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ОТГОВОР НА КРИТИКАТА НА ЕЛЕНА БОЖИНОВА ОТ 26.03.2018, публикувана на нейната стена във Фейсбук на 30.04.2018 

(https://www.facebook.com/elena.bojinova.58/posts/10211986670647379 ) 

 

ОСПОРВАНА ДОСТОВЕРНОСТ НА СЛЕДНИЯ ТЕКСТ ОТ АНАЛИЗА 
 
“Според направените проучвания, gender identity получава за пръв път правна дефиниция през ноември 2006 година, в резултат на работата на 
международна група експерти. Групата е свикана от неправителствената организация за защита на човешките права International Service for Human 
Rights[7] и активно подкрепяна от LGBT-организации като канадската ARC International Inc.[8] Групата се председателства от реномирания експерт 
по човешки права Michael O’Flaherty, който от 2015г. до днес е директор на Агенцията на ЕС за основните права (FRA)[9]. В групата експерти участва 
и български представител – Димитрина Петрова, в качеството й на изпълнителен директор на Equal Rights Trust” 

КРИТИКА 
1. Измамно представяне на същността на Йогаякарта (ЙК) и 

авторите й 
2. Всъщност - в ЙК се обобщават постиженията на 

международното право: 
 
АРГУМЕНТИ 
 
От Въведението 
 
To address these deficiencies a consistent understanding of the 
comprehensive regime of international human rights law and its application 
to issues of sexual orientation and gender identity is necessary. It is critical 
to collate and clarify State obligations under existing international human 
rights law, in order to promote and protect all human rights for all persons 
on the basis of equality and without discrimination. 
 
The International Commission of Jurists and the International Service for 
Human Rights, on behalf of a coalition of human rights organisations, have 
undertaken a project to develop a set of international legal principles on the 
application of international law to human rights violations based on sexual 

ЗАЩИТА И КОНТРААРГУМЕНТИ 
 

1. Авторът на анализа коректно е посочил, че прави това твърдение 
въз основа на направените проучвания. Цитирал е хронологично 
най-ранната правна дефиниция на gender identity, която е 
намерил в литературата. 

 
2. За оборване на твърдението в анализа е необходимо да се 

цитира по-ранен документ, в който да е налично правно 
определение на gender identity.  Такъв документ не е цитиран от 
критикуващата. 

 
3. В цитираните абзаци от Принципите от Йогиакарта не се 

съдържат аргументи, които да оборват направеното от автора на 
анализа твърдение. Напротив, ясно е посочено авторството на 
групата експерти: „have undertaken a project to develop a set of 
international legal principles on the application of international law 
to human rights violations based on sexual orientation and gender 
identity“, в превод „започнаха проект за развитие на съвкупност 
от международни юридически принципи за приложение на 
международното право по отношение нарушението на човешките 
права, основани на сексуална ориентация и полова идентичност“. 

https://www.facebook.com/elena.bojinova.58/posts/10211986670647379
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orientation and gender identity to bring greater clarity and coherence to 
States’ human rights obligations 
 
It is critical to collate and clarify State obligations under existing 
international human rights law, in order to promote and protect all human 
rights for all persons on the basis of equality and without discrimination. 
 

От преамбюла: ACKNOWLEDGING that this articulation must rely on the 
current state of international human rights law and will require revision on a 
regular basis in order to take account of developments in that law and its 
application to the particular lives and experiences of persons of diverse 
sexual orientations and gender identities over time and in diverse regions 
and countries; 

 
4. В анализа за цитирани множество други източници (долу дадени 

като примери), които реферират към Принципите от Йогиакарта, 
цитират интегрално дефиницията и признават авторството на 
групата експерти от Йогиакарта на понятието gender identity.  
 

• Агенцията на ЕС за основните права (FRA) 

• Комитетът по икономически, културни и социални права (CESCR) 
към Икономическия и социален съвет на ООН 

• Комисарят по човешки права към Съвета на Европа 
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ОСПОРВАНА ДОСТОВЕРНОСТ НА СЛЕДНИЯ ТЕКСТ ОТ АНАЛИЗА 
 
“Групата е свикана от неправителствената организация за защита на човешките права International Service for Human Rights[7] и активно 
подкрепяна от LGBT-организации като канадската ARC International Inc” 

КРИТИКА 
 
Не е конкретизирана тук, а по-надолу. 
 
АРГУМЕНТИ 
 
Сред подписалите ЙК има двама (2) представители на ЛГБТ 
организации https://yogyakartaprinciples.org/annex/ 
 

ЗАЩИТА И КОНТРААРГУМЕНТИ 
 
При посочването на цитата от анализа, критикуващата „пропуска“ 
следната бележка под линия, с която изречението в анализа завършва: 
http://arc-international.net/about/background/  
 

Ако отворим този линк, ще прочетем:    
 
„ARC has also played a key role in the various phases of the Yogyakarta 
Principles. We initiated the project, convened a coalition of NGOs to 
implement it, facilitated meetings of the coalition, worked closely on the 
preparations for and conduct of the experts’ meeting, worked with partners 
to successfully launch the Principles, prepared backgrounders and advocacy 
materials to support regional launch initiatives, developed a website, track 
the ongoing use of the Principles, are participating in the development of an 
activists’ guide, and conduct ongoing training and support for organizations 
using the Principles.“ 
 
Този цитат напълно подкрепя твърдението в анализа по отношение на 
ролята на LGBT-организацията Arc International Inc. 

http://arc-international.net/about/background/
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ОСПОРВАНА ДОСТОВЕРНОСТ НА СЛЕДНИЯ ТЕКСТ ОТ АНАЛИЗА 
„Това общоприето определение е заимствано от „Принципите на Йогиакарта […]. Принципите са приети от независима комисия експерти по 
международно право в областта на правата на човека“.[28] 

КРИТИКА 
 
Този текст цитира по тенденционен начин 
бележка под линия 171 на стр 106, която гласи: 
Това общоприето определение е заимствано от 
„Принципите от Yogyakarta относно приложението 
на международното право в областта на правата 
на човека във връзка със сексуалната ориентация 
и половата идентичност“, март 2007 г., документ, 
достъпен на адрес: 
www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.htm. 
Принципите са приети от независима комисия от 
експерти по международно право в областта на 

правата на човека.   
 
