения 
 
Ролята на профсъюзите в борбата срещу дискиминацията 
 
1. Какво е профсъюз? 
 
Профсъюзът е организирано сдружение на работници от дадена професия или занаят, чиито 
цели са да защитава и отстоява правата и интересите на работниците, както и да ги 
представлява на различни равнища (на работното място, в сектора, на национално равнище). 
Първоначално профсъюзите организирали работниците в рамките на конкретни “занаяти” и 
професии, като, например, фризьори, учители, строители. Все по-често срещащи се обаче са 
профсъюзи с по-широк мандат (като, например, работници, предоставящи търговски услуги, 
или  “от обществения сектор”).   Профсъюзите могат да се организират на равнище компания 
(което е много често срещано в някои страни) или по сектори (образование, транспорт и др.). 
Профсъюзите могат да се организират и като федерации и могат също така да бъдат част от 
европейски или национални мрежи.  
 
В няколко страни профсъюзи могат да имат традиционни връзки с определени политически 
среди, идеологии или вероизповедания (социалистически, комунистически, либерални, 
християнски) и някои от тях имат близки връзки с политически партии.  
 
При все това, обща и същностна черта на всички профсъюзи е, че те са демократични и 
независими организации. Демократични, защото са представителни организации, основани на 
членството си, в които всеки член има право на глас и е част от процеса на вземане на решения. 
Независими, защото трябва да бъдат независими от работодателите и държавните органи, за да 
могат да играят както трябва ролята си на представители на работниците; роля, в която 
преговори и компромиси, но също така и конфликти (като стачки) са част от играта.     
 
Профсъюзите обикновено се финансират от членския внос на членовете си. 
 
2. Каква е ролята на един профсъюз в борбата срещу дискриминацията?  
 
Когато преценяват каква може да бъде тяхната роля в борбата срещу дискриминацията, 
профсъюзите трябва да съобразят в пълна степен предимствата, които им дава специалната им 
роля, предвидена в Член 7 и Член 11 от Директива на съвета 2000/43/EC, и в Член 9 и Член 13 
от Директива на съвета 2000/78/EC.  
 
Профсъюзите несъмнено са важни за развитието на мирна, демократична, добре управлявана, 
здрава и благоденстваща работна среда, която е ангажирана с равните възможности на всички и 
ги насърчава, и популяризира. Посредством работната среда профсъюзите допринасят за 
постигане на същите цели и в обществото като цяло.  
 
Като инструменти за социален диалог профсъюзите могат да се борят с дискриминацията 
на работното място по следните начини: 
 
• Като преговарят с работодателите за премахване на дискриминацията на работното 

място и за насърчаване, и популяризиране на равните възможности за всички. 
• Като предоставят средства за изразяване и отстояване на нуждите на работниците, 

които са дискриминирани на работното си място. 
• Като подкрепят жертви на дискриминация да постигнат споразумение с работодателя 

(алтернативно решаване на спорове). 
• Като подкрепят жертви на дискриминация, които търсят достъп до правосъдие.  
• Като поощряват равенството и разнообразието на работното място и в сектора. 
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• Като установят механизми за оказване на влияние върху решенията на 
работодателите и на правителството. 

• Като включват съображенията за не-дискриминация и равно третиране в политики и 
практики (“мейнстрийминг”). 

• Като изискват от работодателите, организациите и властите да се борят с 
дискриминацията. 

• Като наблюдават, документират и заклеймяват дискриминацията. 
• Като осигуряват централно място на въпроса за равенството в политическия дневен 

ред и насърчават кампании, и акции за премахване на дискриминацията и повишаване 
на равенството. 

 
Профсъюзът може още да спомага за сътрудничество в полза на борбата срещу 
дискриминацията, като: 
 
• Работи в партньорство с други профсъюзи за постигане на общи цели. 
• Работи в партньорство с НПО (неправителствени организации) за постигане на общи 

цели. 
 
сътрудничи с националните органи за равенство, например, за изграждане на мрежи на 
представители за равенство? или за организиране на обучения и предоставяне на експертиза 
на представители на работниците. 
 
