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„Човешки права и полова идентичност:  

Каталог на добрите практики” 

Първа част 

 

Този Наръчник се превежда на български език в рамките на проекта 
„Заедно за правата на ЛГБТИ хората в България”,  
от Фондация „Работилницa за граждански инициативи“. 

 

Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз по Програма 

„Права, равенство и гражданство“. Изразените становища са на авторите 

и не представляват официална позиция на Европейския съюз. 

 
 

При наличие на смислови несъответствия, английската версия на наръчника се 

смята за основна. Изданието на английски език е финансирано от Програмата 

„Права, равенство и гражданство” на ЕС и Фондация „Отворено общество”.  
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„Човешки права и полова идентичност - каталог на добрите практики” е 
плод на последователно продължение на доклада на Комисаря по правата на 
човека на Съвета на Европа Томас Хамарберг от 2009г., озаглавен „Човешки 
права и идентичност на пола“. В него Комисарят проучи състоянието на 
човешките права транс хората, от което стана ясно, че те остават една от най-
уязвимите и дискриминирани общности поради неадекватното 
законодателство и социалната маргинализация. Чрез набор от дванадесет 
препоръки, Комисарят призова държавите-членки на Съвета на Европа да 
зачитат човешките права на транс хората и да въведат конкретни мерки за 
социалното приобщаване и еманципация на транс хората. 

 

През 2011г. ILGA-Europe и Transgender Europe изготвиха първия „Наръчник 
на добрите практики“ като отговор на често задаваните въпроси от страна на 
политиците и ЛГБТИ организациите, които често се допитваха до тях за съвети 
относно изпълнението на препоръките. Тази публикация е превод на 
актуализирана версия на каталога от 2016г. Амбициите ни винаги са били да 
публикуваме най-пълния набор от известните добри практики, за да 
илюстрираме как всяка една от дванадесетте препоръки може да бъде 
претворена по най-добър начин в политиката и практиката. В тази 
актуализирана версия сме се отдалечили малко от препоръките на Хамбергер, 
за да оставим пространство за нови области, които са се развили в тази област 
от 2011г. насам. Надяваме се, че тази публикация, както и предишната, ще 
вдъхнови законодателите, органите по въпросите на равенството и 
организациите за защита на правата на човека, да работят за един свят, 
свободен от дискриминация на основата на полова идентичност и изразяване 
на пола, която дава на транс хората достойнството и уважението, които 
заслужават. 
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Глава 1  
Международна правна защита  

и недопускане на дискриминация 
 

ППРРЕЕППООРРЪЪККАА  11::  

Прилагане на международните стандарти за правата 
на човека без дискриминация, и изрично забрана на дис-
криминацията въз основа на половата идентичност в 
националното антидискриминационно законодателс-
тво. Джокякарта принципите за прилагането на Меж-
дународното право в областта на Правата на човека, 
приложени във връзка сексуална ориентация и иден-
тичността на пола, трябва да бъдат използвани за 
предоставяне на насоки за създаване на национални 
стандарти в тази област. 

 

Половата идентичност и изразяването на пола се признават за основание за 
дискриминация, при което се изисква специфична защита. Все по-голям брой 
разпоредби в Европейското и националното законодателство се отнасят до 
половата идентичност и изразяването на пола и се прилагат изрично за транс 
хора. Освен това някои национални правителства са направили крачка напред 
и са приели законодателство, което взема под внимание конкретни ситуации, 
които са уникални за транс хората (например защита на заетостта при смяна на 
пола). 

 

За съжаление, въпреки постигнатия наскоро напредък, институционализи-
раната трансфобия и тежките нарушения на правата на човека срещу транс 
хората все още са в дневния ред на европейските държави. В този контекст 
Джокякарта принципите и други авторитетни документи за правата на човека 
могат да ръководят Европейските институции и националните правителства в 
защитата на основните права на транс хората и в борбата с дискриминацията, 
основана на полова идентичност и изразяване на пола. 
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1.1. ПРИЕМАНЕ НА ДЖОКЯКАРТА ПРИНЦИПИТЕ НА 
НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ 

Джокякарта принципите относно прилагането на Международното право в 
областта на Правата на човека във връзка със сексуалната ориентация и 
идентичността на пола са съвкупност от международно признати принципи, 
предназначени да адресират нарушенията на правата на лесбийките, 
хомосексуалните, бисексуалните, транс и интерсекс хора (LGBTI). Те са разра-
ботени на среща на експерти, проведена от Международната комисия на юрис-
тите (МС) и Експерти по човешките права през 2006г. в Джокякарта, Индонезия. 
29-те принципа бяха приети единодушно от експертите, заедно с препоръки 
към правителствата, регионалните междуправителствени институции, граж-
данското общество и ООН. 

Принципите* са одобрени от редица различни държави по света, 
включително Канада, Чили, Чехия и Финландия (към 2016г.), като всички те са 
изразили съгласие си да използват Принципите* в бъдещото развитие на 
политиките, свързани с LGBTI.#1 Германското федерално правителство подкрепя 
Принципите* в деветия си доклад относно политиката в областта на правата на 
човека в международните отношения и в други области на политиката; 
Холандия използва Принципите* при създаването на национална политика за 
транс хората. В Уругвай законопроект, защитаващ правото на полова 
идентичност и правото на избор на име, цитира Принципите* като основа на 
правната си рамка.#2 Принципите* са подкрепени през 2008г. от Холандския 
парламент и от Германското правителство. #3 

Основополагащият Малтийски Закон „Полова идентичност, изразяване на 
пола и полови белези” (GIGESC) #4 не упоменава директно Принципите*, но се 
ясно се придържа #5 към стандартите за човешките права, зададени в тях. 

Приемането на Джокякарта принципите е много видим знак за добра 
воля за зачитане на човешките права на ЛГБТИ. Всички национални 
парламенти и правителства се приканват да подкрепят и да 
работят за пълното прилагане на Принципите* както на 
национално, така и на международно равнище. 
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1.2 ПРИЗНАВАНЕТО НА ПОЛОВАТА ИДЕНТИЧНОСТ ОТ 
СИСТЕМАТА НА ООН ЗА ЧОВЕШКИ ПРАВА 

Всеобщата декларация за правата на човека (UDHR) не споменава изрично 
половата идентичност, но предвижда отворен списък със защитени основания. 
Член 2 гласи: 

„Всеки има право на всички права и свободи, изложени в тази Декларация, 
без никаква разлика, базирана на раса, цвят, пол, език, религия, политическо 
или друго мнение, национален или социален произход, собственост, 
рождение или друг статут.“ 

През 2009г. Комисията по икономически, социални и културни права 
(CESCR) подчерта, че: 

„Упоменатият в член 2, параграф 2, ’Друг статут’, включва сексуална 
ориентация. Държавите страни трябва да гарантират, че сексуалната 
ориентация на даден човек не може да е основание за създаване на пречки 
пред човек, като например достъпа до право на наследствена пенсия. В 
допълнение, се забранява дискриминация на база полова идентичност; като 
пример, лицата, които са трансджендър, транссексуални или интерсекс, често 
са изправени пред сериозни нарушения на човешките права, като тормоз в 
училище или на работното място”. #6 

За актуална информация относно проблемите на половата идентичност на 
ниво ООН посетете уебсайта на ARC International. #7 

1.2.1 РЕЗОЛЮЦИИТЕ НА СЪВЕТА НА ООН ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ОТНОСНО 

СЕКСУАЛНАТА ОРИЕНТАЦИЯ И ПОЛОВАТА ИДЕНТИЧНОСТ 

На 15 юни 2011г. Съветът по правата на човека на ООН прие историческа 
резолюция, изразяваща загрижеността на ООН относно нарушаването на 
правата на човека и дискриминацията, основана на сексуална ориентация и 
полова идентичност #8, водеща до дискриминационни закони и практики, както 
и актове на насилие срещу отделни лица на база тяхната сексуална ориентация 
и полова идентичност. #9 

През март 2012г. докладът беше последван от първия по рода си официален 
междуправителствен дебат в ООН относно насилието и дискриминацията 
срещу ЛГБТ и втора резолюция през 2014г.#10, чиито инструкции бяха 
публикувани в Доклад от 14 май 2015, #11 
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На 30 юни 2016г. ООН създаде институцията Независим експерт по Правата 
на човека. #12 

1.2.2 СЛУЖБАТА НА ВЪРХОВНИЯ КОМИСАР ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА НА ООН, 

OHCHR 

На 26 юли 2013г. Службата на Върховния комисар на ООН по Правата на 
човека (OHCHR) стартира световна обществена образователна кампания за 
равенството за лесбийки, гейове, бисексуални, транс и интерсекс хора (LGBTI). 
Последователна бе подкрепата на Генералния секретар на ООН Бан-Ки Мун за 
ЛГБТИ хората в тази кампания. Като част от нея, бе брошурата Born Free & Equal, 
сексуална ориентация и полова идентичност в Международното законодател-
ство за правата на човека#13 беше публикувана през 2012г., последвана през 
2016 от Living Free & Equal, какво държавите правят, за да се справят с насилието 
и дискриминацията срещу лесбийките, гей мъжете, бисексуалните, транс и 
интерсекс хората, #14 с добри практики и анализи. 

На 29 септември 2015г. OHCHR заедно с 11 други организации на ООН (МОТ, 
Секретариат на UNAIDS, ПРООН, ЮНЕСКО, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNODC, 
Жени в ООН, Организацията за прехрана и земенделие (WFP) и СЗО) издадоха 
безпрецедентно съвместно изявление, „Насилие и дискриминация срещу 
лесбийки, гей, би-, транс и интерсекс хора“.#15 

На 25 ноември 2015г. бе публикуван програмен преглед на работата, 
извършена на равнище ООН за борба с дискриминацията и насилието срещу 
лица на база сексуална ориентация и полова идентичност. Документът съдържа 
полезна информация за работата, извършена от OHCHR, както и с други 
организации на ООН.#16 

1.2.3 ПРИЗНАВАНЕ НА ПОНЯТИЕТО „ПОЛОВА ИДЕНТИЧНОСТ” ОТ КОМИТЕТА НА 

CEDAW 

През 1979г. Общото събрание на ООН прие Конвенцията за премахване на 
всички форми на дискриминация срещу жените (CEDAW) #17. През 2010г. Коми-
тетът на CEDAW прие две препоръки #18, като и двете гласят, че „дискриминаци-
ята на жените на основата на пол и пол е неразривно свързана с други фак-
тори, които засягат жените, като например [...] половата идентичност.“ 
Това води до задължение членки на CEDAW да се справят с дискриминацията 
срещу транс жените и да докладват на Комитета за постигнатия напредък. 
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От 2010г. Комитетът на CEDAW прие още две препоръки, свързани с 
половата идентичност или статуса на транс хората. 

През 2014г. в препоръка за свързаните с пола измерения на статута на бе-
жанец, предоставяне на убежище, националност и липса на гражданство на же-
ните се споменава #19 „транс статут“ при обяснение на възможната множестве-
на дискриминация, на която жените биха могли да са жертви като бежанци, 
както и в препоръките към държавите относно правата на жените на убежище 
и правата им като бежанците. 

През 2015г. е приета Препоръка относно достъпа на жените до правосъдие, 
#20 в която са включени както „транс“, така и „интерсекс“. В контекста на 
обсъждането на последиците от наказателното право, препоръката е: „Жените 
също са непропорционално криминализирани поради тяхното положение или 
статут, като например участие в проституция, миграция, обвинение в 
прелюбодеяние, лесбийска, би- или транс идентичност на жена или 
интерсекс лице, в случаи на извършен аборт или принадлежат към други 
групи, обект на дискриминация.“ 

1.3 ИДЕНТИЧНОСТ НА ПОЛА В РАМКИТЕ НА СИСТЕМАТА НА 
СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 

Съветът на Европа (CoE) е пионер във въвеждането и признаването на 
човешките права на транс хората 

1.3.1 КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ 

Член 14 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи 
#21 (ЕКПЧ) гарантира принципа на недискриминация по отношение на набор от 
права, създадени по Конвенцията. Той гласи: 

„Възползването от правата и свободите, предвидени в настоящата 
конвенция, се осигурява без дискриминация на основание пол, раса, цвят, 
език, религия, политическо или друго мнение, национален или социален 
произход, асоцииране с национално малцинство, имущество, раждане или 
друг статут.“ 

Въпреки че, половата идентичност не е изрично посочена в списъка, 
Европейският съд по правата на човека (ЕКПЧ) поясни в случая „Identoba и 
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други срещу Грузия“ #22, че „половата идентичност“ е защитено основание 
съгласно член 14 (Предотвратяване на дискриминация) на Европейската Кон-
венция за правата на човека. 

1.3.2. СЪДЕБНА ПРАКТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 

От 1992г. Европейският съд по правата на човека (ЕКПЧ) се произнесе 
положително по поредица от съдебни дела, свързани с транс хора. Тези 
решения засягат: 

 Правото на съдебно признаване на пола след операция за смяна на пол (B 
срещу Франция); #23 

 Правото на семеен живот да бъде признато и транссексуален човек да бъде 
признат за „във всеки един аспект“ за баща на детето си (X, Y и Z срещу 
Великобритания); #24 

 Правото на сключване на граждански брак в съответствие с придобития пол 
(Goodwin and I. v UK) #25 (виж 6.1.2); 

 Правото на справедливи и адекватни изисквания, свързани със смяна на пола 
(van Kuck срещу Германия); #26 

 Правото на пенсия в съответствие документният пол (Grant срещу Обединено 
кралство); #27 

 Правото на адекватна и ясна процедура за юридическа смяна на 
документният пол и името (L срещу Литва); #28 

 Правото да не бъдете дискриминирани на основание „транссексуализъм“ 
(P.V. срещу Испания) #29 и „полова идентичност“ (Identoba срещу Грузия) в 
светлината на Член 14. 

 Правото да не се подлага на стерилизация, за да има достъп до хирургическа 
интервенция за промяна на пола (Y.Y. срещу Турция); #30 

 Правата транс хората да бъдат изрично включени в контекста на Член 3, който 
налага на държавата позитивното задължение да гарантира, че всички лица в 
неговата юрисдикция са защитени срещу всички форми на лошо 
малтретиране, включително злоупотреби от страна на частни лица. Това е 
важно развитие, тъй като няма отношение към този член (Identoba и други в 
Грузия). 

Макар ЕСПЧ да спомага за утвърждава разбирането че транс-права са 
човешки права, все още в няма заведени дела по повод транс хора с 
идентичност, различна от транссексуална. 
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За повече информация относно съдебната практика, вижте: 
„Информация относно половата идентичност“ на Европейския съд 
по правата на човека (април 2016г.), на следния адрес: 

http://www.echr.coe.int/documents/fs_gender_identity_eng.pdf 

Всички държави-членки на Съвета на Европа имат политическото 
задължение да прилагат решенията на Европейския съд по правата 
на човека в националното законодателство. 

1.3.3 ПРОТОКОЛ 12 КЪМ ЕКПЧ 

Както Член 14 от ЕКПЧ, Протокол 12 #31 към ЕКПЧ предвижда обща забрана 
за дискриминация въз основа на списък с основания, подлежащ на допълване. 
Освен това, за разлика от Член 14, Протокол 12 се отнася до дейността на 
публичните органи във връзка с упражняването на каквото и да било право, без 
да е необходимо тази обща забрана да бъде обвързана с някое друго право, 
гарантирано по Конвенцията. Член 1(1) гласи: 

„Възползването от всяко право, установено от закона, се осигурява 
без дискриминация на основание пол, раса, цвят, език, религия, 
политическо или друго мнение, национален или социален произход, 
асоцииране с национално малцинство, имущество, раждане или друг 
статут.“ 

Държавите-членки, които все още не са подписали и/или ратифици-
рали Протокол 12, се призовават да следват примера на държавите, 
присъединили се към Протокола, и да се присъединят към тях. 

1.3.4 ПРЕПОРЪКА НА КОМИТЕТА НА МИНИСТРИТЕ ОТНОСНО ПРАВАТА НА ЛГБТ 

ЛИЦАТА 

През март 2010г. Комитетът на министрите на Съвета на Европа прие 
препоръка относно мерките за борба с дискриминацията, на основа сексуална 
ориентация и полова идентичност. #32 Мерките разглеждат редица ключови 
въпроси за ЛГБТ, а именно: i) право на живот, сигурност и защита от насилие (а) 
„престъпления от омраза“ и други инциденти, мотивирани от омраза и б) „реч 
на омразата“); (ii) свобода на сдружаване; (iii) свобода на изразяване и мирно 
събиране; iv) правото на зачитане на личния и семейния живот; v) заетост; vi) 
образование; vii) здравеопазване; viii) жилище; (ix) спорт; (x) право на убежище; 
(xi) национални структури за правата на човека и (xii) множествена 

http://www.echr.coe.int/documents/fs_gender_identity_eng.pdf
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дискриминация. 

През 2013г. държавите-членки преразгледаха начина, по който изпълниха 
препоръките. #33 Препоръките продължават да съществуват и държавите-
членки следва да продължат да се стремят към пълното им прилагане. 
Следващият цикъл на отчитане за правителствата се очаква през 2018г. 