Освен това, тук, а и на всякъде в текста на 
Димитър Иванов е изпуснато отново 
тенденциозно, тъй като е немислимо, че авторът 
не го е знаел, пълното наименование на ЙК, а 
тъкмо “относно приложението на 
международното право в областта на правата на 
човека във връзка със сексуалната ориентация и 
половата идентичност”. По този начин (умишлено) 
се пропуска фактът, че ЙК е синтез на 
постиженията на международното право до 
момента, а не документ, отразяващ някакъв “нов” 
обществен ред, въвеждащ несъществуващи 
правила от анонимни “свързани с ЛГБТ 
организации експерти” 

ЗАЩИТА И КОНТРААРГУМЕНТИ 
 

1. Авторът на анализа коректно е посочил по съкратен начин съответния цитат, 
използвайки стандартно приетия символ […] – средни скоби с многоточие в тях. 

2. Дори посочен в цялост, цитатът не подкрепя направеното от критикуващата твърдение, 
че Принципите от Йогиакарта 2006 представляват „синтез на постиженията на 
международното право до момента“. Изречението е  
 
Принципи за приложение на международното право в областта на правата на човека 
във връзка със сексуалната ориентация и половата идентичност. 

 
              Легенда: съществуващо vs. новосъздадено 
 

Международното право в областта на правата на човека е основата, на която се 
развиват и приемат въпросните Принципи. 
 
Освен това, ако разработката от 2006г. беше синтез на съществуващи достижения, 
задължително щяха да бъдат посочени източници. Такива няма, именно защото става 
въпрос за основополагаща юридическа разработка. 
 
По-надолу („Принцип 6“) ще се дадат и конкретни примери за „приложение на 
международното право“. 

 
3. Твърди се, че „навсякъде в текста е изпуснато пълното наименование на Принципите от 

Йогиакарта 2006“. Това не е вярно. Пълното наименование е посочено още при 
първото им споменаване в анализа, на стр. 4: 
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4. Никъде в анализа не се твърди, че авторите на Принципите са анонимни. Думата 
„анонимни“ не е употребена нито веднъж в анализа. 
 

5. Критикуващата подвежда читателя, като слага изречението „свързани с ЛГБТ 
организации експерти“  в кавички, сякаш е цитат от анализа. По-горе беше цитирана 
връзката на групата експерти с LGBT-организацията ARC International. 
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ОСПОРВАНА ДОСТОВЕРНОСТ НА СЛЕДНИЯ ТЕКСТ ОТ АНАЛИЗА 
 
“Изводи”: “Още от дефинициите на термините „сексуална ориентация“ и „полова идентичност“ в увода на ПЙ-2006 става ясно, че за авторите 
социалният пол (gender) не само допълва биологичния пол (като разбиране за социална роля), не само го подчинява (субординира) и има 
приоритет пред него, а даже и го замества (субституира). В официалния превод на български език на брошурата на Европейската агенция за 
основни права от 2010г. терминът „gender“ бива преведен като „пол“”. 

КРИТИКА 
 
Това е напълно неоснователен извод, никъде 
няма нищо писано по отношение на “изместване” 
или “подчиняване” от единия термин на другия. 
Това е лъжа. 

ЗАЩИТА И КОНТРААРГУМЕНТИ 
 

1. Авторът на анализа коректно посочва своите мисли и интерпретации с подчертан 
шрифт, за да ги разграничи от фактите и цитатите. Авторът има право на свое мнение. 
 

2. Авторът на анализа коректно е дал оригиналните дефиниции на английски и срещу тях 
– официалния български превод на Европейската агенция по основни права FRA. Вижда 
се, че и двата термина – “gender” и “sex” – в официален документ са преведени 
некоректно по един и същ начин на български – „пол“. Тезата на автора на анализа за 
заместването (субституирането) не може да се онагледи по по-изразителен начин: 
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ОСПОРВАНА ДОСТОВЕРНОСТ НА СЛЕДНИЯ ТЕКСТ ОТ АНАЛИЗА 
 
“Принцип 2 от Йогиакарта постулира, че „Всеки има право да се ползва от всички човешки права без дискриминация въз основа на сексуална 
ориентация или полова идентичност (СОПИ)“. За пръв път половата идентичност се издига в ранг на антидискриминационен белег, който трябва 
да бъде отразен в законите на държавите.” 

КРИТИКА 
 
Това твърдение не е вярно - по същество ЙК 
отразява съществуващото международно 
законодателство по въпроса на човешките права. 
Не издига в ранг нищо, което вече не съществува. 
 

ЗАЩИТА И КОНТРААРГУМЕНТИ 
 

1. В анализа (таблица на страница 12) са цитирани няколко ратифицирани и влезли в сила 
международни конвенции и харти, съдържащи антидискриминационни признаци. 
Нито една от тях не съдържа антидискриминационен белег „полова идентичност“.  
 

