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Главна цел и подцели

Да се противопостави на дискриминационните практики на държавите-членки,
които не третират еднополовите двойки с признат статут в друга юрисдикция,
и по този начин нарушават правото на свободно движение в рамките на ЕС

Да идентифицира и анализира положението на еднополови двойки с
признат статут в друга държава-членка на ЕС, които пътуват или
пребивават в България;

Да информира ЛГБТ общността (в България и чужбина) за
ограниченията, които еднополовите двойки търпят по отношение
свободата на движение в ЕС и да мобилизира подкрепа за промяна

Да се повиши осведомеността на властите и на широката
общественост относно дискриминационния начин, по който биват
третирани еднополовите двойки с признат статут в друга държава-
членка на ЕС у нас и да им бъде оказван натиск за промяна

Да се инициира обществен дебат относно свободата на движение за
еднополови двойки и да се постави началото на политическа
дискусия на национално и европейско равнище



Участие на партньорите

Изследване 
и анализ

ЦИД Действие ГЛАС Билитис
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общността

Действие ГЛАС Билитис
Маргина-

лия

Политическо 
измерение

Действие ГЛАС Билитис



Работен пакет 1: Мениджмънт и 

координация

• Грантово споразумение, партньорско 
споразумение, работен план

• 18 срещи на екипа

• Брандирани продукти на инициативата

• Външна оценка, одит, отчитане пред ЕК



Работен пакет 2: Изследване и анализ

• Разработване на методология

• Събиране на данни

• Изработване на доклад



Работен пакет 3: Повишаване на 

осведомеността и подкрепа в общността

• Разработване на уебсайт

• Изработване на 2 петиции

• Заснемане на 4 видеоклипа

• Провеждане на 4 общностни семинара

• Sofia Pride Film Fest

• Sofia Pride Art Week

• Медийно отразяване



Работен пакет 4: Политическо измерение

• Национална кръгла маса за предаване на 
петицията до българските власти

• Международна конференция ‘Love Moves 
Towards Equality’

• Получаване на подкрепа за петицията в  
други страни-членки на ЕС

• Събитие за изпращане на петицията до ЕС



Календар на събитията

Работен семинар за начало на инициативата 24.01.2018

4 общностни семинара                                      02-10.2018

Sofia Pride Film Fest 01-09.06.2018

Sofia Pride Art Week 01-09.06.2018

Национална кръгла маса 10-11.2018

Международна конференция 11-12.2018 

Събитие за изпращане на петицията до ЕС 03-05.2019



Благодаря!


