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През 2012 г. Фондация “Ресурсен център – Билитис” работеше системно за реализиране на своята мисия, а 

именно: постигане на равноправие и елиминиране на всички съществуващи форми на дискриминация 
на ЛГБТ хората в България. Основните сфери на работа включваха: 

 
- Подкрепа за ЛБТ жени на ниво „общност” – организиране на арт уъркшопи, в които с методите 

на арт терапия се дава възможност за креативно себе-изразяване и преодоляване на спънки в 
личностното развитие; спортни дейности; срещи с ЛБТ жени от цялата страна.  

-  

- Участие във всички застъпнически действия за ЛГБТ права, организирани от други правозащитни 
и ЛГБТ организации и иницииране на такива от наша страна – основните застъпнически действия 
бяха свързани с отбелязване на 17 Май, Международния ден за борба с хомофобията и 
трансфобията; провеждането на София Прайд – най-голямото публично събитие в защита на 
човешките права в България; провеждането на ЛГБТ Културен фест през декември 2012 в Център 
за култура и дебат „Червената къща“. За първи път през 2012 г. активистите, организатори на 
София Прайд успяха да постигнат споразумение със Столична община и МВР да не заплащат за 
охрана на събитието от полицията, както и таксите за влизане в зелени площи към дирекция 
Зелена система. Билитис пое отговорността за административно обезпечаване на София Прайд, 
както и за набиране на средства за прайда. 

  
- Дейности за елиминиране на хомофобията, бифобията и трансфобията в българските училища 

като част от международен проект, финансиран от Европейската комисия и изпълняван от 
Датския институт за човешки права в партньорство с 10 ЛГБТ организации от страни на 
Европейския съюз. Проектът включваше работа с учители и директори за повишаване на 
чувствителността им към проявите на хомо-, би и трансфобия в училище и активното им 
предотвратяване, както и въвеждане на специални интерактивни занятия, които адресират 
въпросите за сексуалните идентичности, човешките права и недискриминацията в училище. В 
проекта се включиха 2 столични училища. Резултат от проекта беше разработването и 
активирането на ресурсни уеб сайтове, които съдържат интерактивни модули за работа за 
учители, ученици и НПО. Линкове към ресурсните материали, своевременно преведени на 
български език, бяха поставени на уеб сайта на Билитис www.bilitis.org. Материалите са 
достъпни за свободно ползване от учители и ученици от страната. 

 
- Участие в международни форуми и срещи, свързани с правата на ЛГБТ в Европа: годишната 

конференция на ИЛГА; среща на интерсекс активисти в Стокхолм; участие в семинар за 
стратегически дела, свързани с транссексуалността в Брюксел. 

 
- Развитие на организационния капацитет чрез обучения на персонала: членове на оперативния 

екип взеха участие в международни срещи, конференции и уъркшопи, свързани с правата на 
ЛГБТ в Европейския съюз, между които: ЛГБТ конференция в Тирана, Албания; ЛГБТ уъркшоп в 
Прага, Чехия, предхождащ Прага Прайд и др. 

 

- Укрепване на българския ЛГБТ активизъм: Билитис работеше в тясно сътрудничество с 
активистите от други ЛГБТ организации и неформални групи от страната, по конкретно 
Младежка ЛГБТ организация Действие, ЛГБТ Пловдив, Български хелзинкски комитет. Към края 
на 2012 г. Билитис инициира създаването на застъпническа мрежа за ЛГБТ права с подкрепата на 
изброените организации. Мрежата работи неформално и координира усулията на активистите 
относно ключови застъпнически кампании и действия за подобряване на положението на ЛГБТ 
хората у нас. 

 

- Реализиране на проект за създаване на национална стратегия по транс и интерсекс въпроси. 
Проектът, финансиран от ИЛГА-Европа, включваше проучване на съдебната практика и 
законодателна рамка за смяна на гражданския пол в България. В хода на изследването се 
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проведоха разговори с няколко транссексуални и интерсексуални лица и бяха набелязани 
основните групи проблеми, които засягат транссексуалните и интерсексуални хора у нас. 
Изследването на правната среда и практика беше направено с помощта на адввокат Йонко 
Грозев и адвокатско съдружие Грозев и Добрева. В резултат на проекта бяха формулирани 
препоръки към редица институции: Министерство на правосъдието, Министерство на 
здравеопазването и съдилищата в страната. Целта на препоръките е създаване на ясна, 
прозрачна и недискриминационна процедура за смяна на гражданския пол у нас, която да 
отчита на първо място самоопределянето на лицето. В резултат на този проект, Билитис изготви 
стратегия за дългосрочна застъпническа дейност в подкрепа на опазването на правата на транс и 
интерсексуалните хора у нас.  

 
Резултати от нашата работа: 
 

- Укрепени връзки и подобрено сътрудничество с други ЛГБТ организации в България и Европа; 
- Развитие на ресурси в сферата на образованието за предотвратяване и намаляване на 

хомофобията и трансфобията в училище www.uchilishtazavsichki.bg ; 
- Разработване на стратегия за подбряване на положението на транссексуалните и 

интерсексуални хора в България, по-конкретно фокусирана върху правото им на 
самоопределяне на гражданския пол: 
http://178.254.232.11:4801/dacyron/Strategy_Gender_Reassign_BG_Summary.pdf ; 

- Развитие на организационния капацитет за застъпничество за ЛГБТ права и организиране на 
публични събития; 

- Развитие на устойчиви форми на само-подкрепа на ЛБТ жени на ниво общност. 

 
Стопанска дейност: 
През 2012 г. Билитис не е извършвала стопанска дейност. 
 
Организационен живот: 
В началото на всеки месец се провеждаха заседания на членовете на Настоятелството и оперативния екип за 

отчитане на изпълнените дейности през предходния и планиране на дейности през предстоящия 
месечен период. През 2012 г. бяха извършени промени в структурата и управлението на организацията, 
които бяха декларирани заедно с годишния отчет за 2011 г., подаден през месец май 2012. 
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