2. Анализът показва, че само в един-единствен международен документ се съдържа 
„полова идентичност“ като антидискриминационен белег – Истанбулската конвенция, 
чийто първи чернови датират от 2009 година – три години след публикуване на 
Принципите от Йогиакарта. 

 
3. Критикуващата може ли да посочи поне един национален закон, приет и влязъл в 

сила преди ноември 2006г., който да съдържа антидискриминационен белег „полова 
идентичност“? 
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ОСПОРВАНА ДОСТОВЕРНОСТ НА СЛЕДНИЯ ТЕКСТ ОТ АНАЛИЗА 
 
“От казаното дотук може да си представим, че третият принцип от Йогиакарта изисква в казуса на един женен баща на три деца, който декларира, 
че се самоопределя за жена, да бъде безусловно признат за жена, което да бъде отразено във всичките му документи за самоличност. Третият 
принцип от Йогиакарта, в съчетание с определението за полова идентичност, въвежда принципа на самоопределението като висш принцип, имащ 
приоритет над всякаква обективна, измерима и базирана на факти реалност. Достатъчно е едно лице да се самоопределиш за нещо, за да бъде 
признато, че Е това нещо, и да се възползва от всички правни последици от това признаване.” 

КРИТИКА 
 
Принцип 3 - Право на правно разпознаване пред закона 
 
Пълният му текст гласи” 
“Everyone has the right to recognition everywhere as a person 
before the law. Persons of diverse sexual orientations and gender 
identities shall enjoy legal capacity in all aspects of life. Each 
person’s self-defined sexual orientation and gender identity is 
integral to their personality and is one of the most basic aspects of 
self-determination, dignity and freedom. No one shall be forced to 
undergo medical procedures, including sex reassignment surgery, 
sterilisation or hormonal therapy, as a requirement for legal 
recognition of their gender identity. No status, such as marriage or 
parenthood, may be invoked as such to prevent the legal recognition 
of a person’s gender identity. No one shall be subjected to pressure 
to conceal, suppress or deny their sexual orientation or gender 
identity”. 
 
АРГУМЕНТ 1 
 
В момента в България поне 15 човека са си сменили 
биолгичният пол. Чрез българският съд. В следствие на това, на 

ЗАЩИТА И КОНТРААРГУМЕНТИ 
 

1. Правилният превод на български, даден в анализа, е „Принцип 3 от 
Йогиакарта: Право на признаване на правосубектност“. Виж чл. 6 от 
Всеобщата декларация на правата на човека.1 
 

2. Юридическата практика в България, касаеща промяната на гражданския 
пол в документите за самоличност, въобще не отговаря на 
изискванията на Принципите на Йогиакарта и на дефинирания в тях 
безусловен „принцип на самоопределение“. Това е видно например от 
доклада на БХК „Правата на човека в България 2017“ (стр. 175 и 176)2, 
където именно българската юридическа практика е обект на критика: 
 

• „ВКС постановява, че лицата, които искат от съда да промени 
гражданския им пол, следва да установят пред съда сериозното 
си и непоколебимо решение за бъдеща промяна на телесния 
пол в съответствие с психичния, като за това е необходимо поне 
да е започнало провеждането на хормонална терапия за 
промяна на пола.“ 

 

• „ВКС потвърждава по-ранното си произнасяне, като постановява, 
че за допускане на промяна на пола в акта за раждане на едно 
лице е достатъчно, на първо място, наличието на състояние на 

                                                           
1 http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=blg  
2 http://www.bghelsinki.org/media/uploads/doklad2018.pdf  

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=blg
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/doklad2018.pdf
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тях са им сменени документите за самоличност и никой няма 
право да ги пита (или да знае) за това, че са имали други 
документи за самоличност преди смяната на пола им (променя 
се по необходимост и акта за раждане). Тоест, както в по-
голямата част на света, така и в България, далеч преди 
ратифицирането на Конвенцията на СЕ срещу насилието над 
жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция), има 
законови начини БЪЛГАРСКИТЕ съдилища да дадат разрешение 
на човек да си смени биологичният пол. […] 
Смяната на документи за самоличност е регулирана от 
българското законодателство, далеч преди подписването на 
Конвенцията срещу насилието над жени и домашното насилие. 

транссексуалност, което се установява с помощта на комплексна 
медицинска експертиза (медицински критерий), и второ, 
установяване пред съда на сериозното и непоколебимо 
решение на лицето за промяната в изпълняваната от него 
психична и социална полова роля.“ 

АРГУМЕНТ 2 
 
Освен това, принципът на самоопределение е въведен не с ЙК, а 
с хартата за правата на човека на ООН. Тоест, тук отново имаме 
тенденциозно и невярно съждение по отношение на ЙК - че с 
нея се въвеждат права, които не са съществували преди това. 
Това не е вярно. 
 
 

ЗАЩИТА И КОНТРААРГУМЕНТИ 
 

1. Във Всеобщата декларация за правата на човека няма дефиниран 
„принцип на самоопределение“. Всеки може да се убеди, като потърси 
в официалния й текст.3 
 

2. „Право на самоопределение“ е дефинирано в Резолюция 1514 на 
Общото събрание на ООН от 14.12.1960г.4 в съвсем друг контекст. Не 
като право на отделната личност, а като право на народите да 
определят свободно не какво да е, а своя политически статус.  

 
„2. All peoples have the right to self-determination; by virtue of that right 
they freely determine their political status and freely pursue their economic, 
social and cultural development.“ 
 
Горното „право на самоопределение“ няма нищо общо с правото на 
самоопределение, дефинирано в Принципите от Йогиакарта. 

