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ПРЕЗ 2015 ГОДИНА 
 
 
През 2015 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: 

 
- Текуща подкрепа за ЛБТ жени на ниво „общност” – организиране на срещи и групи за 

самоподкрепа на ЛБТ жени в София. Организиране на семинари с феминистка насоченост, които 
повишават чувствителността към хетеро-патриархалните норми, поставящи жените в 
неравностойна позиция в обществен и личен план. 

 
- Текущо 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. 

 

- Текущо предоставяне на правна помощ на трансджендър хора, които искат да сменят своя 
граждански пол по съдебен ред. Две такива дела бяха подкрепени от Билитис през 2015, едно от 
тях – първо по рода си за България дело за промяна на гражданския пол на интерсекс човек. 

 

- На 17ти Май, Международния ден за борба с хомофобията и трансфобията, Билитис и ЛГБТ ХХХ 
колектив проведоха протестно шествие с маршрут Съдебна палата – Министерство на 
правосъдието с искане Министерство на правосъдието да включи хомофобските и трансфобски 
престъпления в списъка на престъпленията от омраза, които се считат за утежняващи вината 
обстоятелства. В момента в България тези престъпления се разглеждат като хулигански прояви.  

 
- В периода януари-октомври Билитис проведе подкрепено от ИЛГА-Европа изследване, което 

целеше да проучи положението на ЛГБТИ ученици и учители в образователната система. То 

премина  в няколко етапа – проучване на вътрешните документи и политики за защита от 

дискриминация в столичните училища; провеждане на интервюта с ученици и учители, които се 

самоопределят като ЛГБТ, съставяне и изпращане на въпросник до директорите на училища с 

въпроси относно техните политики за борба с дискриминацията, основана на хомофобия и 

трансфобия; съставяне и издаване на книжка с доклад от изследването и разпространението му 

по пощата до 150 училища, както и до неправителствени организации, които работят в сферата 

на образованието.  

 

- Билитис беше част и от международен проект, целящ да изследва домашното насилие в между 

жени в еднополови двойки и насилие над жени, които са трансджендър. Работата по проекта се 

състоя в проучването на разглеждани дела за домашно насилие в лесбийски двойки, както и 

провеждане на интервюта с жертви на насилие, а също и със специалисти, които работят с 

такива жертви – социални работници от защитени жилища, психолози, сексолози и адвокати. За 

съжаление резултатите показаха висока честота на домашно насилие над лесбийки и 

бисексуални жени, което не бива докладвано пред институциите, както и високи нива на 

насилие на трансджендър жени и особено на тези, които са секс работнички. Резултатите от 

изследването бяха издадени в книжка на български, а също и публикувани на български и 

английски в уебсайта на фондацията – www.bilitis.org. Резултатите бяха представени и по време 

на ЛГБТИ Общностния Фест през декември като бяха придружени от дискусия с цел да се 

повиши осведомеността и да се наруши мълчанието по този игнориран, както от ЛГБТИ 

общността, така и от институциите проблем.  

 

http://www.bilitis.org/


- На 24ти октомври – Международният ден за депатологизация на трансджендър хората Билитис 
и ЛГБТ ХХХ колектив организираха прожекция на документален филм за една от първите и най-
влиятелни транс активистки в историята на движението. Прожекцията беше последвана от 
дискусия и се превърна в първата официална среща на трансджендър хора в България и доведе 
до активизиране и сплотяване на транс общността.  

 

- През декември Билитис организира най-големият до момента ЛГБТ Общностен Фест в Център за 
Култура и дебат „Червената къща“. Събитието се превърна в платформа за обединяване на 
млади ЛГБТ и куиър активисти, като тази година в организирането му се включиха и доброволци 
от неформалният ЛГБТ-ХХХ колектив, който беше сформиран по време на миналогодишното 
издание на фестивала. Фестивалът продължи 6 дни като всеки ден имаше по няколко събитие – 
фотостудио, пърформанси, изложби, прожекции на филми, уъркшопи и дискусии като за пръв 
път беше адресирана темата за пресечностите между ЛГБТИ и ромската общности и отново 
основната цел на събитията беше овластяване и сплотяване на общността. Участие във 
фестивала взеха и международни артисти от Испания и Чили, както и активисти от Анти-фа 
колектив София. 

 

 
- Както и в предходни години, Билитис пое отговорността за набиране на средства и 

административно обезпечаване на София Прайд – най-голямото правозащитно събитие у нас в 
подкрепа на ЛГБТИ хората. Прайдът премина без инциденти, броят на участниците се увеличи 
спрямо 2014 г.  

 
- 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, новосформираната Фондация ГЛАС и ЛГБТИ ХХХ 
колектив. Закрепено беше и партньорството с Български хелзинкски комитет и установени нови 
партньорски отношения с Български адвокати за правата на човека.  

 
 

Резултати от нашата работа: 
 

- Укрепени връзки и подобрено сътрудничество с други ЛГБТИ организации в България и Европа; 
- Успешни дела за промяна в граждански пол на трансджендър лица на базата на 

самоопределение и без изискване за операция за смяна на физическия пол:  
- Развитие на организационния капацитет за застъпничество за ЛГБТИ 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 ЛГБТИ хората в България и подобрена 

комуникация с местната власт в София. 
- Успешно проведен София Прайд 2015 с над 1500 участници 

- Успешно проведен 11ти годишен ЛГБТ Общностен Фест с гости и от други градове на България и 
международни артисти  

 
 
Стопанска дейност: 
През 2015г. 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. През 2015 г. бяха извършени промени в борда на 
организацията, които са отразени в Съдебно решение от януари 2016 г. ( приложено). Бяха направени и 
промени в Устава – конкретизиране на целите и промяна на седалището на организацията. През 2015 в 
организацията работиха на граждански договори 5 служители по различни проекти с временна заетост.  



 
 
 
 
 