1.3.5 РАБОТАТА ПО ПРАВАТА НА ЛГБТХ ОТ ЧЛЕНА НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВАТА 

НА ЧОВЕКА 

През 2011г. комисарят Томас Хамарберг започна работа върху подробен 
доклад относно „Дискриминацията на основата на сексуална ориентация и 
полова идентичност“ обхващаща всичките 47 държави-членки на Съвета на 
Европа, и основаваща се на широкообхватно социално-правно проучване, 
проведено за дискриминация на основания за сексуална ориентация и полова 
идентичност. Шест тематични глави дават широк поглед върху състоянието на 
правата на ЛГБТ хората, и предоставят препоръки за създаване на ефективни 
мерки за оценяване на дискриминацията. Докладът е достъпен на уебсайта на 
комисаря.#34 

1.3.6 РЕЗОЛЮЦИИ И ПРЕПОРЪКИ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ 

През април 2015г. Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) 
прие историческо решение, насочено срещу дискриминацията срещу транс 
хората в Европа. Резолюцията и свързаният с нея доклад разглеждат 
различните форми на дискриминация, включително трудности при достъпа до 
работа, жилищно настаняване и здравни услуги. Транс хора често са обект на 
реч на омразата, престъпления от омраза, тормоз, физическото и психическо 
насилие. Транс хората също така са изложени на сериозен риск от множествена 
дискриминация. Членовете на ПАСЕ заявяват, че патологизирането на транс 
идентичностите в различни ръководства за диагностиране на състоянията 
нарушава тяхното човешко достойнство и представлява допълнително 
препятствие пред социалното приобщаване. #35 

В резолюцията също така се подчертава, че Асамблеята е „загрижена за 
нарушенията на основните права, особено правото на личен живот и 
физическата неприкосновеност, пред които са изправени транс лицата при 
при завеждане на дела за юридическо признаване полът им, и 
недопустимостта от въвеждане на изисквания като стерилизация, развод, 
диагноза на психично заболявания, хирургични интервенции и други 
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медицински лечения. Освен това, административните неясноти, както и 
допълнителните изисквания като ‚период, в който лицето да е живяло като 
желаният пол‘, прави процедурите за признаване като цяло тромави.“ 

Държавите-членки бяха призовани „изрично да забранят дискриминаци-
ята, основана на половата идентичност в националното си антидискрими-
национно законодателство, както и да включат проблема с човешките пра-
ва на транссексуалните лица в обхвата на действието на националните 
институции за правата на човека, с изрично позоваване на полова идентич-
ност“; „Въвежда законодателни мерки срещу престъпленията от омраза, 
като предоставя специална защита за транс лицата срещу престъпления и 
инциденти, свързани с трансфобия; да предоставят специално обучение на 
отговорните за това служители на правоприлагащите органи и членовете 
на съдебната власт“; „Да разработи бързи, прозрачни и достъпни процеду-
ри, основаващи се на самоопределение, за смяна на името и пол в докумен-
тите на транс хората в свидетелството за раждане, лична карта, пас-
порт, образователни сертификати и други подобни документи; да напра-
вят тези процедури достъпни за всички хора, нуждаещи се от това, без зна-
чение на възраст, медицинското състояние, финансовото положение или 
съдебно минало“; „Да премахне стерилизирането и други задължителни ме-
дицински процедури, както и диагностицирането като психично болни като 
необходимо законово изискване за смяна на половата идентичност на даде-
но лице в законите, регламентиращи процедурата за промяна на име и ре-
гистриран пол“; „Обмислете включването на трета възможност за доку-
ментен пол за онези, които се нуждаят от такава“; „Да направят процеду-
рите за смяна на пола, като хормонално лечение, хирургически интервенции 
и психологическа подкрепа, достъпни за транссексуалните хора, и да гаран-
тират, че те ще бъдат включени в схемите за обществено здравно 
осигуряване“. 

Транс хората са включени и в друга резолюция, насочена за прекратяване 
на принудителната стерилизация и кастрация, приета от ПАСЕ през юни 2013г. 
В нея се подчертава, че „принудителната, необратима стерилизация и кас-
триране представляват сериозни нарушения на човешките права и 
човешкото достойнство, и не бива да бъдат приемани държавите-членки 
на Съвета на Европа.“ #36 В резолюцията се дефинира „принудителност“ и се 
посочва, че „принудителната стерилизация и кастрация в Европа се 
използва предимно срещу транс лица, ромски жени и осъдени за сексуално 
насилие престъпници“. Резолюцията заключава, че стерилизациите и 
кастрациите „трябва да бъдат прекратени“ и препоръчва държавите-членки „да 
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преразгледат законите и политиките си“, „да гарантират, че жертвите на такива 
практики могат да разчитат на адекватно обезщетение“ и „да получат официални 
извинения и да им се предложи поне символична финансова компенсация“. 

1.3.7 ДОКЛАДВАНЕ ЗА ХОМОФОБИЯТА И ТРАНСФОБИЯТА ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА 

КОМИСИЯ СРЕЩУ РАСИЗМА И НЕТОЛЕРАНТНОСТТА 

Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността (ЕКРН) е 
независим орган на Съвета на Европа, чиято задача е да следи работата на 
държавите-членки за противодействие на расизма и нетолерантността и да 
прави препоръки към правителствата за това, как да изпълнят задълженията си 
в по тази тема. Комисията работи на петгодишен цикъл, като изготвя отчети за 
всичките 47 свои членове през този период. ЕКРН се състои от независими 
експерти, които са членове на Комисията и които са назначени от 47-те 
държави. 

През 2012г. за първи път членовете на Комисията тълкуват мандата на ЕКРН, 
като включващ темата дискриминация и насилие на база сексуална ориентация 
и полова идентичност. От 2013, ЕКРН е първата институция на Съвета на Европа, 
която систематично мониторира нарушенията на правата на човека срещу 
ЛГБТИ хората. Докладите на ЕКРН обхващат като минимум речта на омразата 
и престъпленията от омраза, основаващи се на сексуална ориентация или 
полова идентичност, но може да обхваща и правното признаване на пола, 
транс-специфичното здравеопазване и други въпроси, които касаят ЛГБТ хо-
рата. Докладите за страната са достъпни на уебсайта на Съвета на Европа. #37 

Информация за това как ЛГБТИ общността и в частност транс хората, 
могат да използва ЕКРН е на разположение на http://tgeu.org/recommenda-
tions-from-ecri/. 

1.3.8 ЗВЕНОТО ЗА SOGI В СЪВЕТА НА ЕВРОПА 

След години разногласия между държавите-членки през 2014г. Съветът на 
Европа успя да включи в официалната си структура отделение, посветено на 
проблемите със сексуалната ориентация и полова идентичност. В допълнение, 
секретариатът на СЕ създаде вътрешна структура - работна група SOGI 
(Сексуална ориентация и Полова идентичност), учредена също през 2014г., 
която обединява всички дейности, свързани с въпроси, свързани с проблемите, 
свързани с дейността на групата, и събираща се няколко пъти в годината. 

http://tgeu.org/recommendations-from-ecri/
http://tgeu.org/recommendations-from-ecri/
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Структурата подпомага държавите-членки при изпълнението на ЛГБТ 
препоръките на Комитета на министрите (2010) с програми за съдействие. 
Базата данни на уебсайта съдържа много полезни ресурси, включително 
национални и регионални ЛГБТ планове и стратегии за действие, #38 
ръководство за това как да се направят националните планове за действие 
ефективни, #39 и набор от добри практики на местно и регионално ниво. #40 

На държавите-членки се препоръчва да се свържат с отдела SOGI и 
да се възползват от техническата помощ и експертни познания, за 
да подобрят положението на ЛГБТИ хората. Също така държавите, 
в които е постигнато високо ниво на спазване на правата на ЛГБТИ 
хората, трябва да помагат и подкрепят другите, с цел подпомагане 
на напредъка в областта на правата на човека в тази област. 
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ГЛАВА 2  
БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ 

ППРРЕЕППООРРЪЪККАА  22::  

Препоръчва се на държавите да въведат законодател-
ство за престъпления от омраза, представящо специ-
ална защита на транс хората срещу престъпления и 
инциденти, дължащи се на трансфобия. 

Изследванията показват много висока степен на разпространение на 
насилие и престъпления от омраза (т.е. престъпни действия, извършени с 
умисъл) срещу транс хора. 79% от респондентите в изследване на престъпле-
нията, извършени в рамките на Европейския съюз, съобщават, че са преживели 
някаква форма на тормоз в обществото, вариращи от трансфобски комен-
тари до физическо или сексуално насилие.#41 Въпреки разпространението на 
тормоз и насилие срещу транс общността, повечето страни в Европа нямат 
специфично законодателство, свързано с престъпления, свързани с омраза. 
Шотландия за първи път в Европа, въвежда законодателство, в което изрично 
определя трансфобията като утежняващо обстоятелство. Примерът е послед-
ван от Албания, Белгия, Босна и Херцеговина (части от страната), Хърватия, 
Франция, Грузия, Гърция, Унгария, Исландия, Португалия, Сърбия и Испания.#42 

В препоръката си от 2010г. Комитетът на министрите на Съвета на Европа 
призова за особено внимание на престъпленията, свързани с езика на 
омразата, както и престъпленията от омраза, и призова държавите-членки: 

„Да се гарантира, че при определянето на санкциите, престъплени-
ята, свързани с предубеждения относно сексуалната ориентация 
или полова идентичност, това може да бъде взето предвид като 
утежняващо обстоятелство“. #43 

Съветът на ООН по правата на човека през 2011г. също така препоръча на 
държавите-членки: 

„Проверявайте винаги всички извършени убийства и други сериозни 
инциденти на насилие извършени срещу лица, за мотиви относно 
действителната или предполаганата сексуална ориентация или 
полова идентичност на жертвите, независимо дали попадат под 
юрисдикцията на публичното или на частното правораздаване, дали 
са извършени от частни лица, или от институции, и дали 
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извършителите са длъжностни лица или частни такива, и да се 
осигури система за адекватно наказание за извършителите, както 
и регистриране и докладване на такива инциденти „. 

Първият независим експерт на ООН по въпросите на сексуалната ориентация 
и половата идентичност (SOGI) е натоварен да работи срещу насилието и дис-
криминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност 
чрез повишаване на осведомеността; идентифициране на „първопричините за 
насилие и дискриминация“; и да се обърне внимание на „многобройните, 
пресичащи се и утежнени форми на насилие и дискриминация, пред които са 
изправени лицата на база тяхната сексуална ориентация и полова идентич-
ност“. #45 

Бюлетинът за добри практики „Да живееш свободен и равен“ (Living Free & 
Equal), публикуван от ООН през 2016, #46 препоръчва на държавите да „прие-
мат законодателство, което забранява подстрекаването към омраза и 
насилие въз основа на сексуална ориентация, полова идентичност или 
изразяване и полови белези, да третират дискриминацията на тези 
основания като утежняващи фактори за целите на правосъдието“. 

Living Free & Equal също така отбелязва, че законите и политиките за 
предоставяне на убежище „трябва да признаят преследването заради 
сексуалната ориентация, половата идентичност, изразяването на пола или 
половите белези като валидна основа за молба за убежище на ЛГБТ и 
интерсекс бежанците“. 

Една от препоръките за добра практика е: „държавите трябва да гаран-
тират, че хората, избягали от преследване, основано на сексуалната им 
ориентация, полова идентичност или изразяване, както и полова принад-
лежност, да не се експулсират на места, където техният живот или свобо-
да биха били застрашени; държавите да признаят, че съдебното преслед-
ване на такива основания е валидна основа за молба за убежище; натрапчи-
вото и неподходящо разпитване относно мотивите и преживяванията на 
тези кандидати за убежище, идентичността им или половите им органи 
трябва да бъдат забранени, а служителите, отговарящи за бежанците и 
търсещите убежище, следва да получат подходящо обучение“. 

За допълнителна информация относно позициите на ООН можете да се 
обърнете към Върховния комисар на ООН за бежанците (UNCHR), който 
публикува подробни насоки по този въпрос, определящи стандартите, според 
които държавите следва да прилагат своите процедури за определяне на статут 
на бежанец относно търсещите убежище, бягащи от преследване на тези 
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основания #47. Насоките приканват държавите „да включат обучение относно 
чувствителните за ЛГБТ и интерсекс хора проблеми в своите практики за 
предоставяне на убежище, включително предоставянето на обучение на 
отговорните лица, участващи в процеса на вземане на решения, и насоки 
относно процедурите за оценка, по деликатен и не нарушаващ личното 
достойнство начин, без стереотипи и културни пристрастия“. 

Държавите-членки трябва да се въздържат от въвеждане на 
ограничения на правото на търсене на убежище, като въведат бързи 
процедури, както и така наречените списъци на „сигурни страни“, 
които намаляват шансовете на ЛГБТИ бежанците да могат 
успешно да кандидатстват за убежище. 

2.1 ЕВРОПЕЙСКО И НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

2.1.1 КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И БОРБА С НАСИЛИЕТО НАД ЖЕНИ И 

ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ 

Конвенцията за предотвратяване и борба с насилието срещу жените и 
домашното насилие #48 беше приета в Истанбул от Комитета на министрите и бе 
дадена за ратифициране от държавите през май 2011г. Въпреки че не засяга 
конкретно правата на самите транс хора, тя е първият международен документ, 
който изрично указва базата „полова идентичност“ в член 4, параграф 3 
(недопускане на дискриминация). 

Важно е, че обяснителният доклад на Конвенцията определя полова 
идентичност, както следва: 

„Някои групи индивиди също могат да претърпят дискриминация въз 
основа на тяхната полова/джендър идентичност, което се изразява 
в това, че полът, с който се идентифицират, не е в съответствие с 
пола, който указан при раждането им. Това включва както транс-
сексуалните и трансджендър хора, така и кросдресър, травестити 
и други групи хора, които не съответстват на това, което 
обществото е определило като принадлежащи към стереотипите 
за „мъжки“ или „женски“ пол.“ #49 
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Държавите-членки, ратифицирали Конвенцията за предотвратява-
не и борба с насилието срещу жените и домашното насилие, следва 
да гарантират, че при прилагането на конвенцията надлежно взе-
мат под внимание обхвата на конвенцията по отношение на транс 
лицата. 

2.1.2 ДИРЕКТИВА ЗА ПРАВАТА НА ЖЕРТВИТЕ 

На 25 октомври 2012г. Европейският парламент и Европейският съвет приеха 
Директивата за правата на жертвите като определяща минималните стандарти 
за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления. #50 
Директивата включва изрично споменаване на изразяването на пола и 
идентичността на пола като две от защитените основания относно 
дискриминацията срещу жертвите: „Престъплението както насочено срещу 
обществото, така и нарушение на индивидуалните права на жертвите. По 
този начин жертвите на престъпление трябва да бъдат признавани и 
третирани по уважителен, чувствителен и професионален начин, без 
дискриминация от какъвто и да било вид, основана на основания като раса, 
цвят, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, 
религия или убеждения, политическо или друго мнение, принадлежност към 
национално малцинство, имущество, раждане, увреждане, възраст, пол, 
изразяване на пола, полова идентичност, сексуална ориентация, произход 
или здравно състояние.“ 

Също така изрично е посочено, че транс хората са включени в контекста 
определението за насилие, основано на пола: „Насилие, насочено срещу 
дадено лице, поради пол, полова идентичност или изразяването на пола на 
лице, или което засяга диспропорционално лица от определен пол, се 
тълкува като насилие, основано на пола.“ 

2.1.3 ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС В ОБЛАСТТА НА УБЕЖИЩЕТО 

На 13 декември 2011г. Европейският парламент и Съветът допълниха 
Директивата на ЕС за предоставяне на убежище на бежанци #51. Директивата е 
изключително важна за правата на транс хората в Европа, тъй като за пръв път 
терминът „полова идентичност“ се появи в основополагащ за ЕС документ. 

Директивата декларира: „Необходимо е да създаде концепция, че принад-
лежност към определена социална група е основание за преследване. За це-
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лите на определянето на отделна социална група, проблемите произтича-
щи от пола на кандидата за убежище, включително полова идентичност и 
сексуална ориентация, които могат да бъдат свързани с определени уста-
новени традиции и обичаи, като например генитално осакатяване (FGM / 
IGM), принудителна стерилизация или принудителен аборт, същите трябва 
да бъдат разглеждани разгледани надлежно и отделно, доколкото те са 
свързани с основателния страх на жалбоподателя от преследване.“ 

Освен това в Процедурите на Директивата#52, хората провеждащи интервюта 
на кандидатстващите за убежище, трябва да бъдат професионално обучени по 
въпросите, касаещи ЛГБТИ. Те също така трябва да могат да разпознават 
необходимостта от специални процедурни гаранции, основаващи се на 
личните характеристики на кандидатите. В Член 15 ясно се посочва, че 
държавите-членки трябва да „гарантират, че лицето, което провежда 
интервюто, е компетентно да вземе предвид личните и общите обсто-
ятелства, свързани със заявлението, включително културния произход на 
кандидата, пола, сексуалната ориентация, полова идентичност или друга 
уязвимост“. 

Държавите-членки следва да гарантират, че аспектите, касаещи 
транс хората в Директивата на ЕС за правата на жертвите и в 
законодателството относно търсещите убежище, както и при 
прилагането на законодателството на ЕС в областта на правата 
на жертвите и убежището в правото и практиката се вземат 
предвид. 

2.1.4 ШОТЛАНДСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ОМРАЗА 

Както беше посочено по-горе, Шотландия бе първата страна в Европа, която 
изрично разширява правната защита при случаите на насилие, включвайки 
насилие и престъпления от омраза по отношение на транс хората. 