• Овластява общности и групи да подемат кампании, сами да се застъпват за себе си и 

да отстояват, и налагат правата си. 
• Работи, когато е подходящо, в партньорство с правителството или работодателите за 

постигане на общи цели и интереси. 
• Изисква отговорност от правителството или работодателите, когато те следват политики, 

които са в противоречие с целите на профсъюза в борбата срещу дискриминацията. 
• Предоставя по ефикасен и ефективен начин на своите членове услуги, които способстват 

за равните възможности в рамките на правителствените политики, и които прилагат 
стратегии на профсъюзите, както и стратегии, договорени между профсъюзите и 
правителството.  

• Предоставя по ефикасен и ефективен начин на своите членове услуги, които способстват 
за равните възможности извън рамката на правителствените политики и които преследват 
цели на профсъюза, и прилагат негови стратегии, дори тези стратегии да са в 
противоречие с правителствените политики.   

• Осигурява координация между своите собствени услуги в областта на равенството и 
въвлича правителството и работодателите в дискусии относно координацията на услугите 
на правителството, съответно, работодателите, от една страна, и профсъюзите, от друга. 

• Напътства законодателния процес и процесите по изработване на политики, и допринася 
за тях, като предоставя добре обосновани консултации и становища на политиците в 
правителството и на работодателите, както и на други влиятелни лица.   

• Бди като "куче-страж" – като изобличава правителството или работодателите, когато те 
активно дискриминират или бездействат и не изпълняват задълженията си да се борят с 
дискриминацията, или когато има нужда те да подобрят действията и резултатите си, и 
още като налага действието на взаимоконтролните механизми, които са присъщи на 
демократичното общество. При изпълнението на тази роля профсъюзите трябва да търсят 
правителството и бизнес общността посредством застъпничество, лобиране и преговори, 
когато е нужно.  

• Атакува, посредством подходящо избрани механизми, действия, бездействия, 
административни практики или политики, които противоречат на целите на профсъюзите 
и работниците. 
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• Следи всички нови развития в борбата срещу дискриминацията, като, например, ново 
законодателство (национално, европейско и международно), нови политики (национални, 
европейски и международни), нови източници на финансиране и прецедентни съдебни 
решения (на национално, европейско и международно равнище), и осигурява 
използването им в пълна степен. 

• Е отворен, прозрачен и отчитащ се пред членовете си и обществеността. 
• Увеличава степента на участие на профсъюзите в социалния диалог, като формира мрежи 

и коалиции, и подкрепя оригинални инициативи и разрешения. Това може да способства 
за намаляване на предразсъдъците в обществото и, така, да насърчи равенството. 

• Работи отворено и в дух на сътрудничество с други профсъюзи и НПО, които действат в 
свързани области, и предотвратява конфликти и спорове между такива организации. 

• Оказва натиск върху държавата да ратифицира международни инструменти, които 
позволяват международното внимание да освети практиките на правителството, свързани 
с равните възможности за всички. 

• Предоставя на националните и международни органи ценна и надеждна информация, от 
която те да могат да черпят, когато преценяват поведението на страната по въпроса за 
дискриминацията. 

 
В обобщение, ролята на профсъюзите трябва да бъде да наблюдават, контролират и атакуват 
действията на работодателите, правителството и други организации с цел да се борят срещу 
дискриминацията, и да подпомагат работниците и работническите общности да утвърждават 
правата си.   
 

3. Какви дейности може да подеме профсъюзът, за да се бори с дискриминацията? 
 
Изложеното по-долу е примерен списък на дейности и услуги, които един профсъюз може да 
извършва или предоставя с цел да подпомогне борбата срещу дискриминацията по всички 
признаци: 
 
• Преговори. 
• Повишаване на обществената осведоменост и чувствителност. 
• Наблюдение и оказване на влияние върху развитието на политиките и правото. 
• Предоставяне на подкрепа на индивидуални жертви на дискриминация, както и на ищци 

по колективни дела. 
• Водене на съдебни дела. 
• Алтернативно решаване на спорове, в това число медиация. 
• Водене на кампании и организиране. 
• Застъпничество за промени в практиките (освен в политиките и правото). 
 

- Насърчаване създаването на фокус групи по конкретни признаци на дискриминация 
(увреждане, раса/ етническа принадлежност и пр.), които да предоставят на 
работниците място, където те могат да споделят общи преживявания и да обсъждат 
какви политики да разработят на работните си места и в своите профсъюзи, и как да 
обединят силите си, за да поставят интересите си в общия дневен ред на профсъюза. 