                                                           
3 Всеобща декларация на правата на човека http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=blg  
4 Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples. Adopted by General Assembly resolution 1514 (XV) of 14 December 1960 
http://www.un.org/en/decolonization/declaration.shtml  

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=blg
http://www.un.org/en/decolonization/declaration.shtml
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ОСПОРВАНА ДОСТОВЕРНОСТ НА СЛЕДНИЯ ТЕКСТ ОТ АНАЛИЗА 
 
Принцип 6 - Право на личен живот 
 

КРИТИКА 
 
Отново, това е базово човешко право, съществуващо още от 
приемането на Хартата за правата на човека. 
 
АРГУМЕНТИ 
 
 Пълният текст е както следва: 
 
 

ЗАЩИТА И КОНТРААРГУМЕНТИ 
 

1. Правото на личен живот е дефинирано в чл. 12 на Всеобщата декларация 
за правата на човека по следния начин:5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
             РАЗРАБОТКА на групата експерти      vs.           ОРИГИНАЛ 

 
2. Сравнението на определението на правото на личен живот онагледява 

работата на групата експерти, автори на Принципите на Йогиакарта. 
Вижда се, как трябва да се разбира пълното заглавие на техния труд 
„Принципи за приложение на международното право по отношение 
нарушението на човешките права, основани на сексуална ориентация и 
полова идентичност.“ Групата тълкува свободно, допълва, разширява и 
променя смисъла и значението на съществуващото международно 
право, като го „напасва“ на дефинирания от нея термин „полова 
идентичност“.  

                                                           
5 http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/  

Everyone, regardless of sexual orientation or gender identity, is 

entitled to the enjoyment of privacy without arbitrary or 

unlawful interference, including with regard to their family, 

home or correspondence as well as to protection from unlawful 

attacks on their honour and reputation. The right to privacy 

ordinarily includes the choice to disclose or not to disclose 

information relating to one’s sexual orientation or gender 

identity, as well as decisions and choices regarding both one’s 

own body and consensual sexual and other relations with 

others. 

„No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, 

family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and 

reputation. Everyone has the right to the protection of the law 

against such interference or attacks.“ 

 

http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/


11 
 

ОСПОРВАНА ДОСТОВЕРНОСТ НА СЛЕДНИЯ ТЕКСТ ОТ АНАЛИЗА 
 
Интерпретацията на Димитър Иванов е: 
 
“Принцип 6 от Йогиакарта постулира между другото, че „Правото на личен живот принципно включва избора да се разкрие или не информация, 
свързана със сексуалната ориентация или половата идентичност …“ 
С други думи, това означава, че всеки ще има правото при никакви обстоятелства да не декларира биологичния си пол.” 

КРИТИКА 
 
Тук има поне два проблема - думата “ordinarily” е преведена 
като “принципно”, докато тя има значенията на “обичайно, 
нормално, общоприето” - разликата е значителна. При 
обичайни, нормални обстоятелства никой няма право да 
нарушава правото на личен живот на хората, независимо от 
тяхната сексуална ориентация или идентичност.  
 
Макар, че Димитър Иванов прави уточнението, че след 2017 
“Допълненията от 2017г. все пак предвиждат деклариране на 
биологичен и социален пол при строго определени законови 
условия.”, това продължава да не дава точна представа за 
Принцип 6 на ЙК, тъй като той говори за “нормални, обичайни” 
условия, не за “строго определени” такива. 

ЗАЩИТА И КОНТРААРГУМЕНТИ 
 

1. В съвременния начин на живот сме задължени на много места да 
декларираме своя (биологичен) пол. Когато си купуваме самолетни 
билети, когато попълваме административни формуляри. Това е 
„нормалността“ на съвременната реалност. 
 

2. Принцип 6 от Йогиакарта (2006 + 2017) тълкува и разширява значението 
на смисъла на правото на личен живот, като „вмъква“ в него 
биологичния пол, социалния пол, сексуалната ориентация и половата 
идентичност. С което прави заявка за нова, непозната досега 
„нормалност“ 
 

3. Как точно е преведена думата „ordinarily“  е без значение по отношение 
на горните факти. 
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ОСПОРВАНА ДОСТОВЕРНОСТ НА СЛЕДНИЯ ТЕКСТ ОТ АНАЛИЗА 
 
Принцип 12 от Йогиакарта: Право на работа 
 
“Тук можем да си представим казуси за наемане на трансджендър мъж (жена, която се самоопределя като мъж) или на трансджендър жена (мъж, 
който се самоопределя като жена) като учител(ка) в детска градина или основно училище, училищен психолог (психоложка), говорител(ка) в 
телевизията, детски лекар и така нататък и последиците от прилагането на антидискриминационен признак „полова идентичност“. 

КРИТИКА 
 
Не става ясно какъв е проблемът с казусите, изброени по-горе. 
Това е очевиден опит да се инсинуира, че трансджендър хората 
не могат да заемат посочените длъжности (не е ясно поради 
каква причина) и да се активират страхове и да се свърже 
трансджендър идентичността с педофилия, например (за което 
няма никакви доказателства никъде в научната литература). 

ЗАЩИТА И КОНТРААРГУМЕНТИ 
 

1. В анализа са посочени няколко възможни казуса, произтичащи от 
Принцип 12 от Йогиакарта. Тяхната реалистичност не се оспорва от 
критикуващата. 
 

2. Авторът на анализа не е изразил никакво свое мнение по отношение на 
тези казуси. 