Шотландският Закон за престъпленията, свързани с предразсъдъци бе приет 
от шотландския парламент през юни 2009г. и влезе в сила през март 2010г. Този 
закон разширява съществуващата защита за жертвите на престъпления 
на база предразсъдъци, мотивирани от расова или религиозна 
принадлежност, предоставяйки я и на жертвите на престъпления, 
мотивирани от сексуалната им ориентация, транс идентичност или 
увреждане. Законът уточнява, че при определяне на присъдите съдилищата 
трябва да вземат предвид престъпленията, мотивирани от омраза или не добро 
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отношение, базирани на действителната или въображаема сексуална 
ориентация или транс идентичност. #53 

Трябва да се отбележи, че определението за транс идентичност, установено 
в този закон, включва всички транс идентичности, които изрично обхващат: 

а) трансвестизъм, транссексуалност, интерсексуалност или други, 
упоменати в Закона за признаване на пола от 2004г., случаите на смяна 
на пола или 

б) всяка друга полова идентичност, която не е стандартна мъжка или 
женска идентичност.“ #54 

Това широко определение за транс идентичност се дължи на продуктивното 
сътрудничество между Шотландския парламент и Шотландския транс алианс 
(STA) и други групи, работещи за равнопоставеност, които бяха консултирани 
при изготвянето на закона. #55 

2.1.5 ДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ ОМРАЗАТА - ПЛАНЪТ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА 

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ЗА СПРАВЯНЕ С ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ОМРАЗА 

Вследствие на Брекзит референдума, през 2016г. броят на престъпленията 
и инцидентите с омраза се увеличи значително в Обединеното кралство. Планът 
за действие на правителството „Действие срещу омразата - план на 
правителството на Обединеното кралство за борба с престъпленията от 
омраза“ #56 отговаря на това предизвикателство с изчерпателен набор от мерки 
за периода 2016-2020г. Основните елементи са: i) предотвратяване на 
престъпленията от омраза чрез оспорване на основните предразсъдъци и 
нагласи, включително нови програми в училище; (ii) увеличаване на мерките за 
сигурност в общественото пространство, включително обществения транспорт 
и онлайн (където може да възникне израз на омраза); (iii) увеличаване на 
отчетността чрез работа с обществата, обикновено не обхващани от 
статистиката – като транс хората; (iv) подобряване на подкрепата за жертвите, 
включително давайки гласност на исканията на жертвите на насилие; (v) 
подобряване на събирането на данни и анализа им, като по този начин се 
увеличи разбирането на престъпленията от омраза, като се акцентира върху 
неонацистките и „традиционалистки“ мрежи. 

Както планът за действие на Обединеното кралство, така и изготвеният от 
Полицейския колеж на Обединеното кралство доклад „Насоки за борбата с 
престъпленията от омраза“ (2014г.) #58, се пояснява, че хората, които са 
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„трансджендър, транссексуални, травестити и онези, които притежават 
Удостоверение за признаване на пола* съгласно Закона за признаване на пола 
от 2004г.“ се покриват от термина „транс идентичност“. 

Удостоверение за признаване на пола „deed poll” e специфична за UK 
система, при която на лице се издава документ за съответствие на 
идентичности. 

Aдминистрациите, които са в процес на приемане или разширяване 
на вътрешното законодателство в областта на омраза, трябва да 
гарантират включването на сексуална ориентация, идентичност 
на пола, изразяване на пола и полови характеристики. Трябва да се 
обърне внимание и на превенцията на престъпленията. По време на 
изготвянето на такива закони и в работата с стратегиите за 
превенция е важно да се работи съвместно с организациите, 
представляващи ЛГБТИ хората, като се вземат под внимание 
техните предложения. 

2.2 СЪБИРАНЕ НА ДАННИ И СПЕЦИФИЧНИ МЕРКИ, СВЪРЗАНИ 
С ЛГБТИ 

2.2.1 СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРЕСТЪПЛЕНИ 

Брошурата с добри практики Living Free & Equal препоръчва събирането на 
данните за насилие и престъпления от омраза да включват „случаите, в които 
това се дължи на различия в сексуалната ориентация, полова идентичност 
и половите характеристики, като събирането на данните да е в 
съответствие със стандартите за правата на човека. Събирането на 
данни трябва да се извършва в сътрудничество с ЛГБТ и Интерсекс 
организации на гражданското общество.” 

Голямата трудност при получаване на точни данни се подчертава във 
следното предложение: „Възможен начин е да се съчетаят данни от 
държавните механизми за докладване с данните, събрани чрез проучвания 
на насилието и престъпленията от омраза, провеждани от 
неправителствени организации”. 

В данните за престъпленията от омраза от 2015г., публикувани от Службата 
за демократични институции и права на човека на ОССЕ (ODIHR), #58 са изброени 
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58 държави, които официално имат събрани данни за извършени престъпления 
против транс хора. Сред тези държави са: Хърватия, Дания, Финландия, 
Германия, Италия, Литва, Холандия, Испания, Швеция, Украйна, Обединеното 
кралство и САЩ. Единадесет от тези страни са европейски, но е очевидно, че 
има пропуски в разпознаването на случаите и мотивацията при трансфобни 
престъпления от омраза в повечето европейски държави. Гражданското 
общество е доста по-активно в Европа. Неправителствени организации от 24 
европейски държави изготвят доклади за насилието срещу LGBTI. 

Съществуват добри практики, които трябва да бъдат изучени и 
разпространявани. През 2008г. Лондонската полицейска служба започва 
проучване за оценка на преживяното от жените насилие на база на 
хомофобия и трансфобия. #59 Изследването има за цел да оцени насилието, 
срещу жени, и следователно не може да се счита за официално събиране на 
данни; въпреки това то дава тревожна цифра по отношение на неадекватното 
отчитане на инциденти, свързани с омраза. В действителност 83% от 
инцидентите, споменати от анкетираните жени, не са докладвани пред 
полицията. #60 Това показва, че по-добрата система за събиране на данни няма 
да бъде достатъчна, ако няма ангажимент с ЛГБТИ и Транс общността за 
насърчаване на докладването на инциденти, свързани с омраза. 

През 2014г. Колежът по полицейско управление на Обединеното кралство 
публикува Ръководство с набор от насоки за борба с престъпленията от омраза, 
предназначено за полицейски служители. Ролята му е да помогне за 
подобряване на общото качество на реакцията на полицията и полицейските 
служители, както и да намалят вероятността от несъобщаване на извършени 
такива престъпления. 

Ръководството обхваща законите, казусите и стандартите, които жертвите и 
свидетелите трябва да очакват от служителите, които са ангажирани в 
вземането на мерки при такива инциденти. Ключов елемент е изграждането на 
общественото доверие в способността на полицейските сили да реагират на 
престъпления от омраза на база хомофобия и трансфобия. 

2.2.2 ОФИЦИАЛНИ ЛИЦА ЗА ВРЪЗКА С ЛГБТИ ОБЩНОСТТА, НАСОКИ ЗА 

ВЪВЛИЧАНЕ НА ЛГБТИ В РАЗРЕШАВАНЕ СЛУЧАИ НА НАСИЛИЕ 

В Обединеното кралство все повече полицейски сили назначават конкретни 
служители за връзка с ЛГБТИ, с цел подобряване на диалога с общността. Тези 
служители действат като говорители на полицейските сили и като контактни 
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лица за връзка с ЛГБТИ общността. В Швеция, звеното в Стокхолм за борба с 
престъпления от омраза е преминало през обучение за борба с трансфобията. 

Освен двама специализирани служители на полицията, в Берлин 
прокуратурата също разполага със служител, работещ по престъпленията, 
свързани с ЛГБТИ хората, с цел адекватно наказателно преследване, оценка на 
тежестта на престъпленията и контакт с жертвите. 

Органите в Берлин, занимаващи се с издирване и задържане на 
заподозрени, от октомври 2011г. дават възможност на транс и интерсекс лица 
да изберат пола на лицето, извършващо претърсването: „Правото на избор на 
пола (на лицето, което извършва претърсването) трябва да се прилага за транс 
лица във връзка провеждане на разпити и разследвания“. 

В Шотландия, наред с обучението относно равнопоставеността и 
разнообразието, през което преминават всички полицейски служители, около 
90 служители, отговорни за връзка с ЛГБТИ общността, разширяват познанията 
си по специфичните проблеми чрез семинари, организирани от ЛГБТИ 
организации. В резултат на това те са по-добре подготвени да идентифицират 
приоритетите и пречките, свързани с проблемите на ЛГБТИ хората и да улеснят 
контактите в случай на извънредни ситуации. Изготвени са и насоки при случаи 
на полицейско задържане на транс хора, основаващи се на зачитане на 
самоопределението на полова идентичност #61, включително при издирването 
на транс хора, като са осигурени обучителни сесии за правилното прилагане на 
тези насоки. #62 

В Испания, Кметството на Мадрид подкрепя програма, наречена STOP Homo 
-Transfobia, съвместно с местна неправителствена организация. Горещата 
линия „SOS Homophobia“ е на разположение на ЛГБТИ хората, за всички случаи 
на тормоз, преследване, физическо и словесно насилие или всякакъв вид 
дискриминация, основана на сексуална ориентация или полова идентичност. 
Както в Мадрид, така и в Барселона съществуват специални окръжни 
адвокатски кантори, специализирани в борбата с омраза и всякакви 
престъпления, основани на полова идентичност или сексуална ориентация на 
жертвата. 

В Торино са създадени специални модули за обучение на общинските 
полицейските сили. Служителите се обучават в да разпознават и реагират 
правилно, при случаи, в които сексуалната ориентация, половата идентичност, 
стереотипите, са свързани с престъпления от омраза и реч на омразата, както и 
да се боярят с предразсъдъците и дискриминацията. Програмите за обучение 
също са предназначени да насърчат приемането и включването на 
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полицейските служители от ЛГБТИ общността на работното място и да покажат 
значението на многообразието за правилното функциониране на общинските 
полицейски сили. Модулите за обучение служат за предоставяне на местните 
асоциации на LGBTI хората възможност да се запознаят с полицията, за да могат 
да сътрудничат в конкретни случаи на хомофобско и трансфобско насилие и 
престъпления. 

2.2.3 ЛГБТИ И АСОЦИАЦИИТЕ НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ 

В някои страни, интересите на транс хората се подкрепят и от асоциации, 
основани от полицейски служители. В някои случаи, полицейски служители 
членуват в по-мащабни LGBTИ организации, докато в други, като например 
Националната полицейска транс асоциация (NTPA) в Обединеното кралство, 
работят конкретно по въпроси, касаещи транс хората. NTPA подкрепя транс и 
интерсекс полицейски служители да бъдат медиатори при връзката и работата 
с транс и интерсекс хора, включително чрез онлайн средства. Такива 
полицейски асоциации играят ключова роля за възстановяването на доверието 
на транс лицата към полицейските органи, и по този начин ги насърчават да 
съобщават за престъпления от омраза. В Холандия организацията на полицаи, 
наречена Roze in Blauw е широко представена в цялата страна, и се радва на 
успех в работата си в Амстердам. #64 

  

2.3 ДЕЙСТВИЯ И ДЕЙНОСТИ НА ЛГБТИ ОРГАНИЗАЦИИТЕ И 
ОБЩНОСТТА 

2.3.1 ДЕЙНОСТИ НА ОБЩНОСТТА 

В Турция НПО Red Umbrella прави домашни посещения, подкрепя и 
документира случаи на хора, преживели насилие или други нарушения на 
човешките права, и при налични доказателства осъществява застъпнически 
действия. Red Umbrella също така публикува доклади, предназначени за 
министерствата, с които ги информират предизвикателствата и проблемите 
пред транс хората, както и секс работниците, както и организираха кръгли маси 
с държавни служители в провинцията. Red Umbrella работи по проект, насочен 
към достъпа на транс хора до механизми за защита след преживяно насилие - 
включително осигурява подслон, и юридически мерки за предотвратяване на 



24 

повторно насилие. Проектът събира заедно организациите и администрациите, 
осигуряващи подслон на жертвите на насилие, представителите на Дирекцията 
по семейни и социални политики в провинцията (управляващи домовете за 
подслон), полицейски служители, общини, НПО и други заинтересовани 
страни. Целта е търсене на начини за подпомагане на жертвите преживели 
насилие, чрез осигуряване на убежища за транс жени или подобряване на 
условията в съществуващите подслони. Предвижда се и издаване на 
ръководство за длъжностни лица. 

Транс хаус е малък подслон за транс хора в Истанбул, който получава малка 
подкрепа в натура от общините Sisli и Besiktas. Екипът за равнопоставеност на 
община Cankaya, най-големият централен район на Анкара, също се ангажира 
да работи с транс хора след застъпническа кампания от страна на Red Umbrella. 
Същата община отвори и център безплатно и анонимно за тестване и 
консултиране на ХИВ, който след застъпничеството на Red Umbrella, започна да 
приема и лесбийки и секс работници. 

В Унгария неправителствената организация TransVanilla се присъедини към 
Коалицията срещу насилието на омразата в Унгария, инициатива, стартирана от 
организация Ebony на африкански мигранти #65. Няколко от организациите, 
участващи в проекта, предоставят своите услуги за транс хора, преживели 
насилие, а ролята на TransVanilla в коалицията е в предоставянето на безплатна 
психологическа помощ и правна помощ на жертвите. 

В Киргизстан неправителствената организация Labrys успешно мобилизира 
международната подкрепа срещу закон, целящ криминализиране на 
„хомосексуалната пропаганда“. Labrys изготви алтернативен доклад, адресиран 
към Комитета на ООН за премахване на насилието срещу жените (CEDAW), 
документирайки високото ниво на институционализирана и ежедневна 
дискриминация на ЛГБТИ хората, от страна на правителството и институциите. 
Докладът включва данни за документирани инциденти и насилие срещу транс 
хора, събрани чрез системата за наблюдение на проекта на TGEU - ProTrans. 

Неправителствената LGBTI организация Labrys си сътрудничи тясно с 
Организацията за правата на секс работниците Tais Plus, включваща съвместен 
служител. Организациите установиха, че интерсекционалното сътрудничество-
то им позволява да разбират по-добре и да осигуряват необходимата подкрепа 
на секс работници и транс хора. През 2014г. те изготвиха и съвместен алтерна-
тивен доклад към CEDAW относно положението на употребяващите наркотици 
жени секс-работници, и ЛБТИ хора и в момента съвместно участват в програ-
мата на CEDAW за изпълнение на препоръките към правителството на 
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Киргизстан. 

2.3.2 ВКЛЮЧВАНЕТО НА ТРАНС ХОРА В ОСИГУРЯВАНЕТО НА ПОДСЛОН В 

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО 

В Обединеното кралство благотворителната организация „RISE - свобода от 
домашно насилие“, работи за включване на ЛГБТИ хората, преживели домашно 
насилие дейността си. Работата на организациите, занимаващи се с 
благотворителност ясно показва, разбирането на конкретните ситуации, в 
които ЛГБТИ жертвите могат да се окажат. Необходимостта да се се справят със 
заплахи от изхвърляне от дома, липсата на семейната подкрепа или 
непризнаване на идентичността, са малка част от идентифицираните 
проблеми. 

2.3.3 КАМПАНИЯ „НЕ МРАЗИ ПОВЕЧЕ“/HATE NO MORE 

Кампанията Hate No More срещу хомофобията, стартирана от полска 
неправителствена LGBTI организация, излезе с два информационни доклада, 
като в нея участваха партньори от Хърватия, Унгария, Латвия, Литва и Полша. 
Първият доклад#67 изследва разпространението, местоположението, 
нарушенията; ефекта на хомофобското и трансфобското насилие и тормоза 
върху ЛГБТИ хората, нуждите на ЛГБТИ, преживели хомофобско и трансфобско 
насилие и тормоз. Докладът дава ключови констатации за реакцията на 
наказателното правораздаване на случаите на такова насилие и тормоз и в 
петте страни. 

Другият доклад - Наръчник за правораздаващите органи, отговарящ за 
нуждите на жертвите на хомофобски и трансфобски престъпления от омраза, 
#68 е разширено издание с ресурси и съвети за полицията, прокурорите и 
съдилищата. Прилага се също информация изискванията на Директивата за 
правата на жертвите, както и обобщение на нуждите на жертвите на 
хомофобски и трансфобски престъпления от омраза. 
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2.4 ПРАВА НА ТРАНС ХОРАТА В ЗАТВОРА И В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА 
ЗАДЪРЖАНЕ 

2.4.1 ШОТЛАНДСКАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОЛОВА ИДЕНТИЧНОСТ И ПРОЦЕДУРИ 

ПРИ СМЯНА НА ПОЛА В ЗАТВОРИТЕ 

Транс хората в затворите са изложени на висок риск от дискриминация и 
насилие от страна на други затворници и служители. Шотландската служба за 
лишаване от свобода има политика на задържане под стража, която се 
съобразява със самоопределението. Политиката относно полова идентичност 
и смяна на пола за тези, които са настанени в центровете за лишаване от 
свобода, е създадена през 2014г. в сътрудничество с обединенията на 
гражданското общество и се прилага и за персонала в затворите. Политиката се 
основава на Закона за равенството от 2010г., при който смяната на пола е 
защитена характеристика. Правилата съдържат подробни указания, 
например за процеса на настаняване, за необходимото съдействие при процес 
за смяна на пола. Човек, който „живее постоянно в новия си социален пол“, 
трябва да бъде настанен заедно с други хора от този пол. Ключов елемент е 
индивидуалното съдействие и консултиране, в което задържаното транс лице 
има правото да участва и да покани и представители на транс организация. 
Съвместно те разглеждат всеки отделен случай, като се оценяват личните 
качества и особености на всеки задържан, и се вземат решения относно 
настаняването и други въпроси. 

