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ГОДИШЕН 
ДОКЛАД



ЛГБТИ
организация Действие

Действие е организация, 
която допринася за 
промяна в живота 
на ЛГБТИК+ хората в 
България. Визията ни е дa 
постигнем пълно правно 
признаване и социално 
включване на ЛГБТИК+ 
хората в обществото, 
в което да се чувстват 
сигурни и признати.

Правозащитна 
неправителствена 
организация, 
сформирана в начало-
то на 2010.

ОБУЧАВА

ПРЕДОСТАВЯ

ВОДИ

ОРГАНИЗИРА

администрация и
частни компании.

стратегически дела 
и извършва застъпниче-

ство с цел постигане 
на законодателни 

промени. безплатна правна помощ 
и представителство 

пред национални и меж-
дународни съдилища.

публични събития, про-
тести, шествия.

(като София Прайд, София
Прайд Филм Фест, Форум Права, 
Шествие за равнопоставеност, 
Шествие за правата на жените)



Какво постигнахме 
през 2022 г.?

През 2022 г. ЛГБТИ органи-
зация Действие беше част 
от работна група в Минис-
терство на Правосъдието 
за промени в Наказател-
ния кодекс и включване на 
престъпления с хомофоб-
ски и трансфобски мотиви 
в Наказателния кодекс. 

Заедно с ГЛАС, Билитис и 
Български хелзинкски ко-
митет, Действие внесе 
предложение за изменение 
на 19 члена в Наказателния 
кодекс, за да бъдат защи-
тени правата на ЛГБТИ 
хората. 

Продължаваме да оказваме 
подкрепа на жертвите на 
престъпления от омраза.

Обучихме 50 нови по-
лицейски служителя от 
страната и кадети от 
Академията на МВР как да 
разпознават и разследват 
престъпленията срещу 
ЛГБТИ общността. 

Престъпления 
от омраза

Работата ни с 
МВР продължава



Бебе Сара
Дело пред Голям
състав на Съда на
Европейския съюз

Сара е българска граж-
данка, родена в Испа-
ния в семейството на 
българка и великобри-
танка. Сара е на две 
години и все още всички 
държави, с които тя е 
свързана, отказват да 
й дадат гражданство. 
В резултат на това 
Сара е лишена от право 
да пътува, да срещ-
не роднините си зад 

граница, от право на 
образование, от право 
на медицинска грижа и 
стотици други права, 
само защото се е ро-
дила в семейството на 
еднополово семейство. 
Ние спечелихме дело-
то на Бебе Сара пред 
Голям състав на Съда 
на Европейския съюз. 
То е първото по рода 
си пред този съд, а 

спечелването му ще по-
добри живота
на над 100 000 деца в 
целия Европейски съюз. 
Решението на Съда е 
свързано единстве-
но с упражняване на 
правото на свободно 
придвижване в ЕС, но 
е стъпка към постига-
нето на равноправие 
за ЛГБТИК+ хората в 
България.

ЛГБТИ 
семейства Как променяме 

Правото на 
Европейския съюз?

Спечелихме дело пред 
Голям състав на Съда 
на Европейския съюз за 
издаване на акт за
раждане на бебето 
Сара, родено в едно-
полов брак, сключен 
в чужбина – V.M.A. v 
Stolichna Ob-
sthina, Rayon 
‘Pancharevo’ (C-490/20), 

СЕС, което подобрява 
живота на над 100 000 
деца в целия Европей-
ски съюз.
Административен съд 
София – град постано-
ви, че Столична общи-
на, Район Панчарево са 
длъжни да издадат на 
Сара паспорт и акт за 
раждане.



В резултат на нашата 
работа по делото Бебе 
Сара Европейската коми-
сия направи предложение за 
Регламент, чиято цел е да се 
хармонизират на равнище-
то на ЕС правилата на меж-
дународното частно право, 
свързани с произхода. 
С Регламента ще се осигу-
ри правна яснота за всички 
видове семейства, които се 
намират в трансгранична 
ситуация в рамките на ЕС, 
било защото се преместват 
от една държава членка в 
друга с цел пътуване или 
пребиваване, или защото 
имат членове на семейство-
то или имущество в друга 
държава членка. 

Един от ключовите аспекти 
на предложението е, че про-
изходът, на дете от двама 
родители от един и същи 
пол установен в една дър-
жава — членка на ЕС, следва 
да бъде признат във всички 
останали държави членки, 
без да се налага специална 
процедура. 

Регламент Какво постигнахме за 
транс и интерсекс 
хората в България? 

Продължаваме да водим 
и печелим дела на транс и 
интерсекс хора за промяна 
на техния граждански пол 
в цялата страна. Спече-
лихме дела в градове като 
Плевен, Разград, Кърджали. 
Продължаваме да ги водим 
безплатно и да се борим за 
правата на нашата транс 
общност. 

Действие наблюдава тъл-
кователното дело пред 
ВКС за правната проце-
дура на транс делата и 
сме готови за реакция и 
предложение за законода-
телна промяна, така че да 
се гарантира правната 
процедура.
 