 
3. Критикуващата „допълва“ със свои интерпретации посочените 

реалистични казуси. Говори за „инсинуиране“, „активиране на страхове“ 
и прави предложения за „връзка на половата идентичност с 
педофилията“. Това по същество отново не представлява оспорване на 
реалистичността на казусите, а е изразяване на личното мнение на 
критикуващата, което се приравнява на „очевиден опит“ от страна на 
автора. Очевидно е само това, което е написано от автора на анализа, а 
не това, което е „дописано“ и „интерпретирано“ от критикуващата. 
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ОСПОРВАНА ДОСТОВЕРНОСТ НА СЛЕДНИЯ ТЕКСТ ОТ АНАЛИЗА 
Принцип 13 от Йогиакарта: Право на социално осигуряване и на други мерки за социална защита 
 
“Според Принцип 13, разходите за операциите по смяна на пола, хормонални терапии и прочие трябва да се поемат от здравно-осигурителните 
системи, т.е. от цялото общество или всички осигурени.” 

КРИТИКА 
 
Всъщност единственото, което се казва е, че няма да има 
дискриминация. Тоест, ако НЗОК (или еквивалентите й в 
различните държави) включи операциите и хормоналната 
терапия като клинични пътеки, те ще се поемат от Касата. След 
като човекът си е плащал социалните и здравни осигуровки, 
Принцип 13, му гарантира равни здравни и социални права. 
Това, че на автора или на някои от хората в обществото не им 
харесва идеята за операция за смяна на пола или за хормонална 
терапия и не ги одобряват по никакъв начин не означава, че това 
субективно нехаресване ще има по-голяма важност от 
медицинските заключения на специалистите. Има много неща, 
които може да не се харесат на някои хора - лечение на 
белодробни заболявания на тютюнопушачи, лечение на 
чернодробни заболявания на хора, употребяващи алкохол, 
лечение на фрактури на скиори, вазектомии на хора, които 
нямат деца, подкрепа по време на рискови бременностти, 
поради твърде къс период между забременяванията и други и 
други. 
 

ЗАЩИТА И КОНТРААРГУМЕНТИ 
 

1. Критикуващата не оспорва произтичащото от Принцип 13 следствие, а го 
потвърждава. 
 

2. Авторът на анализа не е взел отношение по произтичащото следствие, 
дали му харесва или не му харесва. Критикуващата оспорва позиция на 
автора, която не е изразена в анализа и която тя самата му приписва. 
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ОСПОРВАНА ДОСТОВЕРНОСТ НА СЛЕДНИЯ ТЕКСТ ОТ АНАЛИЗА 
 
Принцип 18 от Йогиакарта: Защита от медицински злоупотреби 
 
Принцип 18 постулира, че „Нито един човек не може да бъде насилван да се подложи на каквато и да е форма на медицинско или психологическо 
лечение, процедура, изследване или да бъде затварян в медицинско заведение, въз основа на СОПИ. Без оглед на каквото и да е класификация, 
която твърди противното, сексуалната ориентация и половата идентичност на едно лице не са, по същество, медицинско състояние и не следва да 
бъдат третирани, лекувани или потискани.“ 

КРИТИКА 
 

1. Тук има леки неточности в превода, например “not in and of 
themselves”, което би трябвало да се преведе “сами по себе си” е 
преведено “по същество” . Разликата не е малка, но съм склонна да 
приема, че проблемът е езиков, а не идеологичен. 

 
2. Сериозният проблем идва със следният извод на Димитър Иванов: 

 
“Принцип 18 изключва завинаги възможността от провеждане на 
каквито и да е научни изследвания и медицински практики, целящи 
подпомагане на развитието на полова идентичност, отговаряща на 
биологичния пол на лицето, още от най-ранната му детска възраст.” 

 
Това е напълно погрешен извод. Най-малкото защото изследвания 
върху “нормалното” човешко развитие са провеждани и се провеждат 
откакто съществуват науките философия, медицина и психология. 
Нищо не пречи на изследвания върху сексуалната идентичност, у 
възрастни и у деца, Принцип 18 дава сигурност, че никой няма да бъде 
подложен на насилствени процедури по изследване, лечение или друг 
тип ограничаване на човешките му права. Това е особено важно за 
държави като България, където интрасекс децата, например, рутинно 
са подлагани на операции за смяна на пола им, дори без знанието и 
съгласието на родителите им. (ето един пример 
https://nova.bg/…/интерсексуален-българин-прецедент-в-прав…/) 

ЗАЩИТА И КОНТРААРГУМЕНТИ 
 

1. Критикуващата по същество тълкува само първото изречение 
от Принцип 18, докато изводът се основава на второто. Или 
може би критикуващата смята, че според Принцип 18, 
третирането, лекуването или потискането на половата 
идентичност е възможно, стига лицето да е съгласно с това? 
Така или иначе, текстът на второто изречение от Принцип 18 е 
трудно да бъде разбран в този смисъл. 
 

2. Изводът на автора на анализа по обективни причини не може 
да се приложи за интерсекс-хората, защото те нямат 
определен биологичен пол, следователно изречението в 
извода „полова идентичност, отговаряща на биологичния пол 
на лицето“ няма смисъл по отношение на интерсекс-хората.  
 

3. Личното мнение на автора на анализа е, че интерсекс-хората 
трябва да имат право, по тяхно желание в личните им 
документи в графата (биологичен) пол да пише 
„неопределен“. 
 

