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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ГРАД СОФИЯ 
 
КОПИЕ: 
Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА 
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО 
ГРАД СОФИЯ 
 

 

ПОЗИЦИЯ В ПОДКРЕПА НА РАТИФИКАЦИЯ НА 
ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Подкрепяме категорично и решително волята на Министерски съвет 
на Република България да одобри решение и да внесе Конвенцията на 
Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и 
домашното насилие (т.нар. Истанбулска конвенция) за ратификация в 
Народното събрание на Република България. 

Истанбулската конвенция гарантира защита от насилие, основано на 
пола, сексуален тормоз, сексуално насилие, домашно насилие, принудителни 
бракове, генитално осакатяване на жени, насилствена стерилизация и 
принудителни аборти. 

Ратифицирането на Истанбулската конвенция има стратегическа роля за 
преодоляване на насилието над жени и за постигане на максимална превенция 
и защита на правата на децата, пострадали от насилие, децата, свидетели на 
домашно насилие и други форми на насилие, основано на пола и на 
момичетата, пострадали от насилие, основано на пола. 

Истанбулската конвенция въвежда утвърдена европейската практика от 
интердисциплинарен подход при изработване на политиките и правните 
механизми за тяхното приложение, засилване на междуинституционалното 
сътрудничество. Неоходимо е да се подобри координацията между 
институциите на централната власт, които определят правилата и 
финансиращите механизми; между централната и местните власти; между 
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местните власти и неправителствените организации, предоставящи услуги за 
подкрепа. 

Истанбулската конвенция регламентира изготвяне на адекватна оценка на 
риска от насилие, като основа на предприемане на своевременни и успешни 
действия в борбата с насилието срещу жени и домашното насилие стои. 
Необходимо е България да възприеме примера на добрия европейски опит в 
изработване и успешно прилагане на специализирани програми и методики за 
оценка на риска от насилие, което ще допринесе за подобряване защитата на 
жертвите, предотвратяване на повторни актове на насилие и за по-добра 
превенция. 

Истанбулската конвенция налага осъществяване на превенцията на 
полово обусловеното насилие в България, чрез актуални модели за ранна 
превенция, под форма на образователни и обучителни проекти, успешно 
реализирани спрямо целеви групи от всички нива на образователната система. 
Следва да започне с възпитание и обучение още от ранна детска възраст, за 
промяна на установените джендър стереотипи и обществени нагласи, 
наложили се в съзнанието на хората и в социалните отношения.  

Необходимо е Република България да се присъедини към най-
значимия нов международен правен инстумент в тази област: Конвенция 
на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и 
домашното насилие (Истанбулска конвенция).  

Предистория 

Домашното насилие, особено срещу жени и девойки, остава широко 
разпространено в България, въпреки усилията през последните дванадесет 
години. Близо една трета от жените (28%) са преживели физическо и/или 
сексуално насилие от страна на партньор или лице, което не им е било 
партньор, след като са навършили 15 години,1 а 38% от тях възприемат 
насилието срещу жените като нещо, което се случва доста често. Въпреки че 
разпространението на всички форми на насилие е трудно да бъде установено 
поради недостатъчното отразяване на това насилие от страна на жертвите и 
липсата на точна статистика, проучванията, провеждани от националните НПО 
показват, че една на всеки четири жени в България е била жертва на домашно 
насилие.2 

                                                 
 1 Насилието срещу жените – проучване в ЕС, Резултати на пръв поглед, Агенция на Европейския съюз (ЕС) 

за основните права на човека, 2014 г., този материал може да намерите на 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_en.pdf     

    2 Борбата за равнопоставеност между половете: Споделяне на опита на Литва и България, Център за 

източноевропейски изследвания, 2013 г., този материал може да намерите на 

http://www.hrmi.lt/uploaded/Documents/Strugling%20for%20Gender%20Equality_2013_EN_2.pdf  
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България ратифицира Конвенцията за премахване на всички форми на 
дискриминация по отношение на жените (CEDAW)3 през 1982 г., а 
Факултативния протокол към нея – през 2006 г. От 1992 г. България е също и 
страна по Европейската конвенция за правата на човека (ECHR)4 и попада под 
юрисдикцията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). След 
приемането за пълноправен член на Европейския съюз (ЕС) през 2007 г., 
България е обвързана с достиженията на правото на ЕС (EU acquis). За 
България са приложими международни норми,  препоръки и доклади на Съвета 
на Европа, Организация на обединените нации и Европейския съюз. 