Делата ни 
пред ЕСПЧ
ЛГБТИ организация Действие води 6 дела пред ЕСПЧ, 
чиято цел е правно регламентиране на връзките 
между лица от един и същи пол.

Ще доведат до промяна 
на българското законо-
дателство. 

Koilova and Babulkova v. Bulgaria S.Dimitrova v. Bulgaria Nikolay Kabuth v. Bulgaria Angel Miklashevskiy v. Bulgaria 



Видимост и застъп-
ничество през 2022 г. 

На 12 март 2022 г. 
се проведе първото 

издание на Форум 
Права. Форум Права 

е събитие, създа-
дено от Действие, 
което има за цел да 
събере най-ангажи-

ращите правоза-
щитници, за да спо-

делят личните си 
истории и мечтите 
си за човечеството.

sofiahumanrightsforum.com 

На 23 ноември 2022 
г. адв. Деница Лю-
бенова и Венета 

Лимберова заедно с 
ЛГБТИ Интергрупа-
та на Европейския 
Парламент органи-

зираха и участваха в 
пресконференция за 
правата на родите-
лите в рамките на 
Европейския съюз 

при случай на смесе-

Форум Права 

Действие в 
Европейския 
Парламент 

ни ЛГБТИ семейства 
от различни държа-
ви, които упражня-
ват правото си на 

свободно движение. 
Обсъдените въпро-

си са от изключи-
телна важност за 
законодателната 

инициатива, която 
ЕК представи на 7 
декември 2022 г. в 

своя Пакет от мер-
ки по равнопоставе-
ността. Този пакет 
от мерки включва и 
Регламент относно 
взаимното призна-
ване на родител-
ството в тран-
сгранични случаи. 

Късометражният 
документален филм 
„Think Freedom: Сво-
бодата е действие“ 
разказва историята 
на Деница Любенова: 
адвокат, защитник 
на човешки права и 
ЛГБТИ активист, 
и ни позволява да 
надникнем в емо-

циите и процеса на 
работата й върху 

едно от знаковите 
дела на „Действие“ 

относно произ-
хода на бебе Сара 
от двете й майки. 

Think Freedom: 
Свободата е 

действие

През 2022 г. ЛГ-
БТИ организация 
Действие про-

веде множество 
срещи с народни 
представители 

с цел повишаване 
на осведоменост-
та по отношение 
на проблемите на 
ЛГБТИ лицата и 

възможните послед-
ващи законодателни 

стъпки в сферата 
на административ-
ното, гражданското 

и наказателното 
право.

Действие в 
Народното 

събрание

През 2022 г. София 
Прайд се проведе за 
15та поредна година 
и събра близо 15 000 

човека. 

София Прайд

На 9 декември ЛГ-
БТИ организация 
Действие пъту-
ва да Берлин и се 

срещна с местната 
българска ЛГБТИК+ 
общност. По вре-
ме на събитието 

гостите чуха някои 
от най-вдъхновя-
ващите истории 
от работата на 

организацията през 
последните години и 
споделиха свои пре-
живявания и стре-

межи за подобряване 
на живота на ЛГБ-
ТИК+ общността.

Wish You Were 
Here - Deystvie 

in Berlin



На 14 май ЛГБТИ ор-
ганизация „Действие“ 
се срещна с местната 
общност и приятели в 
Ню Йорк. Заедно с чле-
нове на консултатив-
ния съвет „Действие“ 
разказа за дейността, 
целите и успехите на 

организацията.

Wish You Were 
Here - Deystvie 

in NYC

Как можеш 
да се включиш?

съДЕЙСТВИЕ

възДЕЙСТВИЕ

взаимоДЕЙСТВИЕ

Действие е членска организа-
ция. Нуждаем се от подкрепа, 
за да продължим работата си 

към постигането на 
пълно правно признаване 
и социално включване на 

ЛГБТИК+ хората в България.

Все повече ЛГБТИК+ българи 
емигрират. Много от тях не 
са изгубили интерес относно 

това, което се случва с ЛГБТИК+ 
общността в България.

Искаме да чуем мнението ти 
и да бъдем активни заедно 

- даже и дистанционно. 
За това Консултативния ни 

съвет с ЛГБТИК+ българи 
в чужбина съществува!

Ако вярваш в каузата и 
работата ни, можеш да 

съдействаш като станеш 
наш спонсор.

Свържи се с нас на members@deystvie.org

Свържи се с нас на sponsors@deystvie.org

Свържи се с нас на board@deystvie.org



ПОТЪРСЕТЕ НИ!
Ние ще ви помогнем! 

Ако сте обект на дискриминация,

Ако сте жертва на престъпление 
от омраза,

legal@deystvie.org 
parvo.deystvie.org

Pay Pal / info@deystvie.org
IBAN: BG20UNCR 7000 1523 1228 

   deystvie.org

   pravo.deystvie.org

   sofiahumanrightsforum.com

       /lgbtdeystvie

       /lgbtaction

       /youth-lgbt-organisation-deystvie

Ако искате правно признаване 
на връзката с партньора си,

Ако искате да носите една 
фамилия с партньора си, 

Ако сте транс човек, който иска 
да смени гражданския пол 
в документите си

Подкрепи ни!

Свържи се с нас!



www.deystvie.org