4. Авторът на анализа абсолютно подкрепя забраната на рутинни 
операции за „коригиране“ на пола на интерсекс-деца в една 
или друга посока. 
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ОСПОРВАНА ДОСТОВЕРНОСТ НА СЛЕДНИЯ ТЕКСТ ОТ АНАЛИЗА 
 
Принцип 21 от Йогиакарта: Право на свобода на мисълта, съзнанието и религията 
 
Коментарът на Димитър Иванов тук е: “Принцип 21 означава по между другото и осигуряване на равноправно участие в държавно и частно 
организираните религиозни общности на хора с разнообразна сексуална ориентация и полова идентичност, включително и в техните ръководни 
структури”. 

КРИТИКА 
 
Не става ясно какъв е проблемът тук, но изглежда се инсинуира, 
че има проблем със заемането на длъжности от хора с 
“разнообразна сексуална ориентация и полова идентичност”. 
Това намеква (отново), че хората с различна сексуална 
ориентация и идентичност са по някакъв начин не-достойни, не-
пригодни за заемането на подобни позиции. 

ЗАЩИТА И КОНТРААРГУМЕНТИ 
 

1. Критикуващата не оспорва произтичащото от Принцип 21 следствие, а го 
потвърждава. 
 

2. Авторът на анализа не е взел отношение по произтичащото следствие. 
Липсва каквато и да е негова позиция, която да може да се окачестви 
като „инсинуация“ или „намек“. Критикуващата оспорва несъществуваща 
в анализа позиция на автора. 
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ОСПОРВАНА ДОСТОВЕРНОСТ НА СЛЕДНИЯ ТЕКСТ ОТ АНАЛИЗА 
 
Принцип 24 от Йогиакарта: Право на основаване на семейство 

КРИТИКА 
 
Цитирани са 5 от общо 7 задължения на страните, части от тях са 
представени в болд текст, без да е обяснено, че това е 
направено от Димитър Иванов и защо. Както и не е обяснено 
защо не са цитирани останалите две задължения на страните. 

ЗАЩИТА И КОНТРААРГУМЕНТИ 
 

1. Целият анализ изобилства още от стр. 5 с думи в „болд“. Всеки читател 
разбира сравнително бързо, че това е начин, по който авторът обръща 
специално внимание на читателя върху отделна дума, част от или цяло 
изречение, като знак, че това според автора на анализа е особено важен 
текст. Не само в принцип 24, но и никъде другаде в анализа авторът не 
дава обяснение или конкретна причина, защо е използвал получер. 
 

2. Авторът на анализа не е правил интегрален превод на текста на 
Принципите от Йогиакарта. Винаги, когато изброява неизчерпателно 
задълженията на Страните, авторът коректно обръща внимание на този 
факт с думите  
 
„На държавите се вменява помежду другото за задължение:“ 

 
На читателят става ясно, че има още задължения, с които може да се 
запознае в оригиналния текст на Принципите. 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

ОСПОРВАНА ДОСТОВЕРНОСТ НА СЛЕДНИЯ ТЕКСТ ОТ АНАЛИЗА 
 
Принцип 25 от Йогиакарта: Право на участие в обществения живот 

КРИТИКА 
 
Отново е цитирана само една от общо три подточки с болднат текст, без 
обяснение, защото авторът е счел за необходимо да обърне специално 
внимание на тези части от текста. Това създава плодотворна почва за 
всякакви интерпретации, несъществуващи в оригиналният документ и 
поради това, според мен представлява, най-малкото, манипулация. 

ЗАЩИТА И КОНТРААРГУМЕНТИ 
 
Виж обяснението на предишната критика. 
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ОСПОРВАНА ДОСТОВЕРНОСТ НА СЛЕДНИЯ ТЕКСТ ОТ АНАЛИЗА 
 
Принцип 26 от Йогиакарта: Право на участие в културния живот 
 
На държавите се вменява помежду другото за задължение: 
- Да насърчават диалога и взаимното уважение между защитниците на различните културни групи, които съществуват в държавата, включително 
между групи, които имат различни възгледи по въпроси, касаещи сексуалната ориентация и половата идентичност, последователно при спазване 
на човешките права, отразени в настоящите Принципи. 

КРИТИКА 
 
Принцип 26 съдържа две подточки, от които е цитирана само 
една. “Пропуснатата” подточка се отнася до включването на 
всички гледни точки, независимо от тяхната сексуална 
идентичност или ориентация. Тук, не бива да забравяме, влизат 
и консервативните възгледи около сексуалната идентичност и 
ориентация. 

ЗАЩИТА И КОНТРААРГУМЕНТИ 
 

1. Виж обяснението на по-предишната критика 
 

2. Пропусната първа подточка не се отнася до „включване на всички гледни 
точки …“, а до „осигуряване на възможности за участие  в културния 
живот на всички лица, без оглед на и с пълен респект по отношение на 
тяхната сексуална ориентация и полова идентичност“. (… to ensure 
opportunities for the participation in cultural life of all persons, regardless of, 
and with full respect for, their sexual orientations and gender identities;) 
 

3. Изречението от втората подточка „при спазване на човешките права, 
отразени в настоящите Принципи“ изключва поддържането на възглед, 
който изразява пълно и категорично несъгласие с концепцията за полова 
идентичност и съответно с каквито и да е права, свързани с или 
произтичащи от половата идентичност. Такава позиция би означавала 
„липса на респект“ по отношение на половата идентичност и бива a 
priori изключена от списъка на допустимите възгледи. 
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ОСПОРВАНА ДОСТОВЕРНОСТ НА СЛЕДНИЯ ТЕКСТ ОТ АНАЛИЗА 
 
