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Мисия
и визия



„Действие“ е органи-
зация, 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 се-
мейства, инкриминиране 
на престъпленията от 
омраза и правно регули-
рана процедура за про-
мяна на пола. 

Визията ни е да постиг-
нем пълно правно призна-
ване и социално включ-
ване на ЛГБТИ хората в 
българското общество, в 
което те да се чувстват 
сигурни и признати.

Мисия и визия



Защо
съществу
ваме?

Мобилизиране на ЛГБТИ общността

Социална промяна

Промяна в Наказателния кодекс

Правно признаване на връзките на 
ЛГБТИ хората и признаване на създа-
дените от нас семейства

Създаване на правна процедура за 
смяна на гражданския пол



Какво
постигнахме
Продължихме  
разрастването и 
реорганизирането на 
Правната ни  програма

Стартирахме правната платфор-
ма на Действие, която улеснява 
достъпа до информация на ЛГБТИ 
общността и прави връзката с ад-
вокатите на организацията по-лесен 
и достъпен. Правната платформа 
може да бъде намерена тук

https://pravo.deystvie.org

https://pravo.deystvie.org


Какво постигнахме

Екипът на организацията ни 
нарасна с два нови члена;

Предоставихме 120+ консултации по различни 
ЛГБТИ казуси, заведохме 30+ дела в национални 
съдилища, работихме по 7+ стратегически дела ;

120+ 30
7

Адв. Деница Любенова и Действие са 
сред наградените в тазгодишните 
#CivicPride награди и Европейския граж-
дански форум (European Civic Forum). 
Признание за неуморната ангажираност 
в защита на правата на ЛГБТИ хората 
в контекста на сложно трансгранично 
семейно дело и враждебна среда за ЛГБ-
ТИ общността в България.’’ 

Действие бе отличена 
с подгласна награда за 
Човек на годината на 
Български хелзински 
комитет.

https://www.deystvie.org/post/%D0%B0%D0%B4%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-civicpride-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://www.deystvie.org/post/%D0%B0%D0%B4%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-civicpride-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://www.deystvie.org/post/%D0%B0%D0%B4%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-civicpride-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://www.deystvie.org/post/%D0%B0%D0%B4%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-civicpride-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8


Какво постигнахме
за еднополовите семейства

Започнахме поредица, посветена на държавите, 
в които български граждани могат да сключат 
еднополов съюз:

Гибралтар

Сключване на брак в чужбина:

Великобритания

Малта

Пуснахме видео към кампанията ни „Семейство 
за всички“

http://Гибралтар
http://Великобритания
http://Малта
https://fb.watch/bm3UGv3cR1/


Спечелихме дело пред Голям 
състав на Съда на vЕвропейския 
съюз за издаване на акт за 
раждане на бебето Сара, родено 
в еднополов брак, сключен в 
чужбина – V.M.A. v Stolichna Ob-
sthina, Rayon ‘Pancharevo’ (C-
490/20), което подобрява живота 
на над 100 000 деца в целия 
Европейски съюз.

Какво постигнахме
за еднополовите семейства Стартирахме петиция за равно третиране на 

еднополовите партньори и техните семейства.

Заведохме 3 дела пред Европей-
ски съд по правата на човека.

Две наши дела пред ЕСПЧ бяха кому-
никирани на българското правител-
ство. Едното касае домашно насилие 
в еднополова двойка и отказът на 
българския съд да предостави защита 
по Закона за домашно насилие. Вто-
рото касае признаване на правните 
последици от брак между две българ-
ки, сключен във Великобритания.

https://www.deystvie.org/baby-sara-court-of-justice-eu
https://www.deystvie.org/petition/Петиция-за-равно-третиране-на-еднополовите-партньори-и-техните-семейства


Какво постигнахме
в борбата срещу престъпленията 
от омраза

2021 г. беше особено тежка за ЛГБТИ общност-
та, тъй като всички над 40 събития бяха пре-
следвани и нападани от мобилизирани групи.

Направихме 1 специализирано обучение за адво-
кати по теми, свързани със защита на правата 
на ЛГБТИ хората, и разширихме кръга от адво-
кати, които работят и подпомагат дейността 
на Правната програма на Действие; - Обучение 
на адвокати „Престъпления от омраза срещу 
ЛГБТИ лица“;

Какво постигнахме
За транс и интерсекс хората

Продължаваме да водим и печелим дела на транс 
и интерсекс хора за промяна на техния граж-
дански пол в цялата страна, като през 2021 г. 
спечелихме 6 такива дела. Едно от тези дела е 
на Даниел, транс мъж от Русе. 

https://www.deystvie.org/post/training-of-lawyers-on-lgbt-topics-2021
https://www.deystvie.org/post/training-of-lawyers-on-lgbt-topics-2021
https://www.deystvie.org/post/training-of-lawyers-on-lgbt-topics-2021
https://www.deystvie.org/post/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BB
https://www.deystvie.org/post/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BB


Какво постигнахме
Видимост и ЛГБТИ права

През юни 2021 г. успяхме да осъ-
ществим София Прайд Филм 
Фест, който се проведе под 
мотото „Отново заедно“ и бе 
посетен от над 1500 души и въ-
преки множеството хомофобски 
нападения и обиди на членове на 
националистките партии и БНС 
те не успяха да намалят ентуси-
азма и желанието на участниците 
да бъдат част от промяната. 