Шотландският транссексуален алианс (STA), който работи повече от шест 
години за създаване на правила, посочва редица стратегически решения, взети 
с цел приемане и прилагане на тези правила и политики: позоваване на 
законодателството за равенство, посочвайки принадлежността на транс хората 
към уязвимо малцинство, като изтъква проблемите, свързани с психическият 
стрес при задържането и посочва рисковете за безопасността на затворниците, 
настанени в без вземане предвид техният транс статус. STA посочва важността 
на въвеждането на тези политики и призовава шотландските органи за 
лишаване от свобода да ги прилагат навсякъде. Все пак STA съобщава, че има 
постоянна нужда от обучение и ангажираност на всичките органи, свързани със 
задържането и лишаването от свобода. В бъдеще политиките и правилата 
трябва да отразява нуждите и на небинарните хора. 
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2.4.2 МАЛТИЙСКАТА ПОЛИТИКА ТРАНС, ИНТЕРСЕКС И НЕБИНАРНИТЕ ХОРА В 

ЗАТВОРИТЕ 

В Малта институциите за лишаване от свобода имат Политика за транс, 
интерсекс и небинарни правонарушители #69, която урежда настаняването 
(основана на юридическия пол, а не телесния), уважението към полова 
идентичност, имената и местоименията и определя процедурите за достъп до 
облекло необходимите аксесоари (за пристягане на гърдите или създаване на 
видимост за такива и т.н.), регистрация, регулация и достъп до душове и 
съблекални. Все още няма яснота относно правото на самоопределение и 
участие като в шотландските политики. 

2.4.3 ОБЗОР НА ХУМАННОТО ОТНОШЕНИЕ ПРИ ЗАДЪРЖАНЕТО НА 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО 

Вътрешното министерство на Обединеното кралство поръча доклада „Обзор 
на отношението при задържане на представители на уязвими групи“, 
публикуван през януари 2016г. В него Стивън Шоу прави критичен анализ на 
положението на уязвимите групи в имиграционното задържане. В доклада се 
препоръчва транс хората да бъдат добавени към списъка на групите, които се 
препоръчва да не бъдат задържани поради невъзможността на отговорните за 
това органи да осигурят „подходяща, безопасна и поддържаща среда“. 

2.4.4 ЗАКОНЪТ ЗА ЕЛИМИНИРАНЕ СЕКСУАЛНОТО НАСИЛИЕ В ЗАТВОРИТЕ В САЩ 

(PREA) 

В Съединените щати, Законът за елиминиране сексуалното насилие в 
затворите (PREA), приет през 2012г., представя добри стандарти за 
предотвратяване, откриване и реагиране на сексуално насилие в затвора. 
Служителите трябва да бъдат „обучени в ефективна и професионална 
комуникация с ЛГБТИ и лицата с транс или небинарна идентичност“, 
включително при претърсване; и да се увери, че процесът на претърсване е 
съобразен с това „дали затворникът или пребиваващият е или е възприеман 
като ЛГБТИ или несъответстващ на документният си пол“; „Прегледите 
след задържане“ трябва да вземат предвид „дали престъплението е свързано 
с ЛГБТИ принадлежност, или съмнение за такава“. Претърсването или 
прегледите на тялото с единствената цел да се определи видът на гениталиите 
на лицето е напълно забранено! 
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Стандартът също така позволява транс и интерсекс затворници и задържани 
да получат възможност да се къпят отделно от другите затворници и 
задържани. 

Най-важното е, че затворниците имат право да докладват насилие към 
управата на центровете за задържане и затворите или да потърсят външно 
съдействие, без да се страхуват за конфиденциалността си. През 2010г. Бюрото 
за подпомагане на правосъдието финансира Националния ресурсен център 
PREA #70 за подпомагане на затворите в прилагане на стандарта. 

2.4.5 ПОДКРЕПАТА НА ЗАКОНА „СИЛВИЯ РИВЕРА“ (SRL) ЗА ТРАНС-

ЗАТВОРНИЦИТЕ В ЗАТВОРА 

В Съединените щати проектът за Закон „Силвия Ривера“ предлага широка 
подкрепа, организация в затворите, правни услуги и застъпничество за правата 
на задържаните в затворите #71, и декларира, че „тези общности са свръх 
представени в системата за лишаване от свобода, която работи за още по-
голямата им изолация“. Консултативният комитет по затворите (ПАК) има 
около 70 членове, които са транс, интерсекс, небинарни и съмишленици, които 
в момента изтърпяват наказание в системата за лишаване от свобода. 
Членовете на Асоциацията работят заедно с членовете на останалата част от 
екипа по закона „Силвия Ривера“ за разработване на мерки и послания по 
закона, както и да предоставят експертиза на Националната комисия за 
елиминиране сексуалното насилие в затворите. 

ПАК е създаден поради убеждението на екипа SRL, че хората, които са най-
силно засегнати от системите на насилие и потисничество, с което се бори, са 
най-добрите борци срещу насилието и подтисничеството. Блогът на 
Консултативния комитет по закона, споделя историите на членовете на ПАК #72, 
в ролята си на „инструмент, който да гарантира, че нашите хора оцеляват 
в затворите, а техните истории се споделят навън“. 

Прочетете за усилията на SRL за подобряване на PREA тук: 
https://srlp.org/category/pac/ 

Вместо да увеличават присъдите за лишаване от свобода, 
държавните и гражданското общество трябва да работят 
съвместно с гражданското общество, за въвеждане на 
алтернативни форми на наказание, насочени към премахване на 
първопричините за трансфобията. 

https://srlp.org/category/pac/
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2.5 РЕСУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УБЕЖИЩЕ ТРАНС ХОРА 

Търсещите убежище транс хора и транс бежанците са изложени на повишен 
риск да станат жертви на престъпления, тормоз и насилие. Тази тяхна повишена 
уязвимост трябва да сигнализира ЛГБТИ общността и властите да засилят 
усилията си за по-добра превенция, защита и предпазване на транс-бежанците 
от насилие базирано на омраза. 

2.5.1 ПУБЛИКАЦИИ, СЪДЪРЖАЩИ ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

УБЕЖИЩЕ НА LGBTI БЕГАНЦИ 

През май 2014г. ILGA-Europe публикува „Добри практики, свързани с 
кандидатстващите за убежище представители на LGBTI в Европа“ #73 

Изданието съдържа подробна информация за правото на ЕС, позициите на 
UNHCR и добрите практики от национално ниво по отношение на всички 
аспекти, свързани с предоставяне на убежище в страните от ЕС, както и 
споделен опит за подобряване на условия в центровете за приемане и 
настаняване на бежанци. 

2.5.2 ДОБРЕ ДОШЛИ В STAY. ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРАНС ОБЩНОСТИ, ВКЛЮЧВАЩИ 

ТЪРСЕЩИТЕ УБЕЖИЩЕ В ЕВРОПА ТРАНС ХОРА 

През октомври 2016г. Transgender Europe (TGEU) публикува „Welcome to 
Stay“. Изграждане на транс общности, включващи търсещите убежище в 
Европа транс хора #74 Брошурата е продължение на съвместния семинар на 
TGEU и ILGA-Europe относно предоставянето на убежището на ЛГБТИ хора, 
организиран в Берлин през юли 2016г. Тя съдържа полезна информация за 
предизвикателствата, проучванията и изводи, примери за добри практики и 
информация за ЛГБТИ общностите в Европа, които желаят да бъдат по-
приобщаващи и подкрепящи. Брошурата е създадена с експертната помощ на 
транс бежанци, както и адвокати и активисти, подкрепящи търсещите убежище. 
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ГЛАВА 3  
БЪРЗА, ПРОЗРАЧНА И ДОСТЪПНА ПРОЦЕДУРА ЗА 

ЗАКОНОВА СМЯНА НА ПОЛА, БАЗИРАНА НА 
САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ 

 

ППРРЕЕППООРРЪЪККАА  33::  

Създаването на бърза и прозрачна процедура за смяна 
на името и пола на транс лицата, включваща всич-
ките документи, както и свидетелствата за раждане 

През последните години, в редица страни бяха приети закони, които напъл-
но, или в голяма степен покриват стандартите, изисквани от Препоръка 3. 

През 2015г. Съветът на Европа публикува Наръчник за правната страна на 
законовото признаване на смяната на пола, защита на човешките права на 
транс лицата с актуализирана информация за прилаганите до момента 
правни стандарти страните на Съвета на Европа. #75 Това не е наръчник с 
добри практики, но предоставя актуална информация относно изискваните 
минимални правни стандарти. 

3.1 ПРАВНО ПРИЗНАВАНЕ НА ПОЛА 

3.1.1 ЗАКОНЪТ НА МАЛТА ЗА ПОЛОВА ИДЕНТИЧНОСТ, ИЗРАЗЯВАНЕ НА ПОЛА И 

ПОЛОВИТЕ БЕЛЕЗИ 

Законът на Малта за полова идентичност, изразяване на пола и половите 
белези („Законът GIGESC“) от 2015г. черпи вдъхновение от аржентинския закон 
от 2012г. Малта обаче отива по-далеч от Аржентина, тъй като в Закона заляга 
правото на всеки гражданин да изразява своята полова идентичност. Законът 
GIGESC прекратява европейската практика на доказване от страна на ищеца на 
полова идентичност. Той също така визира въпроси, касаещи интерсекс лица, 
забранявайки операции, свързани със половите белези на интерсекс деца и 
лица, които не са в състояние да дадат информирано съгласие. 
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В член 3 правото на полова идентичност се определя, както следва: „(1) 
Всички лица, които са граждани на Малта, имат право на: (а) признаване на 
полова идентичност; б) свободното развитие на личността им според 
тяхната полова идентичност; в) да бъдат третирани в съответствие със 
своята полова идентичност и да бъдат идентифицирани по този начин в 
документите, изискващи указване на полова идентичност; и г) телесна 
неприкосновеност и физическа автономия.“ 

Други основни характеристики на Закона GIGESC са: 

 Правото на полова идентичност, изразяване на пола, физическа автономия и 
телесна цялост, независимо от възрастта; 

 Бърза, прозрачна и достъпна процедура за законово признаване на пола, в 
която изискването за патологизация (по МКБ) психологическо или 
медицинско доказателство е забранено; 

 Признаването на пола е достъпно за непълнолетни, намерили убежище, лица, 
както и бежанци в процес на търсене на убежище,  

 Децата трябва да бъдат изслушвани в процедурата за признаване на пола, и 
най-добрият им интерес трябва да бъде от първостепенно значение; 

 криминализиране на ненужните медицински интервенции или лечение, 
свързани с установяване или коригиране на половите белези на лице без 
информираното му съгласие; 

 Родителите на интерсекс новородени могат да забавят регистрацията на 
маркера за пол в свидетелството за раждане, или да се възползват от правото 
на неутрален пол; 

 Осигурява антидискриминационна защита в областта на обществените и 
частни услуги, както и в публичния и частен сектор; 

Пълният текст е достъпен онлайн. #76 За подробен анализ на това и други 
закони за признаване на пола в Европа, вижте допълненото и преработено 
преработеното издание на TGEU на Наръчника „Правно признаване на смяна на 
пола в Европа“, публикуван през декември 2016. #77 

3.1.2 ДРУГИ ДОБРИ ПРАКТИКИ В ЕВРОПА: ДАНИЯ, ИРЛАНДИЯ И НОРВЕГИЯ 

Все повече и повече страни в Европа базират законодателството си за смяна 
на гражданският пол на самоопределението на лицето. Дания беше първата на 
11 юни 2014г., с приетата поправка към Закона за гражданската регистрация.#78 
Законът позволява на лица на възраст над 18-годишна възраст да променят 
юридически пола си единствено на база самоопределение. При влизането си в 
сила, това беше единственият закон за признаване на пола в Европа, основаващ 
се само на самоопределение. 
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Значимият параграф в закона има следното съдържание: „След писмено 
заявление Министерството на икономиката и Вътрешните работи ще 
предостави нов осигурителен номер (аналог на ЕГН) на лица, които се 
самоопределят като принадлежащи към противоположния пол. [...] След 
период от 6 месеца, считано от датата на подаване на заявлението, 
заявителят трябва да потвърди заявлението писмено. Допълнително 
условие е ищецът да е навършил 18 години към момента на подаване на 
молбата“. Докато признаването на самоопределението е добра практика, 
изискването за период на изчакване, ограничението по възрастова граница и 
изключването на хората с небинарна половата идентичност, се нуждаят от 
допълнително внимание. В Дания, интерсекс хората са изключително 
патологизирани и принудени да се идентифицират освен документно, така и 
телесно като един от двата пола, което е огромен проблем за тях. 

През юли 2015г. Ирландското правителство прие Закон за признаване на 
равенството между половете #79, който позволява на всички лица на възраст над 
18 години, които живеят в Ирландия или са регистрирани в ирландския 
регистър на ражданията, да декларират собствената си полова идентичност. 
Младите хора на възраст 16-18 години също могат да кандидатстват, за да 
бъдат законно признати, но процесът изисква патологизиране (диагноза по 
МКБ).#80 

Норвегия стана четвъртата европейска страна, която прие на 1 юли 2016г. 
Закон за признаване на пола, основаващ се на самоопределение. #81 
Възможността за промяна на документния пол и име, чрез прост процес е 
налична за всички над 16 години. Деца над шест години могат да кандидатстват 
заедно със законни настойници. Законът няма изисквания за диагностика или 
медицински интервенции от какъвто и да е вид и няма период на „размисъл“ 
като този в Дания. 

3.1.3 ДОСТЪП ДО ЮРИДИЧЕСКО ПРИЗНАВАНЕ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ 

Досега Малта е единствената европейска държава, която предоставя пълен 
равен достъп до юридическа смяна на пола без значение възрастта, а също и 
единствената страна, която е заявила изрично, че не изисква психиатрична 
диагноза или медицинска намеса при непълнолетни, Законът GIGESC също е 
единственият, който включва интерсекс хората в същото защитно 
законодателство. С промените, приети на 5 декември 2016г., Малтийският 
закон GIGESC позволява смяна на документния пол след 16-годишна възраст 
(без съгласието на родителите), подобно на Норвегия. Малта и Норвегия имат 
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подробни разпоредби за това как се решава ситуацията, ако родителите не са 
съгласни, като фокусът е върху най-добрия интерес на детето. В Ирландия 
юридическото признаване на пола е възможно за хора на възраст от 16 години, 
но процесът е сложен и медикализиран. 

3.1.4 ДОСТЪП ДО ПРОЦЕДУРА НА СМЯНА НА ПОЛА В ЗАТВОРА 

През декември 2016г. Малтийският закон GIGESC бе изменен, за да даде 
възможност на лица, които не са малтийски граждани и се намират в 
центровете за задържане, да получат достъп до юридическа смяна на пола: 
„Лице, което е задържано в институция, осигуряваща разделяне на полов 
признак в Малта, може да му бъде признат пола чрез клетвена декларация, 
потвърждавайки социалния пол на лицето и намерението му да продължи 
да живее съобразно този пол по време на периода на задържане“. Това 
подобрява политиката относно правата на жените в малтийските затвори, 
където разпределението се основава на документния пол, а не на 
самоопределението. 

Малтийският закон представлява много добър модел за правно 
признаване на пола на други места, тъй като обслужва различните 
нужди на разнообразната транс-общност, осигурява неприкоснове-
ност на личния живот и прозрачни процедури. Лицата, отговорни за 
вземането на решения, трябва да се стремят към постигането на 
пълна демедикализация и въвеждане на процедури за признаване по 
пола, базирани на самоопределението. Проверете Ръководството на 
TGEU за юридическа смяна на пола, за да прецените дали 
(предложените) регламенти са съвместими с правата на човека. 

3.2 ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ПРОМЯНА НА ИМЕНАТА И ПОЛА В 
ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ 

3.2.1 ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ПРОМЯНА НА ИМЕНАТА, СЛЕДВАЩО ТРАДИЦИЯТА 

НА ПРЕЦЕДЕНТНОТО ПРАВО (COMMON LAW) 

В много страни, следващи традицията на common law, всеки може да 
променя името си чрез дело за промяна на името („deed poll“). В Обединеното 
кралство не е необходимо да се регистрира този акт. Вместо това съществува 
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стандартен документ, който надлежно попълнен от лицето, извършващо 
регистрацията и подписан в присъствието на свидетел, е достатъчен за 
признаването на смяната на името. Промененото име след това се приема от 
различни институции, сред които паспортен офис и банки. Промяната на име 
чрез deed poll акта не променя името в свидетелството за раждане. #82 

Актът за раждане се изисква рядко, но е задължителен при сключване на 
брак. 

В Ирландия такъв акт е възможно да се получи от Централната служба на 
което и да е от четирите съдилища в Дъблин, и струва еквивалента на 120 
долара. За хора под 18 години това изисква съгласието на законните 
настойници. 

3.2.2 ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ШВЕДСКИЯТ ЗАКОН ЗА СМЯНА НА ИМЕНАТА ПРИ 

ТРАНС ХОРАТА 

Подобно на няколко други страни, в Швеция съществува закон за смяна на 
имената (не транс-специфичен), регулиращ имената, които родителите избират 
за своите деца, както и промяна на личните имена по-късно в живота. До 2009г. 
всички имена са свързани с определен пол, като по този начин е позволена 
промяна на името, докато е избрано друго име от същия регистър на половете. 
Налице е и списък с около 50 „неутрални имена“. Въпреки това, през 2009г. 
Върховният административен съд постанови, че лице на възраст над 18 години 
има право да определи личното си име независимо от този закон. Всички 
възрастни вече могат свободно да избират име, което те считат за подходящо, 
независимо дали традиционно са свързани с определения пол или не. Това 
решение позволява на транс хората да променят имената си, за да отразяват 
тяхната полова идентичност. #83 През 2012г., след писмено оплакване, 
направено от транс и LGBT организации, на деца между 12 и 18 години също бе 
разрешено да променят имената със съгласно съществуващите закони. В 
същото време се даде възможност за смяна и на фамилните имена. 