Принцип 27 от Йогиакарта: Право на популяризиране на човешките права 

КРИТИКА 
 
От общо 5 подточки, осигуряващи защита на работещите в сферата 
на човешките права от насилие и натиск от страна на хора или 
държава, Димитър Ивано е избрал да цитира само една подточка, 
която е свързана с популяризиране, защита и осъществяване на 
човешките права, включително свързаните със сексуалната 
ориентация и идентичност. Отново има текст, който е болднат без 
обяснение защо това е направено и какъв смисъл влага автора в 
това. Останалите четири подточки за защита правата на активистите 
по човешки права, независимо от тяхната сексуална ориентация и 
идентичност са пропуснати. Отново (както и преди) това представя 
Принцип 27 в доста избирателна светлина и (поради липса на 
обяснение от страна на автора защо е избрал точно тази подточка 
или да подчертае точно тези думи и изрази) отваря възможност за 
параноидни интерпретации, основани на липса на цялостна 
информация и повлияни от личните политически, идеологични и 
религиозни възгледи на автора, но без те да са открито заявени. 

ЗАЩИТА И КОНТРААРГУМЕНТИ 
 
Виж обяснението на по-по-предишната критика 
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ОСПОРВАНА ДОСТОВЕРНОСТ НА СЛЕДНИЯ ТЕКСТ ОТ АНАЛИЗА 
 
„С това правило приключва селективното представяне и пунктуалният анализ на Принципите от Йогиакарта (2006) и Принципите от Йогиакарта 
плюс (2017). В тази форма те предоставят възможност за запознаване с ключови моменти от политическата програма, която тези принципи 
представляват.“ 

КРИТИКА 
 
Същият начин на представяне е валиден за Принципи 29- 38 в 
текста и след тях четем: 
 
Тук трябва да се отбележи споменаването на факта, че т.нар. 
Анализ не е изчерпателен или обективен, а е “селективен”. Това е 
първото споменаване на фактът, че “анализът” не е “цялостен”, не 
се опитва дори да е “обективен”. За сравнение в началото на 
текста, четем: 
 
“Настоящият анализ 
 
• Ще се опита да хвърли светлина върху международната правна 
рамка по отношение на понятието gender identity, неговите 
дефиниции, хронологията на възникване като концепция и 
възприемане като правна категория в политическите декларации, 
програми и отчети на ключови световни организации като ООН, 
Съвета на Европа, Европейския съюз и техните подразделения. 
 
• Ще се опита да обясни значението на официалното признаване на 
gender identity за антидискриминационен признак 
 
• Ще обърне внимание на политическата програма, в която gender 
identity е основен елемент. 
 
Анализът се стреми към, но не претендира за всеобхватност и 
изчерпателност на международните документи, на които се 

ЗАЩИТА И КОНТРААРГУМЕНТИ 
 

1. Критикуващата не е обърнала внимание, че думата „селективен“ се 
отнася не до анализа, а до прегледа на Принципите от Йогиакарта. 
Читателят е информиран за това още в началото на част II (стр. 13): 
 

 
 

2. Целите на анализа, така, както са формулирани, са напълно и 
съвестно изпълнени. Анализът „хвърля светлина“, „опитва се да 
обясни“ и „обръща внимание“. Нищо повече или по-малко. 
 

3. Критикуващата некоректно слага знак на равенство между 
„изчерпателен“ и „обективен“. 
 

4. Критикуващата пропуска факта, че авторът на анализа е 
същевременно и преводач на „Принципите от Йогикарта“. 
Критикуващата не си задава въпроса, защо липсва (официален) 
превод на български език на принципите от Йогиакарта в интернет и 
по-специално на страниците на НПО, които напълно и открито 
поддържат идеята за „полова идентичност“ и редовно пишат 
доклади по тази тема, които адресират до българската и 
международната общност и които доклади са цитирани в анализа. 
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основава. Възможно е да има и допълнителни ключови документи, 
свързани с темата, които са останали извън обхвата на анализа.” 
 
Тази заявка е далеч по-различна от скромното “селективен” и 
отново не споменава за никакви възможни лични, политически, 
идеологически или религиозни конфликти на интереси, които 
авторът би могъл да има и които биха могли да обяснят избора на 
цитирани или не-цитирани текстове, на текстове, на които се 
поставя ударение и други, които са пропуснати. Никъде, също така, 
не се дава информация за компетенциите на автора 
(професионални, академични или други), въз основа на които той 
прави намеците и заключенията си. 
 

 
5. Критикуващата вменява за задължение на автора на анализа да 

преведе целия текст на „Принципите от Йогиакарта“ и обвързва 
наличието на този превод с обективността на анализа. С други думи, 
според критикуващата, никой не може да коментира обективно 
дори една дума от текста на Принципите от Йогиакарта, без да го е 
превел целия. 
 

6. С изискването за „споменаване на възможни лични, политически, 
идеологически или религиозни конфликти на интереси, които 
авторът би могъл да има …“ се разкрива може би професионален 
интерес на критикуващата, в качеството й на психотерапевт и 
психоаналитик, за анализ на личността и мотивацията на автора на 
анализа. Именно фактът, че анализът не включва мнения и оценки на 
субекта (неговия автор) е показател за неговата обективност. 
 

7. На своя блог, на който е публикуван анализа, авторът му е дал  
информация за себе си. 
 

8. Ако анализът беше изработен по поръчка на политическа или 
религиозна организация, щеше да бъде отразено в анализа. 
 

