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Мисия и Визия

„Действие“ е организация, посветена да допринесе за промяна в живота на ЛГБТИ хората 
в България чрез законодателна промяна и регулиране на правата на партньорите от един и 
същи пол и техните семейства, инкриминиране на престъпленията от омраза и правно регу-
лирана процедура за промяна на пола. Визията ни е да постигнем пълно правно признаване и 
социално включване на ЛГБТИ хората в българското общество, в което те да се чувстват 
сигурни и признати. 



Цели
Информирана и овластена ЛГБТИ общност;

Повишаване на квалификацията на държавни и общин-
ски служители при работа с ЛГБТИ общността;

Информиране на широката общественост за пробле-
мите/правата на ЛГБТИ общността;

Правна регулация на връзките между партньори от 
един и същи пол;

Правна регулация на еднополовите семейства с деца;

Правна регулация на процедурата за промяна на граж-
дански пол;

Инкриминиране в НК на престъпленията от омраза по 
хомофобски и трансфобски подбуди.



За какво се борим 

Мобилизиране на ЛГБТИ общността

Социална промяна 

Промяна в Наказателния кодекс

Правно признаване на връзките на ЛГБТИ хората и 
признаване на създадените от нас семейства 

Създаване на правна процедура за смяна на гражданския пол 
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Започнахме процес по разширяване,
реорганизиране и подкрепа на 
Правната програма:

Започнахме дейности по 
разширяването на Прав-
ната програма в градо-
вете Бургас, Варна, Пло-
вдив и Велико Търново;

Издадохме книгата 
„Смелостта да бъдеш“ 
с 11 истории на хора, 
ползвали Правната про-
грама, и организирахме 
представяния в градо-
вете София и Бургас;

Подпомогнахме повиша-
ването на уменията за 
разпознаване на дискри-
минация и престъпления 
от омраза на организи-
раните от „Билитис“ 
обучения на млади ЛГБ-
ТИ активисти;

Продължихме работата 
с координаторите към 
Правната програма за 
работа в 5-те града;

Предоставихме 100+ 
консултации по различни 
ЛГБТИ казуси;

Почерпихме опит от 
правната програма на 
колегите ни от Румъ-
ния Accept, които воде-
ха знаковото за ЛГБТИ 
общността в Европа 
дело Коман;

Участвахме на сре-
щата с европейските 
ЛГБТИ адвокати във 
Франкфурт;

Стартирахме един-
ствената правна плат-
форма за достъп до 
специализирана правна 
помощ за ЛГБТИ хора.

Направихме 3 специали-
зирани обучения за адво-
кати по теми, свързани 
със защита на правата 
на ЛГБТИ хората, и раз-
ширихме кръга от адво-
кати, които работят и 
подпомагат дейността 
на Правната програма 
на Действие;

https://bilitis.org/
https://pravo.deystvie.org
https://pravo.deystvie.org


За еднополовите семейства:

Изпратихме преюдици-
ално запитване до СЕС 
относно актове за раж-
дане на деца с двама ро-
дители от един и същи 
пол – C-490/20. Тълкува-
нето по това дело има 
вероятност да промени 
правото на Европейския 
съюз и да осигури права-
та на всички деца, роде-
ни в еднополови семей-
ства в целия ЕС;

Заведохме първото дело 
пред ЕСПЧ за признаване 
на еднополов брак, склю-
чен в чужбина – Koilova 
and Babulkova v. Bulgaria, 
жалба с вх. № 40209/2;

Пуснахме първото ви-
део към кампанията ни 
„Семейство за всички“.

„Действие“ представи 
становище по време на 
Универсалния периоди-
чен преглед за правата 
на човека на ОО;

„София Прайд филм 
фест“ се проведе под 
мотото „Семейство за 
всички“;

Стартирахме кампания-
та „Семейство за всич-
ки“ на 14 февруари 2020 
г. и организирахме над 
200 човека да подадат 
заявления пред Столич-
на община с искане да 
им бъдат регистрира-
ни гражданските парт-
ньорства с човек от съ-
щия пол;

Внесохме подписка в На-
родното събрание за 
признаване на граждан-
ските партньорства на 
лица от един и същи пол;

https://www.deystvie.org/post/silata-da-promeniash-sveta
https://www.deystvie.org/post/silata-da-promeniash-sveta
https://fb.watch/2P0qrE-2L2/
http://„Действие“ представи становище по време на Универсалния периодичен преглед за правата на човека на ООН
http://„Действие“ представи становище по време на Универсалния периодичен преглед за правата на човека на ООН
http://„Действие“ представи становище по време на Универсалния периодичен преглед за правата на човека на ООН