Общото законодателство за смяна на пола, следва да позволява 
широка интерпретация, за да позволи на транс хората да променят 
имената си към такива, които отговарят по-добре на тяхната 
полова идентичност. 
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3.2.3 СМЯНА НА ДОКУМЕНТНИЯ ПОЛ В ГЕРМАНИЯ 

В Германия, съгласно Transsexuellengese #84 (Транссексуално право), е 
възможно да се промени само името, без да се променя пола. Член 4 от Pass 
Gesetz #84 (Паспортен закон) позволява полът в документите за самоличност 
да бъде коригиран така, че да съответства на пола на личното име, 
променено съгласно Transsexuellengesetz, но не изисква промяна в официално 
регистрирания пол, който също може да бъде променен съгласно същия 
закон, но в различна процедура! 

За смяна на официалният пол вече не се изисква стерилизация или операция 
за смяна на пола. 

От 2018г. за гражданите на Германия е достъпен и неутрален пол, който бе 
въведен първоначално с цел да остави възможност на родителите на интерсекс 
деца да не записват пола им при раждане. 

3.2.4 ПРАВО СМЯНА НА ТРУДОВА КНИЖКА И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ В ГЕРМАНИЯ 

В Германия пред Върховния съд на Хам (Вестфалия) беше представен 
въпросът дали транс лице има или не право да извършва промени в предишни 
записи в трудовата си биография след промяна на име или пол. В своето 
решение #86 Съдът подчертава, че всяко лице има право на трудов сертификат и 
че в случай на загубено или унищожено досие на транс лице не може да 
представлява достатъчно силна причина да се откаже от поправката. В 
действителност, дори ако досието на транс човек е било унищожено поради 
давност, от работодателя все още се очаква да предостави удостоверение за 
трудов стаж. Оригиналното свидетелство остава валидно и работодателят 
трябва да коригира името и да предприеме подходящи граматически и 
технически промени ако е необходимо, освен ако не се извършват съществени 
промени. 

3.3 АЛТЕРНАТИВНИ ИДЕНТИФИКАЦИОННИ КАРТИ 

3.3.1 ЛИЧНИ КАРТИ НА ТРАНС ХОРАТА В ПОЛША 

В Полша организацията за транс-права Transfuzja е поела нещата в свои 
ръце, и от септември 2014г. издава „транс карти за самоличност“. Целта на 
картите е да улеснят живота на хората, чийто външен вид не отговаря на пола в 
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официалните им документи за самоличност. Картите имат две страни и две 
снимки, едната изобразява човека като на официалната лична карта и другата - 
с алтернативното му име и визия. Аксесоарите от официалната лична карта 
също присъстват, за да се осигури идентификация на лицето. Картите не са 
официално признати документи, но опитът показва, че те подобряват 
положението на притежателите, например когато са в контакт с полицията или 
когато получават поща и трябва да се идентифицират. 

За да бъде издадена такава лична карта, лицата на възраст над 18 години 
предоставят попълнен формуляр, две снимки и копие от документ за 
самоличност в офиса на Transfuzja. Картата е безплатна. 

Администрациите, пред които лицето се легитимира с Транс-карта, 
се насърчават да не използват патологизираща терминология. 
Вместо това те трябва да се стремят да използват език, който 
отразява по-добре разнообразието от полови идентичности. 

3.4 ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗИСКВАНЕТО ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ И 
ДРУГО МЕДИЦИНСКО ЛЕЧЕНИЕ 

ППРРЕЕППООРРЪЪККАА  44::  

Да се премахне стерилизирането и други задължи-
телни медицински процедури като необходимо зако-
ново изискване за признаване на половата идентич-
ност на дадено лице в законите, регламентиращи про-
цеса на промяна на името и пола. 

В рамките на Съвета на Европа около половината държави-членки, имащи 
законодателни мерки, които позволяват промяна на законовият пол, изискват 
доказателство за трайна стерилност или операции, които неизбежно водят до 
стерилност преди юридическото признаване на пола. #87 Това обикновено 
включва задължителна операция за смяна на пола. 

Тези разпоредби неоснователно свързват правна процедура (разпознаване 
на пола) с медицински процедури (стерилизация и операция по смяна на пола). 
Това очевидно нарушава правото на физическа неприкосновеност на транс 
човека и правото му да има или да създаде семейство. Задължителните 
медицински процедури противоречат на самоопределение на транс хората по 
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отношение на медицинските интервенции и често ги поставят пред избора 
между лишаване от способност за възпроизвеждане от една страна или 
получаване на мечтаните официални документи, които да отразяват тяхната 
идентичност. 

Трябва да отбележим, че се увеличават случаите на създаване на правни 
процедури за признаване на пола, не изискващи стерилизация или 
хирургическа смяна на пола. 

3.4.1 ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

Малта, Ирландия, Дания и Норвегия премахнаха изискването за 
стерилизация чрез промяна на стария закон или чрез въвеждане на нов. Освен 
това, в Белгия, Беларус, Естония, Франция, Исландия, Холандия, Полша, 
Португалия, Испания, Швеция и Обединеното кралство има законодателство, 
което не изисква стерилизираща операция преди юридическото признаването 
пола. В тези страни обаче все още се очаква кандидатите да представят 
доказателства за „разстройство на полова идентичност“, (F64.0 по МКБ) или 
дълъг срок на проследяване от психиатрични специалисти, което изисква 
диагностициране на психическо разстройство или други подобни, и 
противоречи на стандартите за правата на човека изисквани от Препоръка 4. 

В България практиката е спорна, като в много случаи решенията се вземат по 
преценка на съда, без оглед на международните стандарти или предшестващи 
съдебни практики. 

Извън Европа, законовите разпоредби, които отговарят напълно на 
посочените стандарти, се намират в аржентинския Ley de identidad de género и 
Уругвайският закон No18.620 Derecho a la Identidad de Género y al Cambio de Nom-
bre y Sexo en Documemtos Identificatorios. #89. Последният стига до изрично 
забрана на изискването за операция по смяна на пола с цел признаване на 
равенство между половете (член 3). Това вдъхнови законодателите на Мексико 
Сити, както беше описано по-рано. В началото на 2015г., инспирирано от 
аржентинския закон от 2012г., правителството на федералния окръг на 
Мексико Сити въведе възможността за смяна на документния пол. #90 
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3.4.2 ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ НАЦИОНАЛНА 

СЪДЕБНА ПРАКТИКА 

В допълнение към горепосочените закони Австрия, Германия, Италия, 
Швеция, Швейцария и Украйна премахнаха изискването за стерилизация чрез 
съдебни решения. Върховният административен съд на Австрия #91 постанови 
през април 2009г., че задължението за хирургична смяна на пола не може да 
бъде изискване за законова смяна на пола, когато се съгласи с аргумента на 
ищеца, че необходимата генитална хирургия би довела до много дълъг период 
на отпуск по болест, който би могъл да доведе до потенциална загуба на 
работа. 

В България съществува законово-нормативно противоречие, касаещо транс 
хората. Наказателният кодекс предвижда наказание за умишлено увреждане на 
детеродна способност (член 226 НК). Въпросният текст не визира случаите, в ко-
ито това се налага по медицински показания (при рак на половите органи, при 
полова дисфория). Въпросният член често се използва с цел посегателство върху 
правото на транс хората да разполагат с тялото и живота си. 

Същевременно, съдилищата в България изискват психиатрична / психологич-
на експертиза, данни за започната хормонозаместителна терапия (ХЗТ) и дори 
операция за промяна на външните полови органи, в съответствие с представите 
на обществото за пол. Последните две процедури, водят до стерилитет, като при 
ХЗТ той не е задължителен, но е често срещано явление. Това влиза в конфликт 
с Наказателният кодекс и изисква, съдебна смяна на легалния пол, в 
съответствие с половата идентичност на лицето, с позволение да се извършват 
нататъшните процедури, по желание. 

Случаите варират, като често се срещат решения, в полза на транс хората, без 
изискване за хирургическа намеса. Същевременно Висшият Касационен Съд 
излезе с решение за задължителна хормоналната терапия, поставяща неудобно 
положение, както хората нежелаещи да поемат в тази посока, така и тези, които 
се сблъскват с липсата на медицински стандарти за провеждане на такава. 
Единственият изход е самолечението. 

За повече подробности относно решенията вижте публикациите на 
сайта на Билитис: http://www.bilitis.org/analysis-bilitis и на сайта на TGEU: 
http://tgeu.org/toolkit_legal_gender_recognition_in_europe/ 
  

http://www.bilitis.org/analysis-bilitis
http://tgeu.org/toolkit_legal_gender_recognition_in_europe/
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Законодателите следва да отговарят на стандарта, установен в 
Принцип 3 на Джокякарта, който гласи: „Всеки човек има право на 
признаване от закона“ и че никой не може да бъде принуден да се 
подлага на медицински процедури, операция за смяна на пола, 
стерилизация или хормонална терапия, като изискване за правно 
признаване на неговата полова идентичност „. 

3.5 РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ОТ 
ПРАВНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА СМЯНА НА ПОЛА 

ППРРЕЕППООРРЪЪККАА  66::  

Премахване на всички ограничения върху правото на 
транссексуалните лица да останат в съществуващ 
брак след документна смяна на пола. 

Изискването транс хората, при стартиране на дело за смяна на пола да са 
несемейни (наричано също „изискване за развод“) преди признаването на пола 
е все още широко разпространено в Европа. Когато това изискване беше 
въведено за пръв път, целта му бе да запази брака като недвусмислена 
хетеросексуална институция, състояща се от съпрузи от противоположния пол. 
Следователно то е едновременно хомофобско и трансфобско, тъй като 
сериозно пречи на личния живот на двамата съпрузи и на правото им да запазят 
съществуващия си брак. Той също така действа като препятствие пред хора, 
които биха искали да сменят документите си, но не желаят да се развеждат. 

Парадоксално е, но изискването за развод често може да остане в 
националното законодателство дори и в държави, които са въвели брачно ра-
венство и легализирали еднополовите бракове. 

3.5.1 ПРЕМАХВАНЕ НА „ИЗИСКВАНЕТО ЗА РАЗВОД“ ЧРЕЗ ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

Законите, споменати по-рано като добри практики - от Малта, Ирландия, 
Дания и Норвегия - всички включват възможността да останат в брак. 
Малтийският закон GIGESC,в Член 3. посочва това много ясно: 

(2) Без да се засягат разпоредбите на този закон - 
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а) правата, отношенията и задълженията на лицето, произтичащи от 
неговите родителските права или брак, по никакъв начин не се засягат; 

б) правата на лицето, произтичащи от наследяването, включително, но 
не само, завещателни разпореждания, направени в негова полза, както 
и всички задължения и / или права, които са подложени или придобити 
преди датата на промяна на полова идентичност, по никакъв начин не 
могат да бъдат засегната; и 

в) всяко лично или действително право, което вече е придобило от трета 
страна, или някаква привилегия или хипотетично - правото като 
кредитор или длъжник, възникнали преди промяната на половата 
идентичност на лицето, по никакъв начин не може да бъдат засегнати. 

3.5.2. СЪДЕБНА ПРАКТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 

На 16 юли 2014г. Върховната камара на Европейския съд по правата на човека 
издаде присъдата в делото Хамлайзен срещу Финландия. #92 Съдът отхвърли 
твърдението, че искането бракът да бъде преобразуван в регистрирано парт-
ньорството, преди да бъде сменена половата идентичност, е нарушение на 
правото на личен и семеен живот, правото на брак или принципа на недискри-
минация на Европейската конвенция за правата на човека. Върховната камара 
заяви, че принуждаването на двойката да прехвърли брака си в регистрирано 
партньорство, което осигурява „почти идентична (...) правна защита“ и пред-
полага само „незначителни различия“, не е непропорционална. Решението не 
бе в полза на транс хората, но все пак има и положителни аспекти, като несъг-
ласието на съдиите Sajo, Keller и Lemmens, които силно подкрепят защитата на 
правата на транс хора. Те подчертават в своето изявление, че „е много пробле-
матично да се съпоставят и противопоставят две различни форми (...) една 
срещу друга“ и да се заключи, че поради това те „не могат да се съгласят с 
констатацията на мнозинството, че жалбоподателят има няколко 
приемливи възможности“. „Намесата в“ правата на жалбоподателката и 
нейната съпруга „не е необходима в едно демократично общество.“ В разсъж-
денията си, съдиите наблягат на няколко факта, които мнозинството от 
Върховната камара е пренебрегнало или не е разгледало внимателно, като: 
ищецът и нейната съпруга са религиозни и превръщането на бракът им в  
регистрирано партньорство не е опция за тях; партньор, търсещ юридическо 
признаване, не трябва да се бърка със сексуалната ориентация и практики на 
двойката. Също така е важно да се отбележи, че резултатът в подобен случай, 
при който в местното законодателство липсва възможност за регистрирано 
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партньорство, може да бъде различен. 

В този контекст е все пак от значение да се спомене и случаят Goodwin & I. 
vs UK, #93 относно правото на транссексуалните лица да се женят в съответствие 
с придобития от тях пол. След това решение Обединеното кралство прие Закона 
за признаване на пола от 2004г., за да коригира позицията си по отношение на 
задълженията си по ЕКПЧ. Освен това, след влизането в сила на Закона за граж-
данското партньорство от 2004г., семействата на транс хората могат да бъдат 
законно признати независимо от това дали са в еднополова или разнополова 
връзка. 

От влизането в сила на Закона за брака (включващ еднополови двойки) от 
2013г. в Обединеното кралство, не-транс съпругът трябва да даде своето 
съгласие за промяна на брачния статус (от разнополов към еднополов и 
обратно) преди съответния съпруг да смени документите си за самоличност. 
Ако такова съгласие не бъде дадено, бракът трябва да бъде прекратен чрез 
развод или анулиран, преди да бъдат сменени документите на транс съпруга. 
Шотландският закон за брак и гражданско партньорство от 2014г. урежда транс 
човек, чийто съпруг/а не се съгласява с това, да апелира пред Шерифски съд 
смяна на личните документи без наличие на развод или анулиране. 

3.5.3 НАЦИОНАЛНА СЪДЕБНА ПРАКТИКА ОТНОСНО „ИЗИСКВАНЕТО ЗА РАЗВОД“ 

Вътрешните конституционни съдилища на Австрия, Германия, Италия, 
Франция, Швеция и Швейцария са постановили, че промяната на пола върху 
свидетелството за раждане не може да изисква задължително развод. 

За повече подробности относно решенията вижте публикациите на 
сайта на TGEU: http://tgeu.org/toolkit_legal_gender_recognition_in_europe/ 

Държавите са длъжни да защитават семействата и продължаване-
то на семейния живот и да защитават тези права на своите граж-
дани, които са в уязвимо положение. Изискването за развод е в про-
тиворечие с това задължение и следователно е просто незаконно. 
Препоръчително е законодателите да следват примера на държави 
като Малта и да премахнат необходимостта от промяна в 
гражданското състояние преди промяна на името и признаване на 
пола. 

http://tgeu.org/toolkit_legal_gender_recognition_in_europe/
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3.5.4 ПОЛОВО-НЕУТРАЛЕН БРАЧЕН СЕРТИФИКАТ, ИЗДАДЕН ВЪВ ВИЕНА 

След решението на Австрийския конституционен съд от 2006г. сключилите 
брак транс хора не са задължени да получат развод, за да бъдат законно сменен 
техният пол и да получат нови документи за гражданско състояние, адаптирани 
съгласно новото им име и пол. Независимо от това решение Министерството на 
вътрешните работи не промени австрийската Наредба за гражданско състояние, 
и формулярите за брачни удостоверения продължават да класифицират 
брачните партньори след смяна на пола като „мъж“ и „жена“. Това поражда 
редица неудобства в случаите, в които се налага прилагане на брачният серти-
фикат, особено с оглед на това, че в Австрия брачното равенство за еднополови 
двойки е само под формата на регистрирано фактическо съжителство. 

В този контекст австрийският Върховен административен съд постанови #95, 
че формулярите за брачни удостоверения, издавани от Министерството на 
вътрешните работи, не са адекватни в такива случаи. Следвайки това решение, 
през януари 2010г. Министерството на вътрешните работи измени 
формулярите за брак. Упоменаването на пола на съпрузите е премахнато, но 
транс хората продължават да бъдат поставени в удостоверението на мястото, 
отредено за техният предишен юридически пол. 

През ноември 2011г. Виена реши да елиминира тази ситуация, като започна 
да издава собствени сертификати за брак, които променят това, и не 
съответстват на създадените от Министерството на вътрешните работи. Новите 
сертификати са изцяло неутрални по отношение на пола на сключващите брак 
лица. Това решение е предпочетено, тъй като е с легитимната цел да защитава 
личният живот на транс хората. 

3.5.5 „РОДИТЕЛСКИ МАРКЕРИ“ СЛЕД СМЯНА НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ПОЛ 

В Швеция Административните съдилища в Стокхолм и Гьотеборг са решили, 
че в документите на родените от транс мъже деца, те трябва да фигурират като 
„баща“ на децата си. #96 Има два подобни случая, като основната разлика е, че 
транс мъжът от Гьотеборг е родил, когато все още е имал женски документен 
пол, докато транс мъжът от Стокхолм вече е променил документният си пол 
преди раждането. И в двата случая ответникът, Шведската данъчна агенция, е 
посочил вносителите на петицията като „биологична майка“ и е отказал да 
промени протоколите си, като твърди, че според шведския закон няма 
основание да се регистрират вносителите като бащи. 
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За повече подробности относно решенията вижте публикациите на сайта 

на TGEU: http://tgeu.org/toolkit_legal_gender_recognition_in_europe/ 

Властите трябва винаги да се грижат за личната неприкосновеност 
на транс хората. Ако е необходимо, трябва да се въведат временни 
или ad hoc решения, за да се смекчат съществуващите правни или 
административни пропуски, които биха могли да изложат 
жертвите на дискриминация. 