9. Анализът сам по себе си е израз на компетенциите на автора – на 
неговите преводачески, стилистични, правописни, аналитични, 
научни, правни, технически, графически и още редица други 
компетенции. Тези компетенции може да се преценят от всеки, който 
на свой ред е специалист в съответната област. 
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ОСПОРВАНА ДОСТОВЕРНОСТ НА СЛЕДНИЯ ТЕКСТ ОТ АНАЛИЗА 
 
“Направеният селективен преглед на ПЙ-2006 и ПЙ-2017 ще е от полза на политици, специалисти и общественици за запознаване с 
основополагащата философия на концепцията за полова идентичност (gender identity). Общественият и политически дебат „за“ или „против“ 
Истанбулската конвенция е неразривно свързан – по волята на архитектите на текста на Конвенцията – с обществен и политически дебат, свързан с 
понятието и концепцията за gender identity.” 

КРИТИКА 
 
Не става ясно кои са “архитектите на текста на Конвенцията”, 
доколкото на мен ми е известно, нито един от авторите на текста 
на Конвенцията на СЕ срещу насилието над жени и домашното 
насилие не е архитект по професия, но може би Димитър Иванов 
знае нещо друго, или може би има предвид “архитекти” в 
преносен смисъл, при което следват няколко въпроса - какъв 
смисъл влага авторът в това понятие? Дали въз основа на силно 
тенденциозният характер на текста му това не е опит още 
веднъж да се инсинуира, че има нещо скрито, задкулисно в 
текста на Конвенцията срещу насилието над жени и домашното 
насилие? Теза, която изглежда подкрепена от множеството 
непълни и неточни цитирания, както и тенденциозни 
подчертавания, на които беше обърнато внимание. 

ЗАЩИТА И КОНТРААРГУМЕНТИ 
 

1. В един оксфордски речник пише като второ значение за „architect” – a 
person, who is responsible for inventing or realizing a particular idea or 
project: the architects of the reform programme.  

 
В Амазон може да се поръча книгата George Washington, Architect of the 
Constitution ( https://www.amazon.com/George-Washington-Architect-
Constitution-William/dp/0912530146 ) 
 
Едва ли някой смята, че Джордж Вашингтон е бил архитект по професия. 
Или че има нещо скрито и задкулисно в текста на Конституцията на САЩ. 

 
2. Критикуващата не е дала нито един валиден пример за „непълен цитат“ 
3. Критикуващата не е дала нито един валиден пример за „неточен цитат“  

 

 

 

 

https://www.amazon.com/George-Washington-Architect-Constitution-William/dp/0912530146
https://www.amazon.com/George-Washington-Architect-Constitution-William/dp/0912530146
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ОСПОРВАНА ДОСТОВЕРНОСТ НА СЛЕДНИЯ ТЕКСТ ОТ АНАЛИЗА 
 
“На 11.05.2011 Истанбулската конвенция е отворена за подписване. Понятието gender identity е споменато само едно място в текста – в чл. 4, ал. 3, 
където се изброяват всички признаци, по които Конвенцията трябва да се изпълнява без дискриминация.[32]” 

КРИТИКА 
 
Намирам за удивителен фактът, че авторът е изписал около 30 
стандартни машинописни страници текст за понятие, което се 
упоменава веднъж (един път) в Конвенцията на СЕ срещу 
насилието над жени и домашното насилие и то сред над 20 други 
признака, по които не можем да дискриминираме жертви на 
насилие. Това е и най-голямата манипулация по отношение на 
Конвенцията срещу насилието над жени и домашното насилие - че 
тя има за цел каквото и да е друго освен превенция, защита и грижа 
за жертвите на насилие. Отклоняването на дебата към въпроси, 
свързани с каквото и да е друго освен насилието над жени и 
домашното насилие е манипулация и лъжа по отношение на 
целите и обхвата на действие на Конвенцията. 

ЗАЩИТА И КОНТРААРГУМЕНТИ 
 

1. За обяснение на понятието gender identity авторите на Принципите от 
Йогиакарта са изписали много повече от 30 стандартни машинописни 
страници. От една страна, критикуващата упреква автора на анализа, 
че не е превел от английски на български целия текст на Принципите 
от Йогиакарта (2006 + 2017 година). От друга страна, критикуващата 
упреква автора на анализа, че му посвещава цели 30 страници. Двете 
критики взаимно се изключват. 
 

2. В извод N4, авторът на анализа обръща внимание на последствията от 
еднократното споменаване на понятието gender identity  
 
„Страните, ратифицирали Конвенцията, се задължават да въведат 
„gender identity” като антидискриминационен признак в своите 
специфични закони (ако не са го направили преди това). По този 
начин то ще бъде превърнато от необвързваща в задължителна 
правна норма, валидна не само в рамките на Истанбулската 
конвенция, но и по отношение на всички останали закони.“ 
 

3. Критикуващата пропуска да спомене таблицата от анализа, която 
показва кои антидискриминационни признаци вече са признати от 
България и кои ще бъдат признати вследствие на ратифицирането на 
ИК. Вижда се, че от всички антидискриминационни критерии, 
споменати в чл. 4, ал. 3 на Истанбулската конвенция, 4 ще бъдат за 
пръв път признати от България – социален пол, полова идентичност, 
здравословно състояние и статут на мигрант или бежанец. 
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4. Критикуващата не прави разлика между изрично декларирани 

(експлицитни) и скрити (имплицитни) цели на Истанбулската 
конвенция. Това не е професионален подход по отношение на 
обвързващ правен документ.  
 

5. Авторът на анализа не изследва нито мотивите на авторите на 
Конвенцията, нито нейните експлицитни или имплицитни цели. Той  
показва последствията от нейното ратифициране по отношение на 
юридическия статус на понятието „полова идентичност“. 

 