В борбата срещу престъпленията 
от омраза:

Заедно с ОССЕ старти-
рахме платформа за док-
ладване на престъпления 
от омраза за всички групи;

Организирахме първата
кръгла маса с представи-
тели на Министерство 
на вътрешните работи, 
Академията на МВР, 
Министерство на външни-
те работи и Съвета на 
Европа с насоченост към 
престъпления от омраза 
срещу ЛГБТИ хора ;

Благодарение на неумор-
ната работа на ЛГБТИ 
организациите „Дей-
ствие“, „ГЛАС“ и „Били-
тис“, България получи 14
препоръки за промяна 
на Наказателния кодекс и
добавяне на престъпле-
нията от омраза срещу 
ЛГБТИ хора в него по 
време на Универсалния 
периодичен преглед за 
правата на човека на 
ООН.

През 2020 г. организи-
рахме четири регионални 
и две национални обуче-
ния за разследващи 
полицаи съвместно с 
Министерство на вътреш-
ните работи, Академията
на МВР и полицаи от 
Сърбия и Гърция;

Създадохме поредица от 
публикации за престъп-
ленията от омраза;

http://hatecrime.deystvie.org/#/
http://hatecrime.deystvie.org/#/
http://hatecrime.deystvie.org/#/
https://www.facebook.com/events/543301152964920/?active_tab=discussion
https://www.deystvie.org/post/analysis-and-recommendations-for-amending-the-criminal-legislation-in-bulgaria
https://www.deystvie.org/post/analysis-and-recommendations-for-amending-the-criminal-legislation-in-bulgaria
https://www.deystvie.org/reports
https://www.deystvie.org/reports


За транс и интерсекс хората:

За пръв път беше направена препоръка към България 
за зачитане на правата на транс и интерсекс хората 
по време на Универсалния периодичен преглед за 
правата на човека на ООН.

Продължаваме да водим и печелим дела на транс и 
интерсекс хора за промяна на техния граждански пол 
в цялата страна, като през 2020 г. спечелихме 6 такива 
дела;

https://www.deystvie.org/post/human-rights


Видимост и ЛГБТИ права:

През февруари 2020 г. 
успяхме да осъществим 
София Прайд Филм Фест, 
който беше посетен от над 
1000 души;

Организирахме Летния 
фестивал за равнопо-
ставеност на Лигата на 
равнопоставеността;

Организирахме първото 
по рода си обучение за 
дискриминация и право 
на общностите на роми, 
глухи и ЛГБТИ хора;

Дейността ни покрива 5 
областни града – София, 
Пловдив, Бургас, Варна и 
Велико Търново, като на 
места работим с местните 
общности, местни коор-
динатори и местни 
адвокати;

През юни 2020 г. организи-
рахме поставянето на зна-
мето на дъгата на видимо 
място в столицата ни;

Подкрепихме ЛГБТИ 
общността в гр. Пловдив 
на организираното от тях 
шествие „Не на хомофо-
бията“;

О р г а н и з и р а х м е 
обучение за общностно 
организиране специално 
за младите активисти от 
Пловдив и Бургас.

Успешно съорганизи-
рахме първия онлайн 
София Прайд;

Осъществихме над 50 
срещи за психологически 
подкрепа;
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2021Какво ни очаква през 2021 г.
Присъединяване на нов член към екипа на организацията; 

Получихме признание като организация, която има по-
тенциал да спомага за социална промяна, и бяхме сред 
5-те избрани да получат финансиране на администра-
тивните си нужди за 2021 г. от БФЖ;

Издаване на следващата книга от поредицата „Сме-
лостта да бъдеш“ – изследване на нуждите на родите-
лите на ЛГБТИ хората и книга с истории на родители на 
ЛГБТИ хора (линк към новината с нидерландско посол-
ство);

Улесняване на достъпа до получаване на правни консул-
тации и помощ за ЛГБТИ дела – може би тук да сложим 
платформата, за да я няма на две места;

2021 ще бъде дори още по-интензивна и шарена!

https://www.deystvie.org/post/courage-to-be-a-parent-news
https://www.deystvie.org/post/courage-to-be-a-parent-news


https://web.facebook.com/lgbtdeystvie/

https://deystvie.org

https://www.instagram.com/lgbtaction/

https://twitter.com/LGBTDeystvie

Имаш права. Потърси ни. 

ЗАЕДНО ПОСТИГАМЕ ПРОМЯНА

https://web.facebook.com/lgbtdeystvie/
https://deystvie.org
https://www.instagram.com/lgbtaction/
https://twitter.com/LGBTDeystvie