- Адаптиране на профсъюзните кампании за набиране на членове към все по-
разнообразната работна сила и повишаване на видимостта на разнообразието в 
профсъюзното движение посредством вътрешна и външна публичност. 

- Издигане на жени-членки и членове от малцинствен произход на решаващи и 
ръководни постове. 
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4. От какво се нуждае профсъюзът, за да може да играе ролята си? 
 
• Човешки ресурси (кадри). 
• Умения. 
• Знания. 
• Експертиза. 
• Oтвореност. 
• Прозрачност. 
• Отчетност пред членовете. 
• Не-дискриминационна култура вътре в собствената организация. 
• Aдекватно национално законодателство в сила, приложимо към създаването и 

функционирането на профсъюза. 
 
- Финансиране. Макар да е ясно, че същинските функции и дейности трябва да се финансират 
независимо, от членския внос, много профсъюзи използват проектни субсидии от правителства 
и частни фондове за конкретни цели. Особено в областта на не-дискриминацията са на 
разположение разнообразни възможности за финансиране. 
 
5. Защо профсъюзите са в по-добро положение от други организации да работят за 

борба срещу дискриминацията в сферата на труда?   
 
• Профсъюзите играят решаваща роля в контактите с работниците и работодателите на 

местно, регионално, национално и международно равнище. 
• Профсъюзите могат да представляват работниците колективно, например, в работнически 

съвети и при колективно договаряне, което често е най-ефективният начин за постигане 
на промяна и премахване на дискриминацията на работното място.  

• Тъй като профсъюзите са активни в работната среда, те най-често са в най-добро 
положение да уловят схемите на дискриминация на работното място и да предприемат 
действия за борба с непривилегироваността. 

 
6. Какви са пречките пред профсъюзите и как могат да бъдат преодолени те? 
 
• Липса на процесуално качество за участие в съответните политически дебати. 

Профсъюзите в този случай би трябвало да информират друго лице или организация, 
които имат такова качество, и да предадат позициите си чрез тях. 

• Липса на процесуално качество за завеждане на жалби или искове, било от отделни лица, 
било колективно. В такъв случай, профсъюзите могат да подкрепят и подпомагат тези, 
които имат такова качество, или да се стремят да променят процесуалните правила.  

• Обществено възприятие за профсъюзите като свързани с правителството или политическа 
партия, или друга организация, което подрива репутацията им на безпристрастни 
застъпници за равенството. Профсъюзът в този случай би трябвало да действа по начин, 
който не влиза в противоречие с основното право на членовете му на равенство, и да 
осигури връзките му с политически партии или други организации, или каузи да не 
конфликтират с правата на членовете му.  

• Пасивност от страна на част от членовете на профсъюза или дори на самото ръководство 
на профсъюза, или от страна на работодателите по отношение на предприемане на 
действия срещу дискриминацията. 

• Конфликти между интересите на мнозинството от членовете и правата на 
малцинствените членове.  

• Лични предразсъдъци. 
• Липса на ефективно ‘партньорство’ между правителството или работодателите, от една 

страна, и профсъюзите, от друга. Липса на ефективно сътрудничество с НПО. 
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• Липса на членове сред дискриминираните групи работници и, следователно, липса на 
интерес сред членовете и ръководството да се занимават с тези въпроси. Това може да 
бъде порочен кръг, тъй като е ясно, че профсъюз, който не показва интерес към това да 
представлява интересите на жените, например, или на работниците мигранти, няма лесно 
да убеди тези работници да се присъединят към него.  

• Неспособност за достигане до някои части от работната сила или до старшето 
ръководство поради неефективни организационни структури, лоша организация, 
наложени отвън приоритети или културни, или езикови бариери. Профсъюзите би 
трябвало да осигурят, техните собствени организации да имат разнообразна работна 
сила, чийто персонал да е обучен по въпросите на равните възможности за всички и да 
има чувствителност по отношение на съответната обществена и политическа история, в 
това число историята на изключване и дискриминация срещу определени групи в 
общността, както и, където е уместно, познания по различни езици.  
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