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

Успешно съорганизирахме София 
Прайд 2021 г., който събра под 
знамето на дъгата над 10 хил. 
души;

Подкрепихме местната ЛГБТИ общ-
ност при организацията на Бургас Прайд 
- Първият Прайд извън София  и про-
ведохме дискусия, на която обсъдихме 
хомофобските атаки, случили се през 
последните няколко години и впечатле-
нията от преживяното на участниците 
в Прайда.

Организирахме 48 събития за 
общността в София, Варна, Пловдив, 
Бургас, Велико Търново, направихме и 
първото си събитие за общността 
извън България в Лондон;

Осъществихме над 50 срещи за 
психологически подкрепа;

https://www.deystvie.org/post/burgaspride
https://www.deystvie.org/post/burgaspride
https://www.deystvie.org/post/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%BB%D0%B3%D0%B1%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81


Какво постигнахме
Видимост и ЛГБТИ права

През юни 2021 г. успяхме да осъ-
ществим София Прайд Филм 
Фест, който се проведе под 
мотото „Отново заедно“ и бе 
посетен от над 1500 души и въ-
преки множеството хомофобски 
нападения и обиди на членове на 
националистките партии и БНС 
те не успяха да намалят ентуси-
азма и желанието на участниците 
да бъдат част от промяната. 

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

Успешно съорганизирахме София 
Прайд 2021 г., който събра под 
знамето на дъгата над 10 хил. 
души;

Подкрепихме местната ЛГБТИ общ-
ност при организацията на Бургас Прайд 
- Първият Прайд извън София  и про-
ведохме дискусия, на която обсъдихме 
хомофобските атаки, случили се през 
последните няколко години и впечатле-
нията от преживяното на участниците 
в Прайда.

Организирахме 48 събития за 
общността в София, Варна, Пловдив, 
Бургас, Велико Търново, направихме и 
първото си събитие за общността 
извън България в Лондон;

Осъществихме над 50 срещи за 
психологически подкрепа;

https://www.deystvie.org/post/burgaspride
https://www.deystvie.org/post/burgaspride
https://www.deystvie.org/post/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%BB%D0%B3%D0%B1%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81


Видимост и ЛГБТИ права

Представихме книгата 
„Смелостта да бъдеш“ с 11 
истории на хора, ползвали 
Правната програма, и орга-
низирахме представяния в 
градовете Велико Търново, 
Пловдив и Варна;

Издадохме следващата книга от поредицата 
„Смелостта да бъдеш“ –  „Смелостта да бъдеш 
родител“, която представлява сборник с лични 
истории на родители, които споделят своите 
дълбоко лични срещи с разкриването на идентич-
ността на децата си, с финансовата подкрепа на 
Посолството на Кралство Нидерландия. Пред-
ставихме я в градовете София, Пловдив, Варна и 
Бургас;

Смелостта 
да бъдеш 
родител
2021

Смелостта 
да бъдеш: 
част втора
2020

Какво постигнахме
Заедно с 
режисьорката 
Слава Дойчева 
направихме два 
кратки филма

Единият е за липсващите 
права на еднополови роди-
тели - “Майка Две”

Другият е за насилието над 
ЛГБТИ общността през 
2021 г. - “Хубава работа”

https://www.deystvie.org/post/smelosttadabudeshtarnovo
https://www.deystvie.org/post/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%88-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
https://www.deystvie.org/post/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%88-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://www.deystvie.org/post/maika-dve
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwatch%2F%3Fv%3D504191697470138


Действие
по света
Действие в Лондон
През септември, Действие осъществи първа-
та си формална среща с ЛГБТИК+ българите в 
чужбина. Тя се проведе в Pushkin House, Лондон 
и положи началото на активната ни работа с 
българите в чужбина.

Консултативен съвет

С нарастващия интерес към нашите правни 
консултации от страна на ЛГБТИК+ българи 
живеещи в чужбина и нарастващия брой ЛГБ-
ТИК+ българи, които продължават да емигрират 
поради невъзможността да живеят нормален 
живот у нас, установихме необходимостта от 
създаване на официален механизъм за определяне 
на приоритети за и от хора със сходен житейски 
опит навън.
 
Това доведе до сформирането на консултативен 
съвет от ЛГБТИК+ българи, живеещи в чужбина, 
който е удобен два пъти годишно, за да помага 
при вземането на решения и да предлага обратна 
връзка в 3 ключови области: набиране на сред-
ства и картографиране на донори; съдействие 
при събития и дейности в чужбина; допринасяне 
за дългосрочните цели за развитие на организа-
цията.



добро
волчес
тво

Включи се и ти!

В бъдеще се надяваме да продължим да система-
тизираме подхода си към работата с добровол-
ци, така че до края на 2022 г:

Стани наш 
доброволец 
и ни помогни 
да продължим 
да променяме 
света!



Връзка
с нас

deystvie.org
pravo.deystvie.org
sofiahumanrightsforum.com

/lgbtdeystvie

/lgbtaction

     /youth-lgbt-
organisation-
deystvie

https://deystvie.org
https://pravo.deystvie.org
http://sofiahumanrightsforum.com
https://facebook.com/lgbtdeystvie
https://www.instagram.com/lgbtaction/
https://www.linkedin.com/company/youth-lgbt-organisation-deystvie
https://www.linkedin.com/company/youth-lgbt-organisation-deystvie
https://www.linkedin.com/company/youth-lgbt-organisation-deystvie


благода
рим!