  

http://tgeu.org/toolkit_legal_gender_recognition_in_europe/
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ГЛАВА 4  
РАВЕН ДОСТЪП ДО РАБОТА,  

ОБРАЗОВАНИЕ И СТОКИ И УСЛУГИ 

ППРРЕЕППООРРЪЪККАА  77::  

Подгответе и приложете политики за борба с дискри-
минацията и социалното изключване, с които се 
сблъскват транс хората на пазара на труда, образова-
нието и в здравеопазването. 

В Европа, хората от транс общността са изправени пред високи равнища на 
дискриминация във всички сфери на живота. Макар съдебната практика на 
Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), директивите на Съда на 
Европейските общности (CJEU) и ЕС да защитават транс лица от дискриминация 
в областта на заетостта и достъпа до стоки и услуги, тази защита остава 
теоретична в редица на държавите-членки, тъй като то все още не е 
транспонирано изрично в националното законодателство. 

В допълнение към законодателството и съдебната практика, може да бъдат 
споменати и препоръката CM/Rec (2010) на Комитета на министрите на 
държавите-членки относно мерките за борба с дискриминацията на основата 
на сексуална ориентация или полова идентичност и параграф VІ относно 
образованието. 

В тази си препоръка, държавите-членки се договориха да предприемат 
подходящи законодателни и други мерки, насочени към персонала в 
училищата и учениците, за да гарантират, че правото на образование може да 
се ползва ефективно без дискриминация, основана на сексуална ориентация, 
идентичност; това включва по-специално защитата на правото на децата и 
младежите да се обучават в безопасна среда, без насилие, тормоз, социално 
изключване или други форми на дискриминационно и унизително отношение, 
свързани със сексуална ориентация или полова идентичност. 
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4.1 ЕВРОПЕЙСКО И НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В 
ОБЛАСТТА НА РАВЕНСТВОТО 

4.1.1 ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОТНАСЯЩО СЕ ЗА ПРАВАТА 

НА ЖЕНИТЕ 

През 1996г. Съдът на Европейските общности се произнесе по случая с П. 
срещу С. и Корнуолски окръжен съд#98, в който се установява, че принципът на 
равно третиране на жените и мъжете, залегнал в „член 5, параграф 1 от 
директивата [76/207 / ЕИО] изключва отхвърлянето на транс хора по 
причина, свързана със смяна на пола.“ #99 Впоследствие това решение беше 
потвърдено в случаите K.B. v National Health Service Pensions Agency and Secre-
tary of State for Health #100 и Sarah Margaret Richards v Secretary of State for Work 
and Pensions #101 

Важно е този принцип да бъде включен в обхвата на Директивата на ЕС за 
борба с дискриминацията в достъпа до стоки и услуги (Директива 20 04/113/ЕО) 
#102 и в Точка 3 от преработеното Законодателство на ЕС в областта на 
заетостта и професионално обучение (Директива 2006/54 / ЕО). #103 За 
съжаление, остава едно ниво на двусмисленост относно това, дали всички 
транс хора са обхванати от съществуващото законодателство или закрилата е 
запазена единствено за сменилите полът си транс хора, поради позоваването 
на законодателството на „смяна на пола“. 

През 2014г. Агенцията на ЕС за основните права (FRA) предупреди, че 
защитата на дискриминацията, ограничена до сменилите телесния си пол, 
може да изключи до 50% транс хората. В светлината на високите нива на 
дискриминация, FRA впоследствие препоръча разширяване на съществуващите 
защити, за да обхване дискриминацията, свързана с половата идентичност на 
дадено лице. 

На 5 май 2015г. Европейската комисия излезе със становище, че 
съществуващият Закон на ЕС за защита от дискриминация, трябва да се тълкува 
в полза на транс хората #104. В доклад за прилагането на Директивата за 
равнопоставеността на половете по отношение на стоките и услугите, се казва, 
че въпреки липсата на съдебна практика, дискриминацията по полов признак 
следва да се третира еднакво с дискриминацията при смяна на пол. 

Подобно становище на FRA се потвърждава от преработеното Законодател-
ство на ЕС в областта на убежището (Директива 2011/95 / ЕС) 105 и в областта 
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на Правата на жертвите, където половата идентичност и изразяването на 
пола систематично са включени като основа за защита от дискриминация и с 
оглед осигуряването на специалната защита. 

През 2012г. Европейската комисия публикува доклада „Транс и интерсекс 
хора. Дискриминация на основата на пол, полова идентичност и изразяване на 
пола.“ #106 Докладът съдържа подробен анализ на защитата от 
дискриминацията съгласно съществуващото международно, европейско и 
национално законодателство. 

На 7 декември 2015г. комисар Журова представи списък на действията на 
Комисията за насърчаване на равенството на ЛГБТИ, което ще се изпълнява през 
периода 2016-2019г. Това е първа стъпка от страна на Комисията и тя трябва да 
бъде последвана от по-всеобхватна и редовно мониторирана програма, която 
да има за цел да подобри правното и социалното положение на ЛГБТИ в ЕС, 
което и смисъла на съществуване на Комисията. 

За повече информация относно законодателството на ЕС, приложимо 
към за транс хората, погледнете ръководството на TGEU „Знайте правата 
си!“: www.tgeu.org/tgeu-guides-eu-law 

4.1.2 НАЦИОНАЛНО АНТИДИСКРИМИНАЦИОННО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

На 1 януари 2014г. Норвегия въведе антидискриминационно законодател-
ство, забраняващо дискриминацията на основата на сексуална ориентация, 
идентичност на пола и изразяване на пола. #108 Обхватът на закона са „всички 
области в обществото различни от семейния живот и други лични обсто-
ятелства“. Законът цели предотвратяване на пряка и непряка дискриминация, 
изисква активна работа срещу дискриминацията и също така уточнява, че 
позитивните действия понякога могат да бъдат метод за постигане на 
равенство. 

На 30 декември 2014г. Финландия измени Законодателството си за 
равнопоставеност на половете, за да добави основанието за полова идентич-
ност и изразяване на пола. #109 Законът е насочен главно към предотвратяване 
на дискриминацията в трудовата заетост, но също така включва и раздел за 
достъпа до образование. Включено в закона е изискване към правителствените 
агенции и доставчиците на образование да предотвратяват активно дискрими-
нацията въз основа на пола, включително полова идентичност и изразяване на 
пола. Законът забранява както пряката така и непряката дискриминация. 

file:///D:/Users/User/Desktop/New%20folder/www.tgeu.org/tgeu-guides-eu-law
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През 2015г. Малта въведе Закона за равенството, #110 за забрана на 
дискриминацията в различни сфери на живота с цел насърчаване на 
равенството и предотвратяване на дискриминацията. Законът дава предимство 
на съответните разпоредби на Правото на ЕС, но също така включва разпоредби 
за полова идентичност, изразяване на пола и полови белези. Законът има 
широк обхват, забраняващ дискриминацията от страна на „лице, предприятие 
или образувание, независимо дали в частния сектор или в публичната 
администрация“ например в областта на рекламата, образованието и 
професионалното ориентиране, заетостта и достъпа до стоки и услуги, 
включително медицинска помощ. 

Законът за равенството на Великобритания 2010 #111 влезе в сила през април 
2011г. и обедини цялото предишно законодателство за равенство в един закон, 
който изрично включва за пръв път основанието „смяна на пола“. В този закон, 
смяната на пола е престанало да се счита за медицински процес, свързан с 
провеждане на хирургична смяна на пола и вместо това се разбира като личен 
процес и основание за дискриминация. Законът също така предоставя на транс 
хората право на специфична защита за периоди на отсъствие от работа, 
свързани със смяна на пола. Част 2 Глава 2 Раздел 16 от Закона гласи: 

„Дискриминация при смяна на пола: случаи на отсъствие от работа 

(1) Този раздел има действие за целите на прилагането на част 5 
(работа) към защитната характеристика на смяната на пола. 

(2) Лице (А) дискриминира транссексуално лице (В), ако във връзка с 
отсъствието на B, което е поради смяна на пола, A третира В по-
малко благоприятно, отколкото A би третирало B, ако - 

а) отсъствието на B е поради заболяване или нараняване, или 

б) отсъствието на В е по някаква друга причина и не е разумно B 
да бъдат лекувани по-неблагоприятно. 

(3) Когато отсъствието се дължи на процедура за смяна на пола, ако 
то се дължи на това, че лицето предлага да премине, претърпи или е 
преминало процесът (или част от процеса), посочен в раздел 7(1).“ 

Освен за защитата от дискриминация, Законът за равенството създава 
отделни задължения за равнопоставеност, включващи увреждания и равенство 
между половете и поставя нови и по-мащабни ангажименти за равно третиране 
в публичния сектор. #112 Това задължение задължава публичните органи да 
работят за премахване на дискриминацията, тормоза и виктимизацията, да се 
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постигне равнопоставеност на възможностите и да се насърчават добрите 
взаимоотношения между различните групи на всяко защитено основание 
(включително на основания „пол“ и „Смяна на пола“). 

Националните законодатели следва да следват примерите, 
установени от Малта, Норвегия и Финландия, и да въведат строго 
антидискриминационно законодателство, което да взема изцяло 
под внимание правата на транс хора. Идентичността на пола и 
изразяването на пола трябва ясно да бъдат включени като 
самостоятелни основания за дискриминация. Законите за борба с 
дискриминацията трябва също така да осигуряват специална 
защита по време на отсъствията от работа, свързани със смяната 
на пола и да положителни задължения за равенство в публичната 
администрация. Освен това, местният орган по въпросите на 
равенството (Омбудсман) трябва да наблюдава изпълнението на 
закона/законите, да може да предприема правни действия и да 
предложи законови изменения, ако е необходимо. 

4.2 НАЦИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ В ОБЛАСТТА НА 
РАВЕНСТВОТО НА ТРАНС ХОРАТА 

4.2.1 НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА МАЛТА 

През юли 2015г. Малта публикува своя План за действие, свързан с правата 
на LGBTIQ за годините 2015-2017. #113 Планът за действие беше формулиран от 
Консултативния съвет за LGBTIQ права с представители на гражданското 
общество в партньорство с Министерството на социалния диалог, 
потребителските въпроси и гражданските свободи. Планът за действие се 
състои от редица конкретни мерки, касаещи например законовите промени, 
които трябва да се осъществят през проектния период. 

4.2.2 ОЦЕНКА НА НОРВЕЖКИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ЛГБТ 

През 2009г. Норвегия представи първия си план за действие за ЛГБТ права. 
Планът касаеше с тригодишен период и беше първият по рода си в Норвегия. 
Той включваше осем министерства и 64 конкретни мерки и определиха 
центъра за знания, образование и обучение за ЛГБТ като движеща сила за 
промяна. Целите на Плана за действие бяха дефинирани като: „ЛГБТ лицата не 
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трябва да са обект на клевети, заплахи, социално изключване, насилие и 
други форми на дискриминация - във всички сектори и сфери“. През 2013 за-
почна процесът на широкообхватна оценка и целта беше да се създаде нов 
план за действие за годините 2016 -2019. #114 

4.2.3 ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА УЕЛС - ТРАНС И ДРУГИ ИНИЦИАТИВИ В 

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО 

През март 2016г. правителството на Уелс публикува своя План за действие за 
увеличаване на равенството за транс хората. #115 Той включва деца и младежи, 
уязвими общности (от гледна точка на престъпления от омраза и домашно 
насилие), обществени услуги, услуги на работното място и др. Отговорният 
министър (министърът на общностите и борбата с бедността) проведе 
консултации с членове на транс-общността, включително младежи, преди да 
финализира плана за действие през лятото на 2015г. Консултативният период 
продължи 12 седмици, а правителството излезе с искане за коментари относно 
предложените действия. Консултацията се основава на предишни разговори и 
е структурирана около темата за децата и младите хора, общности, обществени 
услуги, стремеж към равенство и потенциални пропуски. Консултацията беше 
широко разпространена сред заинтересованите страни и имаше три фокусни 
групи с членове на транс-общността. 

Планът за действие съдържа резултатите от приноса от консултациите и 
други източници и редица конкретни действия с определен отговорник за всяко 
действие, както и ясен график. Конкретните действия в плана включват: преглед 
на съществуващите материали и планове за уроци за интеграция на транс хо-
рата и определяне на степента, до която те се използват в училищата; осигуря-
ване на Координатори за обединяване на общностите, които да работят с 
местни организации и общности за повишаване на осведомеността относно 
престъпленията, свързани с омраза и съобщаването им; разработване и 
прилагане на стратегия на Национална здравна служба на Уелс, която ще 
включва здравни пътеки и насоки за практикуващите лекари. Изработените 
процедури са прилагани 2016/17. 

През 2011г. бе стартиран LGBT план за действие#116 и специален План за дей-
ствие за Транс общността #117 за цялото Обединено кралство. Планът за действие 
за Транс общността обхваща редица въпроси, включващи образование, заетост, 
обществени услуги, достъп до здравеопазване, признаване на пола и 
престъпления от омраза. Като част от този план за действие, транс-активистите 
заработиха по-целенасочено и по-фокусирано, с цел да помогнат да се 
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определят политическите приоритети. Ако правителствата не желаят, 
гражданското общество трябва да разработи свои собствени дневници или 
планове за действие относно това, което очаква от политици и други лица, 
вземащи решения. 

4.2.4 ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ 

В Германия липсата на национален план за действие доведе до създаването 
на различни регионални инициативи. #119 

Това даде възможност на местните власти да предприемат всеобхватни 
действия, дори и при липса на политически действия на национално равнище. 

Значителен брой инициативи - национални и регионални, също могат да 
бъдат намерени в Базата данни на SOGI при Съвета на Европа. Тук е възможно 
да разгледате редица примери например от Черна гора и Италия и да вникнете 
в контекста на тематичните раздели #120 

Сам транс човек е малко вероятно да постигне равенство в 
обществото, освен ако не бъдат приети конкретни и всеобхватни 
планове за действие за равнопоставеност на национално ниво. Ако 
по политически причини не е възможно създаване на национален план 
за действие, регионалните или местните инициативи могат да 
бъдат алтернатива. Необходима е изчерпателна оценка, за да се 
проследи и да се гарантира, че се вземат правилните мерки. 

4.3 ВКЛЮЧВАНЕ НА ПОЛОВАТА ИДЕНТИЧНОСТ В ОБХВАТА НА 
ОРГАНИТЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА РАВЕНСТВОТО 

ППРРЕЕППООРРЪЪККАА  1111::  

Включете човешките права на транс хората в обх-
вата на дейностите на органите по въпросите на ра-
венството и националните структури за правата на 
човека. 

Принципите на ООН относно статута на националните институции (Париж-
ките принципи) #121 определят отговорностите на националните институции за 
защита на правата на човека (включително органите по въпросите на 
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равенството/омбудсман, защита от дискриминация) и способността им да 
представят становища и препоръки по всички въпроси, свързани със защитата 
и защитата на правата на човека. 

Освен това в член 45 от „Препоръките за ЛГБТИ“, Комитетът на министрите 
на Съвета на Европа приканва държавите-членки: 

„Да гарантират, че националните структури за правата на човека 
имат мандат да се занимават с дискриминация въз основа на 
сексуална ориентация или полова идентичност; по-специално, те 
трябва да могат да правят препоръки относно законодателството 
и политиките, да повишават осведомеността сред широката 
общественост, както и, доколкото националното законодател-
ство предвижда това, да разглеждат отделни жалби, засягащи 
както частния, така и публичния сектор, и да инициират или да 
участват в съдебни производства.“ 

4.3.1 ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ОПРАВОМОЩАВАЩО ОРГАНИТЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА 

РАВЕНСТВОТО ДА РАБОТЯТ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ТРАНС ХОРАТА 

Докато смяната на пола е ясно включена в обхвата на Законодателството на 
ЕС, много по-малко ясно е дали Директивата за стоки и услуги и за равно 
третиране на мъжете и жените 2004/113/ЕС, Директивата за равнопоставеност 
на половете 2006/54/ЕС задължават държавите-членки да предоставят на 
органите си за равнопоставеност на половете задачата да обхващат и 
дискриминацията срещу транс хора. Тази липса на яснота се проявява чрез 
факта, че не всички органи по въпросите на равенството в рамките на ЕС са 
поели усилия за насърчаване на равенството за транс хора, въпреки че през 
последните няколко години се наблюдава известно увеличение. В 
(необвързващото) Становище на Европейската комисия #122 от 2015г., за 
прилагането на Директивата за стоките и услугите, се заявява, че „половата 
идентичност“ трябва да бъде третирана по същия начин като „смяна на пола“. 
Това трябва да даде сигнал към националните органи по въпросите на 
равенството да включат активно половата идентичност и изразяването на пола 
като защитени характеристики, особено ако те са и отговорният орган в тяхната 
страна за прилагане и/или наблюдение на прилагането на Директивата за 
правата на жертвите и/или Истанбулската конвенция. 
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4.3.1.1 ШВЕДСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ 

През 2008г. след голямо преструктуриране на законодателството за 
равенство и механизмите за прилагане, Швеция преработи многото си закони 
за борба с дискриминацията, и за омбудсмана, като на тяхна база създаде два 
основни акта за равенство. Един от тях Lag (2008: 568) om Diskrimineringsombud-
sman-nen #123 (Закон за омбудсмана по въпросите на равнопоставеността) събра 
предишните четири органа в една институция, обхващаща всички седем осно-
вания за равенство в Швеция, включващи „социален пол“, „транс 
идентичност и изразяване на пола“ и „сексуална ориентация“. Законът 
предоставя на омбудсмана по въпросите на равенството (DO) широка 
компетентност за справяне с съществуващата дискриминация с цел да се 
гарантира, че равенството се интегрира във всички области на живота. 

