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ПРЕЗ 2013 ГОДИНА 
 
 
През 2013 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.  

-  

- Предоставяне на подкрепа на ЛБТ бежанци и мигранти, комуникация с релевантните служби за 
осигуряване на мерки за подкрепа, които съответстват на новата Директива за убежище на 
Европейския съюз. 

 
- 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 2013 в Център 
за култура и дебат „Червената къща“.  

 

- Билитис пое отговорността за административно обезпечаване на София Прайд, както и за 
набиране на средства за прайда. Поради рискове към сигурността, свързани с протичащите 
граждански протести през юни 2013 г, София Прайд беше птложен от м. юни за м. септември и 
се проведе при засилени мерки за сигурност. 

  
- Стратегически дела за смяна на пола. Билитис предостави правна помощ с подкрепата на 

адвокатско съдружие „Грозев и Добрева“ на 2 трансполови лица, които заведоха дела за смяна 
на пола.  

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

борд взеха участие в международни срещи, конференции и уъркшопи, свързани с правата на 
ЛГБТ в Европейския съюз, между които: годишна конференция на ИЛГА Европа в Загреб, 
интерсекс форум в Малта, обучение по стратегическо застъпничество в Брюксел, международна 
конференция по ЛГБТИ въпроси в Париж.  

 
- 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.  

 
 

Резултати от нашата работа: 
 

- Укрепени връзки и подобрено сътрудничество с други ЛГБТ организации в България и Европа; 
- Разработване на стратегия за подобряване на положението на транссексуалните и 

интерсексуални хора в България, по-конкретно фокусирана върху правото им на 
самоопределение на гражданския пол:  

- 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. 
- Организирани събития за повишаване видимостта на ЛГБТ хората в България и подобрена 

комуникация с местната власт в София. 

 
Стопанска дейност: 



През 2013г. Билитис не е извършвала стопанска дейност. 
 
Организационен живот: 
Билитис се управлява от оперативен борд, всеки член на който носи отговорност за конкретна сфера на дейност и 

пряко участва в реализацията на действия в тази сфера. Всички членове на борда имат отговорност към 
привличане на нови ресурси за организацията. Нова сфера на дейност от 2012, която се разгърна през 
2013 г. беше предоставяне на правна помощ и индивидуални консултации на трансполови лица, които 
желаят да сменят своя граждански пол. Билитис поддържа онлайн комуникация със заинтересовани 
лица от цялата страна, както и с адвокати, които ги представляват пред Съда.  

 
 
 