При създаването или разширяването на обхвата на съществуващи-
те национални органи по въпросите на равенството, националните 
администрации следва да се позовават на Шведският закон за ом-
будсмана по равенство, тъй като той служи като отличен модел за 
проактивни органи за равенство, които напълно отговарят на пре-
поръките на Комитета на Министрите на Съвета на Европа и Коми-
сарят по правата на човека. Необходима е изчерпателна оценка, за 
да се гарантира, че всички намерения в законодателството се ре-
ализират. 

4.3.2 АКТИВНА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА РАВЕНСТВОТО,  

СВЪРЗАНО С ТРАНС ХОРА 

4.3.2.1 Работата на EQUINET за повишаване на обхвата на националните 
органи за равенство на половата идентичност 

Европейската мрежа на органите по въпросите на равнопоставеността (EQ-
UINET) действа като платформа на европейско равнище и подкрепя работата на 
своите членове чрез споделяне на добри практики и осигуряване на обучение. 
Мрежата включва транс-фокус в своята работа за предотвратяване на 
дискриминация и равенство между половете, включително Доклада за „Устой-
чивостта срещу дискриминацията, тормоза и неравенството на жените“ от 2015г. 
Работата на органите по въпросите на равенството, предоставят информация, 
на базата, на която се създава новата стратегия на Европейската комисия за 
равенство между половете #124, включва глава относно работата, извършена от 
националните органи по въпросите на равенството по отношение на 
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дискриминацията срещу транс хора. В доклада се заключава също така, че 
недостатъчното докладване на случаи на неравнопоставеност от страна на 
транс хората в Европа е обичаен проблем, тъй като „транс хората срещат 
предубеденост при търсене на помощ и не знаят към кого да се обърнат“. 

Създаването на Законодателство за равнопоставеност на транс хората, #125 от 
2010г., дава различни препоръки, както на органите по въпросите на 
равенството, така и на Европейските институции. Десетте препоръки към Орга-
ните за равенство на половете се отнасят както до загрижеността към 
проблемите на транс хората и полагане на усилия за тяхното разбиране, така и 
към прилагане на тези знания в работата на органите по равенството и 
видимостта на транс хората. Не на последно място е и повишаване на види-
мостта чрез целенасочен и последователен подход, стратегически дела, 
ангажиране с други заинтересовани страни и директна комуникация с транс об-
щностите. 

Дейностите, свързани с обучение на членовете на EQUINET са организирани 
по начин, който взема под внимание дискриминацията срещу транс хората. 
Така през 2014г. две обучителни събития, в Стокхолм #126 и във Варшава #127, 
имаха за цел да предоставят на членовете на персонала на органите по 
равнопоставеността пространство за обмен на опит, както и запознаване с 
проблемите, свързани с равенството между половете и борбата с тормоза и 
сексуалния тормоз с фокус транс хората. 

4.3.2.2 Тълкуване на Закона за равнопоставеност във Финландия 

Финландски омбудсман за равенство 

Финландският омбудсман по въпросите на равенството интерпретира Закона 
за равенството като обхващащ транс и интерсекс хора, още преди да се появи 
легалната дефиниция „полова идентичност“ в законодателството. Освен това, 
омбудсманът предприе стъпки за защита от дискриминационни практики на 
транс и интерсекс хора, чрез публикуване на насоки и примери, изясняващи как 
това кореспондира със Закона за равнопоставеността на мъжете и жените. 
#128 

През 2011г. въпросите, свързани с транс хората, бяха във фокуса на дей-
ността на омбудсмана. В този контекст, през май 2011г., бе организиран 
семинар на тема „Равенство и права на човека и ЛГБТИ“. Омбудсманът също 
така призова за изменение на Закона за равенството, така че да се включат 
разпоредби относно защитата на ЛГБТИ хората от дискриминация. Институци-
ята на омбудсмана е във връзка и работи в тясно сътрудничество с ЛГБТИ, транс 
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и интерсекс асоциации и също така има представител във финландската меж-
дуведомствена LGBT работна група. #129 

4.3.2.3 Насоки на Комисията по равнопоставеност и права на човека в 
Обединеното кралство 

Комисията за равенство и човешки права на Обединеното кралство (EHRC) е 
много активна във връзка с правата на транс хора. Тя публикува няколко 
документа по темата и призова Европейската комисия да предложи 
законодателство, свързано с равенството между половете, което да отговаря 
напълно на нуждите от защита срещу дискриминация на транс хората. 

Едно от най-важните събития в работата на EHRC е публикуването на 
различни насоки и прегледи на изследванията #130, които имат за цел да окура-
жат държавните служители и доставчиците на услуги да предоставят по включ-
ващ и уважителен начин услуги на транс хората, независимо от сферата, в която 
работят. Както и много други институции, EHRC публикува указания срещу 
дискриминация при смяна на пола, както и насоки за проучване ефекта от тях 
по отношение на достъпа до стоки и услуги, достъпа до здравеопазване, до 
заетостта и смяна на името. 

EHRC се ангажира с представители на транс и свързани с тях организации, 
за да обсъди системната дискриминация, на която транс-общността е обект, и 
финансира проекти, които насърчават транс-равенството. 

4.3.2.4 Изследване на положението на транс хора в Белгия 

През 2009г. вследствие на редица оплаквания, свързани с дискриминаци-
ята, срещу транс хора, Белгийският Институт за равенство на жените и мъжете 
предприе активна стъпка за възлагане на всеобхватна национална 
изследователска работа по положението на транс хората. Констатациите бяха 
публикувани през 2010г. в доклад, озаглавен „Транс хората в Белгия: Разби-
ране на социалното и правното положение на транс хората в Белгия“. #132 
Основните препоръки на доклада се отнасят до: (i) необходимостта от 
преразглеждане на критериите за юридическо признаване на пола; ii) 
значението на изричното включване на полова идентичност и изразяване на 
пола в белгийското законодателство; (iii) защита на правото на семеен живот; и 
iv) необходимостта от предоставяне на обучение на здравни специалисти. 

4.3.2.5 Други национални инициативи 

В Германия Федералната агенция за борба с дискриминацията (FADA) покани 
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представители на транс и интерсекс организации да се включат в Независимата 
експертна комисия на Германския орган по въпросите на равенството, която 
беше натоварена с изготвянето на доклад за равенство между половете, 
включващ препоръки „Равни права за всеки пол“. #133 Докладът вече е достъпен 
онлайн. #134 През 2015г. и 2016г. Германското министерство на семейството 
организира три семинара за проучване на положението на транс хора в 
страната. #135 

В Естония, от 2013г. до 2015г., комисарят по равнопоставеността подкрепя-
ше юридическата битка на транс човек, на когото бе отказана смяна на имената. 

Други национални органи по въпросите на равенството инициираха 
похвална инициатива: Защитникът на човешките права в Полша стартира 
проучване, свързано с правата на транс хора на достъп до пазара на труда; 
Омбудсмана по равнопоставеността в Австрия възложи на експерти изготвяне 
на правно становище, за да се изясни степента, в която транс хората са обект в 
законодателството за равно третиране; в Хърватия омбудсманът за равенство 
между половете участва в работна група, създадена от Министерството на 
здравеопазването, с мандат да изготви нова правна рамка за улесняване на 
правното признаване на пола, а в Сърбия Комисията за защита на равенството 
създаде съвместна експертна работна група, която да разгледа препятствията, 
пред които са изправени транс хората, включително и при процесите на правно 
признаване на пола. #136 

Националните органи по въпросите на равенството, които все още 
нямат ясна правна компетентност, за да работят по въпроси, свър-
зани с полова идентичност, се насърчават да бъдат активни. Те 
трябва да работят с ясното съзнаване на принципа, че 
дискриминацията срещу транс хора е основана на пола. Те следва 
също да следват примерите, разработени в тази глава, по 
отношение на провеждането на проучвания и повишаване на 
осведомеността. Националните органи по въпросите на 
равенството играят ключова роля при инициативите за правни 
реформи, като осигуряват достъп на транс хората до политиците, 
както и чрез подобряване на достъпа им до правосъдие. 
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4.4 ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА 

4.4.1. ТУУЛКИТЪТ НА TGEU И ПРИЗИВЪТ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ 

ОТНОСНО ПРАВАТА НА ТРАНС ХОРАТА В СФЕРАТА НА ЗАЕТОСТТА И СМЯ-

НАТА НА ПОЛА В ЕС И НАЦИОНАЛНИ ЗАКОНИ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПОЛА 

През 2015г. TGEU публикува специализиран наръчник с ръководства за 
начините да се работи за преодоляване на много по-голямата безработица 
сред транс хората, в сравнение с останалите групи. Той предоставя общ преглед 
на сегашното законодателство на ЕС за равенство в областта на трудовата 
заетост, касае както дискриминацията срещу транс хората, така и представя 
анализ на това как съществуващото национално законодателство, 
регламентиращо промяната на имената и документният пол, влияе върху дос-
тъпа на транс хората до заетост и какъв ефект има това върху гражданските им 
права. 

Наръчникът също така предоставя механизъм, с който да се прецени дали 
конкретна държава е приложила адекватно законодателството на ЕС, касаещо 
транс хората, и прилага съществуващите добри практики в целия Съюз. 

В него са включени шест комплекта препоръки, които определят кон-
кретни елементи на действие за ЕС, правителствата, фирмите / 
работодателите, синдикатите, органите по въпросите на равенството и 
организациите, работещи за човешките права на транс хората. #137 

4.4.2 ТРАНС ДЕЙНОСТИТЕ НА ПРОФСЪЮЗА UNISON 

UNISON, най-големият профсъюз в Обединеното кралство, има ЛГБТИ сек-
ция, която активно работи със своите ЛГБТИ членове, с организациите на Прай-
дове и други ЛГБТИ инициативи. Съюзът е направил много добре видима 
своята дейност за равноправието на ЛГБТИ хората, и е публикувал няколко 
документа, които са адресирани до хората от транс общността, така и към 
представители на синдикатите и мениджъри на човешки ресурси. Сред тях мо-
жете да намерите: 

 Ръководство за правата на транс служители #138, която предоставя 
информация за правата на транс и хора и добри практики за работодателите 
и клоновете на профсъюзите. 

 Полова идентичност, уводно ръководство за профсъюзни представители, 
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подкрепящи транс-членовете #139, в която UNISON определя насоките за дейс-
твие на профсъюзите, защитаващи правата на транс хора. 

 Работната група на UNISON, работеща за Intersex Equality #140, която има за цел 
да повиши осведомеността за интерсекс въпросите, да повиши 
осведомеността за човешките права на интерсекс хората и да подготви 
представителите на UNISON да подкрепят своите интерсекс членове. 

 Раздел за обща информация #141 (онлайн) с информация за например правна 
защита и връзки към повече ресурси. 

4.4.3 КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ И ИНДЕКС НА РАВЕНСТВОТО 

В Европа само малка част от компаниите отделят специално внимание, за да 
се уверят, че транс служителите им се чувстват включени на работното си място. 
Онези, които го правят, обикновено правят това в рамките на своята дейност по 
многообразието и ЛГБТИ. За да функционира добре този механизъм, групите 
по многообразието трябва активно да достигнат до своите транс служители, 
или най-малкото да бъдат обучени за да са чувствителни по въпросите, свър-
зани с транс хората. 

В сегашната си форма Workplace Pride съществува от 2012г. „Международ-
ната платформа за включване на ЛГБТ на работното място” е неправителствена 
фондация, основана в Амстердам, Холандия. Членовете на Workplace Pride са 
организации на LGBT служители в корпоративния и правителствения сектор, а 
в последно време и индивидуални предприемачи и студенти. Организацията 
се стреми към по-голямо приемане на ЛГБТИ хората на работното място и в 
обществото. През 2016г. организацията публикува доклада NEW HORIZONS for 
LGBT Workplace Inclusion Global Benchmark Edition 2016. #142 

Представените фирми бяха оценени дали имат или не политики за 
равнопоставеност на работното място, правилници или техни еквиваленти, в 
които изрично се споменават „сексуална ориентация“, „полова идентичност“ 
и „израз на пола“ и дали имат механизми за подкрепа на транс хората в преход. 
Сред споменатите примери за добри практики, са Cisco, които имат политика, 
според която служителите могат да изберат банята, съобразена с пола, с който 
се идентифицират; Elsevier, която е направила проучване за неутрални 
тоалетни, която 69% от анкетираните служители подкрепят; Dow, която си 
партнира с Националния център за транс равнопоставеност, за да гарантира, че 
гарантира на своите транс служители най-добрите грижи; ABN AMRO, където 
главният изпълнителен директор се среща редовно с транс служители. 

В Швеция RFSL, Шведската федерация за човешки права на ЛГБТИ, провежда 
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обучения на работното място в продължение на много години. От 2010г. насам 
организацията предлага по-широка програма за обучение, която осигурява 
„HBTQ-certifiering“ - LGBTIQ сертификат, с които работодателите, преминали ус-
пешно обучението, могат да се промотират. #143 За получаване на такъв 
сертификат, се изисква обширно обучение на всички служители, няколко пъти 
за период от около 6 до 8 месеца, както и преглед на вътрешни и външни рег-
ламенти. Досега основните клиенти са доставчици на здравни услуги и 
младежки центрове. Обучението има за цел да подобри представянето както 
от гледна точка на персонала, така и от гледна точка на клиент/пациент. 

Докато ЛГБТИ и транс-специфичните инициативи в сферата на бизнеса са 
добре дошли и важни, те не трябва да се разбират неправилно като даващи 
карт бланш на компанията, да избяга от други социални отговорности. 

4.4.3.1 Грижи на SAP транс служители 

SAP SE (Системни приложения Продукти Societas Europaea, немска 
софтуерна компания) разработи насоки за подкрепа на прехода на свои транс 
служители, техните колеги и мениджъри, валидни за компанията по целия свят. 
Указанията визират правото на служител, преминаващ през смяна на пола, на 
работа в справедлива и уважавана работна среда в съответствие с рамката на 
ценностите на SAP (Бизнес кодекс, политиката на SAP за разнообразието, 
глобалната политика за наемане на работа и основните ценности на SAP). 

Това обхваща различни аспекти, като например комуникация при прехода, 
външен вид (право на изразяване на пола при контакт с клиенти), достъп до 
санитарни и здравни заведения, право на личен живот, насоки за управление и 
човешки ресурси, информация - мярка и подкрепа, конфиденциално 
споразумение, преодоляване на опасенията на колегите, промяна на имената 
и използване на коректни местоимения, залащане на медицинско лечение и 
хирургични интервенции на транс-служители. Допълнителна информация се 
предоставя на ръководството и служителите. Макар че това е много практично 
за транс хората, може да се наложи добавяне и предоставяне на допълнителна 
информация, когато това касае служители с небинарна идентичност. 
Неприлагането на насоките води до дисциплинарни санкции до уволнение. 

4.4.4 ПРОГРАМА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА ОБЩИНА МАДРИД 

От 20 септември Мадрид, Испания, има програма, насочена към безработни 
лица и мигранти, последно време и за транс хора от тези групи. По инициатива 
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на Министерството на семейните и социални въпроси, Програмата на Conse-
jeria de Familia y Asuntos Sociales, финансирана от Европейския социален фонд, 
има за цел да обучи и да наеме работници, които не са успели да намерят друга 
работа. Програмата работи и с информация за повишаване на осведомеността 
и предотвратяване на дискриминация. Програмата е създадена с помощта на 
организацията за правата на транс хората Transexualia - Asociación Espanola de 
Transexuales, AET. #145 

4.4.5 ПРОГРАМА ЗА СОЦИАЛНА РЕИНТЕГРАЦИЯ TRANSCIDADANIA (САО ПАУЛО, 

БРАЗИЛИЯ) 

Transcidadania, двугодишна програма, включваща образование, създаване 
за умения за търсене на работа, и предоставяне на информация за 
възможности за кариера – например в производството на храни и в финансите, 
е създаден през 2013г. от Фернандо Хадад, кметът на Сао Пауло. Програмата 
стартира в началото на 2014г. с участието на 100 безработни транс хора. Целта 
е всички присъстващи да получат поне 9-то класно образование след две 
години, но много от тях успяват да получат и висше образование. 

На разположение са подкрепа от социални работници, психолози и учители, 
както и жилища за нуждаещите се. Участниците също получават стипендия за 
участие. Редица градове в Бразилия се замислят да възпроизведат Transcidada-
nia, а и други страни също са забелязали успехите на програмата. #146 

 

4.4.6 НАСОКИ ЗА РАБОТОДАТЕЛЯ НА ФЛАМАНДСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО 

Фламандското правителство възложи на белгийската Транс Инфо Поинт да 
разработи насоки, за да направи публичните администрации по-достъпни и 
разбиращи за транс хората и работодателите. Набелязаните ключови действия 
са: 

 вътрешно тематично обучение,  

 психологическо консултиране на служители в преход 

 изясняване на политиката за хоспитализация 
 прозрачно и дискретно прилагане на процедурите за смяна пола, с цел 

уважение на правото на личен живот и закрилата на транс служителите. 
Амбициозните насоки са достъпни онлайн. #147 



60 

4.4.7 ИНИЦИАТИВИ, ОРИЕНТИРАНИ КЪМ БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ 

WorkItOUT e платформа, основана от Фондация GLAS за базирани в 
България местни и международни организации, желаещи да направят своите 
работни места по-приобщаващи и включващи ползите от многообразието. 
Целта на платформата е да насърчи положителна бизнес и икономическа среда 
за равенство на възможностите за всеки служител в България. Това не е 
формална организация, а по-скоро общност от фирми, които споделят целите 
за приемане и приобщаване на ЛГБТ хората. Платформата e домакин на 
различни събития за запознаване с иновативни подходи към ЛГБТ 
приобщаването в международен план, както и за предизвикателствата за 
постигане на еднакви нива на ЛГБТ включване на работното място. Work It OUT 
ще служи като практически ресурс за организации, ЛГБТ служители и техните 
семейства, изправени пред предизвикателствата в страната и ще разработи 
стратегия за това как да се ангажират ресурси за подкрепа и приобщаване на 
тези служители. 

4.5 ИНИЦИАТИВИ НА РАБОТНОТО МЯСТО ОТ ТРАНС ГРУПИ 

4.5.1 ПРОЕКТЪТ НА ТРАНС КОНФЕДЕРАЦИЯ TGNS „TRANS-FAIR”: 

Швейцарската TGNS инициира проекта „Trans-Fair“ с цел подобряване на 
перспективите за работещите за транс хора. #148 

Първата стъпка беше проучване, изследващо положението с трудовата 
заетост, с която се сблъскват транс хора в Швейцария. Втората стъпка беше да 
се започне основната част от проекта: разработване и прилагане на мерки, 
които предлагат подкрепа и съвети на търсещите работа, на работодателите, 
на профсъюзни групи, на агенциите по заетостта и на властите. Проектът 
обединява водещи швейцарски компании, представители на академичните 
среди, синдикатите и експерти по ЛГБТ. 

4.5.2 TRANSGENDER AT WORK (ТРАНС НА РАБОТНОТО МЯСТО) (БЕРЛИН) 

От 2013г. до 2014г. проектът имаше за цел да подобри положението на 
транс хората в сферата на трудовия и професионалния живот и бе инициатива 
на Департамента по труда, интеграцията и проблемите на жените в Берлинския 
Сенат. #149 Мерките включваха обмен на информация, включително предлагане 

http://workitout.bg/
http://glasfoundation.bg/
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на експертни панели и засилване на правната сигурност. Методите на работа 
са обединяването на „ключови личности“ в трудовия свят и транс организации, 
за да се постигне устойчиво подобряване на положението на транс хората на 
работното място и професионалния живот. Проектът е добър пример за това 
как средствата от ЕС, предназначени за публичните органи, могат да бъдат 
използвани за работа по транс-специфични теми. 

4.5.3 ПРОГРАМА ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО ОТ TRANSINTERQUEER (TRIQ) И SONNTAG-

SCLUB (БЕРЛИН) 

Това е пилотен проект, целящ да създаде повече възможности транс хората 
в трудовия живот и да допринесе за разширяване на партньорските мрежи. 
Целевата група са хората, които са срещнали трудности при намирането на 
работа. Участниците в проекта получават наставник, който им предоставя 
знания и контакти. Програмата продължава една година и включва работни 
срещи и срещи с ментори. Програмата се финансира от Федералната фондация 
Magnus Hirschfeld. 

4.5.4 СЕМИНАРИ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ И ЛИДЕРСКИ ОБУЧЕНИЯ ЗА ТРАНС 

ХОРА (ДЪБЛИН) 

През 2015г. Ирландската транс организация TENI, заедно с „Express Your Sex“, 
организираха 5-седмична програма, за да помогне на транс хората да 
продължат кариерата си. Програмата включваше семинари за писане на 
автобиографии, кандидатстване за работа и интервюта, както и създаване на 
мрежа за транс-търсещи работа. Програмата се изпълни два пъти с добри 
резултати. Това доведе до провеждането на Транс лидерска среща, и споделяне 
на лични истории в „Моята история“, която се проведе през есента на 2016г. 
с 30 транс участници. Срещата беше съвместна работа между TENI и Acenture. 

TENI работи с различни работодатели, за да гарантира, че работните места 
са по-приобщаващи и ще помогнат за отстраняването на някои от бариерите, 
пред които са изправени транс хората при търсене на работа. По време на 
срещата на високо равнище между експерти в областта на комуникациите, 
специалисти по набиране на персонал и застъпници за правата на транс хората, 
даваха се съвети за това как може да се използва силата на личните истории. 
Участниците в „Моята история“ научиха как да разкажат историите си уверено, 
като подобрят комуникационните си умения; откриха начини да говорят за сво-
ите транс преживявания положително, ясно и изчерпателно; получиха съвети 
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за кандидатстване, за ролите и приоритетите в процеса на кандидатстването и 
интервюирането; разработиха и практикуваха своите умения за съвместна ра-
бота; и бяха свидетели как лидерите на транс общността използват своите 
истории за постигане на промяна. 

4.5.5 ДА СИ ТРАНС НА РАБОТНОТО СИ МЯСТО (БЕЛГИЯ) 

През 2014г, организацията „Равни възможности“ във Фландрия и отделът 
„Работа и социална икономика“ в Белгия в сътрудничество с няколко 
организации, издадоха допълнена и преработена брошурата „Транс хората на 
работното място“ със съвети и информация за работодателите и служителите. 
Брошурата съдържа предложения за политики за компаниите при прехода на 
служители, обща информация за транс хората, включително не-бинарни 
въпроси, правна рамка и контакти за връзка за транс организациите. 

4.6 ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ В ОБРАЗОВАНИЕТО 

Транс студентите могат да се изправят пред комбинирани форми на тормоз 
и дискриминация по време на следването си. Освен нежеланите коментари и 
соченето, транс-студентите могат да изпитват трудности при убеждаването на 
съучениците, учителите и административния персонал да се обърнат към тях с 
местоимения и име, съответстващи на желаният от тях пол. Те също се 
сблъскват с трудности при смяна на имената и пола във всички учебни доку-
менти (като например студентски карти, университетски удостоверения и други 
квалификации), както с правото да носят униформа в съответствие с пола си 
(когато се използват униформи). Резултатите от това може да са различни - от 
понижени резултати в училище, до ранно напускане на училище, както и да 
имат значителен ефект върху умственото и физическото здраве. 

4.6.1 ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ПРОЦЕДУРИ В МАЛТА 

В Малта през 2015г. Министерството на образованието и трудовата заетост 
публикува наръчник за Политиките #150 и Процедуритете #151, свързани с транс 
хората, разнообразието на половете и интерсекс учениците в училищата. 
Политиките имат за цел: „да се създаде училищна среда, която да е приобща-
ваща, безопасна и без тормоз и дискриминация за всички членове на училищ-
ната общност, студенти и възрастни, независимо от пол, сексуална 
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ориентация, полова идентичност, и/или половите характеристики и бе-
лези; Насърчаване на приемането на човешкото разнообразие, включващо 
транс хората, не-бинарните и интерсекс студенти, като по този начин се 
насърчава социалното съзнание, приемане и уважение; и осигуряване на учи-
лищен климат, който е физически, емоционално и интелектуално безопасен 
за всички ученици, за да подпомогнат тяхното успешно учебно развитие и 
благополучие, включително за транс, не-бинарни и интерсекс хора.“ 

Брошурата за процедурите изяснява нуждите на транс-студентите и дава 
препоръки за това как да се зачитат идентичностите на учениците във връзка 
например с начина на обличане и използването на имена и местоимения. 
Стратегиите срещу тормоза и нуждата от психологическа подкрепа също са 
споменати, както и възможностите за получаване на нови сертификати за за-
вършено образование: „Ученик, който е сменил документният си пол, може 
да поиска от училището да издаде отново или да замени всеки официален 
документ или сертификат в съответствие с новото им име и пол.“ 

4.6.2 ПОЛИТИКА ЗА ПОЛОВА ИДЕНТИЧНОСТТА И ИЗРАЗЯВАНЕ НА ПОЛА В 

ДЪБЛИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ТРИНИТИ КОЛИДЖ“ 

През юни 2014г. Комитетът по равенство на Тринити Колидж Дъблин 
адаптира политиката за идентичност на половете и равенство между половете 
#152. Документът от 20 страници касаещ Закона за равенството в заетостта и 
Закона за равнопоставеността, очертава официалния ангажимент за признаване 
и подкрепа на всеки човек, с различна идентичност и/или изразяване на пола 
и насърчаване на толерантна среда. 

Политиката включва описания на процедурите, които трябва да се спазват 
при смяната на пола и на имената на студенти, указания как да се адаптират 
имената в записите, информация за наличната поддръжка и описания на 
обучителните пакети. Подробните контролни списъци и диаграми на 
процедурите за различни ситуации са практически инструменти за 
образователна администрация и персонал. 

4.6.3 ПОЛИТИКАТА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТА В ТОРИНО 

През 2003г. Комитетът за равни възможности на Университета в Торино прие 
Кодекс за поведение, който забранява всякаква дискриминация или обидно 
поведение, основано на база пол. В допълнение, Университетът дава 
възможност на транс-студентите да имат два идентични бележника, като 
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единият посочва официалното име, а другият - името, съответстващо на 
половата идентичност. Тази практика помага на транс-студентите да 
преодолеят трудностите, докато учат и се явяват на изпити, в случай че 
избраните от тях имена не съответстват на официалните им. Тази политика 
беше приета и от Политехническия институт в Торино през 2011г. 

4.6.4 ПРОМЯНА НА ИМЕНАТА НА СЕРТИФИКАТИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В 

УНИВЕРСИТЕТА В ЛЮЦЕРН 

Администрацията в Университета в Люцерн, Швейцария може да промени 
името и пола на лицето, ако заявителят го поиска писмено и го подпише лично. 
Налице е листовка, която изяснява правилата и предоставя информация, а също 
така има форма, която прави процедурата стандартизирана. #153 

4.6.5 ПРОЕКТЪТ НА ШВЕЦИЯ ЗА БОРБА С ТРАНСФОБИЯТА В УЧИЛИЩАТА 

В рамките на усилията си за борба с хомофобията и трансфобията в 
училищата RFSL Ungdom - Шведската младежка организация за LGBTQ права, в 
сътрудничество с Държавната агенция „The Living History Forum“, публикува 
ръководство, озаглавено „Break the norm: методи за изучаване на нормите 
като цяло и по-специално на хетеронормативността“. #154 На опростен език 
и чрез използването на различни визуални средства това ръководство обяснява 
механизмите на половите стереотипи и хетеронормативността и как те водят 
до дискриминация срещу ЛГБТ хората. Това ръководство беше успешно 
използвано в училищните среди и помогна на учителите да улеснят 
обсъждането на въздействието на стереотипите, свързани с пола. 
Перспективите, използвани в такива дебати, също помагат на учениците да 
разберат по-добре как някои норми имат непропорционално въздействие 
върху някои общностите и по този начин да станат по-добре запознати с 
механизма на дискриминация срещу ЛГБТ хората. Сътрудничеството между 
RFSL Ungdom и Форумът за живата история продължи в последствие с 
исторически проект за LGBTI. 

4.6.6 РАБОТА СРЕЩУ ТОРМОЗА В ИРЛАНДИЯ 

Министерството на образованието и уменията в Ирландия публикува редица 
ресурси, които очертават процедурите за борба с тормоза за началните и сред-
ните училища. #155 Ресурсите ясно определят отговорностите и дават указания 
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и насоки на училищните власти и на училищния персонал за предотвратяването 
на тормоза, и как да се справят с конфликтно поведение учениците в училище 
и да се справят с отрицателното въздействие в училищната среда, както и с 
тормоза извън училище. 

Процедурите, приети през 2013г., изискват от всички училища официално 
да приемат и прилагат политика за ненасилие, която напълно отговаря на тези 
изисквания, и да направят тази политика достъпна за училищния персонал, 
родителите и учениците. Специален ресурс за ЛГБТ е достъпен на уебсайта на 
отдела. #156 

4.6.7 ПРИЕМАНЕ НА РАЗНООБРАЗИЕТО - ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ 

ХОМОФОБИЯ И ТРАНСФОБИЯ 

През 2015г. Испанските власти изготвиха Доклад за тормоза в училищата в 
Испания, с образователни ресурси, препоръки, стратегии за превенция и 
интервенция, както и правен анализ и анализ на разпространението. #157 
Авторите се стремят да преодолеят препятствията и да се премине към 
разглеждане на разнообразието на расови, етнически, сексуални, семейни и 
полови идентичности, съществуващи във всички училища, като образователна 
възможност, това да допринесе за създаването на нов вид училище. 

Инициативата стартира в рамките на проекта „Разбиране за дискримина-
цията, признаване на многообразието“ („Conocoendo la Discriminación, Reconoci-
endo la Diversidad“ или CORE), проведен от Института за жените и равните 
възможности (Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades) като част 
от програмата PROGRESS на Генерална дирекция „Правосъдие“ на Европейската 
комисия. Документът съдържа подробни предложения за действия в случаи на 
тормоз и предоставя допълнителни практически ресурси. 

4.6.8 СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ТРАНС-ПРИЯТЕЛСКИ УЧИЛИЩА В ИСПАНИЯ 

Фондация „Даниела“, организация, работеща за правата на младите транс 
хора, осигурява обучение и повишаване на осведомеността на професиона-
листи в сферата на образованието, студенти и родители, предлагащи „Gender 
Inclusive“ сертификат на „Фондация Даниела“„ за училищата, преминали 
специално обучение. Дипломите са мотиватори на училищата да провеждат 
това обучение. #158 
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4.7 РАВЕН ДОСТЪП ДО СТОКИ И УСЛУГИ В ПРАКТИКАТА 

4.7.1 БЕЛГИЙСКИЯТ ОРГАН ЗА РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ,  

ПОДКРЕПЯЩ ПРАВНО ТРАНС ХОРА 

Белгийският институт за равнопоставеност на жените и мъжете предоставя 
правна помощ, специално насочена към транс хора. Те могат да се обърнат към 
адвокат за правни съвети и, ако е необходимо, и за юридическо 
представителство. Повечето искания се отнасят до отказ за достъп до 
застрахователни договори или до отказ от покриване на разходите за транс-
специфично здравеопазване и вече са довели до споразумения и съдебна 
практика, осигуряващи правата на транс хора за достъп до застрахователни 
услуги. 

4.7.2 УНИСЕКС ТОАЛЕТНИ 

През юли 2016г. правителството на Малта реши, че от всички министерства 
се изисква да въведат неутрални тоалетни, във всички сгради до септември 
същата година. #159 В прессъобщение беше обяснена политиката: „Унисекс 
тоалетните, осигуряват неприкосновеност на личния живот на транс, ин-
терсекс и небинарни [...] Това отразява правителствената политика в 
полза на интегрирания подход за равенство между половете, като се 
гарантира, че тоалетните са лесно достъпни и функционални, както и 
правителствената политика срещу половите стереотипи и 
дискриминацията, основана на пола“. 

В Холандия Leiden University #160 изпробва въвеждането на неутрални 
тоалетни през лятото на 2016, като в същото време градският съвет на Утрехт 
стана първият в Холандия, който гласува за въвеждане на неутрални тоалетни в 
сградите, които са собственост на общината. #161 Партията, която е инициирала 
законовата промяна, заяви след гласуването: „Като дом на демокрацията в 
сърцето на града, това е чудесен символ за демонстриране на равенство“. По-
късно през това лято Амстердам следва примера на Утрехт. #162 

В Берлин, Германия от 2013г. насам са налице неутрални тоалетни. #163 В му-
зеите, библиотеките и училищата в Friedrichshain-Kreuzberg имат и отделни не-
утрални тоалетни заедно с другите налични. През същата година градският 
съвет на Брайтън и Хоув, Обединеното кралство, реши да направи всички тоа-
летни неутралнни при новото строителство. 
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4.7.3 БЕЗПЛАТНИ МИЛЕТИ ЗА МЕТРОТО В МАДРИД ЗА ТРАНС ХОРАВ 

В Мадрид, Испания, тридесет и осем безплатни карти за метро са били 
раздадени от местната организация „Transsexualia“. Инициативата e насочена 
към „насърчаване на интеграцията“, а картите са предназначени за хора които 
изпитват социално изключване. Мадридският метрополитен заяви, че считат за 
приоритет повишаване на чувствителността на населението към дискримина-
цията и предразсъдъците и че те искат да бъдат част от работата в полза на 
уважението към многообразието. 

4.7.4 ПЛУВАНЕ ЗА ТРАНС ХОРА 

На няколко места в Европа има инициативи за плуване, насочени към 
създаване на безопасни пространства за транс хората. В Берлин, Германия, 
веднъж месечно има басейн, резервиран за транс и интерсекс хора, 
организиран съвместно с спортен LBT клуб и неправителствената организация 
LGBT Sonntags-Club. Събитията се рекламират във Facebook. 

„Транс плуването“ в Брайтън е за ‘за всеки, чиято полова идентич-
ност го възпрепятства от плуване‘“ 

Плувната група на Транс и хора извън стереотипите за пол (TAGS) организира 
дейности в плувния басейн „Glass Mill“‚ в Левишам, Лондон, от който се възпол-
зват транс и не-бинарни хора от цяла Югоизточна Англия. Подобни инициативи 
са създадени в Бирмингам, Северен Лондон, а един е планиран за Ливърпул. 
#167 

4.7.5 СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО С ДОСТАВЧИЦИ НА 

ЗДРАВНИ УСЛУГИ В ШВЕЙЦАРИЯ 

Групата от Транс* специалисти е самоорганизирана мрежа в Швейцария, 
включваща около 50 души, работещи в сектора на здравеопазването 
(включително психиатрия, ендокринолози и хирурзи), които имат транс 
клиенти. Сред специалистите има и няколко транс хора. Правната консултантска 
служба на Швейцарската транс мрежа (TGNS) си сътрудничи с групата на 
различни нива: осигуряване на транс лица връзка със специалисти; 
Предоставяне на обучение на болници, за това как да се отнасят с уважение 
към транс хората; Сътрудничество в усилията за застъпничество, например чрез 
публикуване на препоръки за лечение или чрез ангажиране в съвместни 
стратегически съдебни дела. 
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