Годишна национална програма за превенция и защита от 
домашното насилие на Република България шза 2017г. 

Годишната национална програма за превенция и защита от 
домашно насилие за 2017г. не е приета от Министерски съвет. 

Целево за финансиране на дейности за превенция на домашното 
насилие през 2017г. е предоставена сумата от 450хил.лв. в бюджета на 
Министерство на правосъедието. 

Съгласно чл. 6, ал. 5 ЗЗДН всяка година до 31 март Министерският 
съвет приема Национална програма за превенция и защита от домашно 
насилие. 

Средствата за финансиране изпълнението на задълженията по 
Националната програма се определят ежегодно със закона за държавния 
бюджет на Република България за съответната година по бюджетите на 
съответните министерства, определени в програмата.  

Ежегодно програмата се разработва от министъра на вътрешните 
работи, съвместно с министъра на правосъдието, министъра на труда и 
социалната политика и министъра на финансите, и се приемат от 
Министерския съвет. Юридическите лица, които работят за защита от домашно 
насилие, също участват в разработването на националните програма за 
превенция и защита от домашно насилие и предоставят информация за 
реализирани и планирани от тях дейности за превенция и защита от домашно 
насилие. 

Всяка годишна Национална програма за превенция и защита от домашно 
насилие следва да съдържа: 

 целите по приоритетни области на превенцията и защитата от 

домашно насилие; 

 дейностите за превенция и защита от домашно насилие;  

                                                 
 3 Приета от Генералната асамблея на ООН на 18 декември 1979 г., влиза в сила на 3 септември 1981 г., 

достъпна на http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx  

 4 Подписана на 4 ноември 1950 г., влиза в сила през 1953 г., може да бъде намерена на 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf  
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 отговорните органи и партньорите за изпълнение на целите на 

програмата; 

 финансовото осигуряване на дейностите, определени в програмата; 

 очакваните резултати от изпълнението на програмата. 

За 2017г. не е обявен конкурс за финансиране на дейности в 
областта на борбата с домашното насилие, защитата и подкрепата на 
пострадалите лица по ЗЗДН. 

Министърът на правосъдието, съгласувано с министъра на вътрешните 
работи и министъра на труда и социалната политика, ежегодно определя 
приоритетни дейности за финансиране, съобразени с приоритетите в 
политиките за съответната година в областта на борбата с домашното насилие, 
защитата и подкрепата на пострадалите лица (чл. 3а ППЗЗДН). 

За Сдружение „Център на НПО в Разград“ 

 През последните 12 години в област Разград са направени редица важни 
стъпки за създаване на модел за партньорство по превенция на домашното 
насилие. Има добра нормативна основа за развитие на подходящи социални 
услуги,5 налице е засилено сътрудничество между институциите,6 направени са 
сериозни инвестиции в социален капитал, увеличен е административния 
капацитет (б.а. обучения, учебни посещения, кръгли маси, форуми, работни 
срещи), улеснени са процедурите на взаимодействие и координация.7 Издаден 
е Наръчник за обучение на специалисти, които работят по проблемите на 
домашното насилие (2013 г.)8 и три доклада за приложение на Закона за 
защита от домашното насилие /ЗЗДН/ (2005 г. – 2015 г.). 

В област Разград се прилага Местен механизъм за сътрудничество 
по Закона за защита от домашното насилие (2011г.), който 
институционализира партньорството за превенция на домашното 
насилие.  

Местният механизъм има няколко предимства: използва се добрата 
нормативна основа за създаване и развитие на подходящи социални услуги; 
съществува засилено сътрудничество между институциите; направени са 
сериозни инвестиции в социален капитал; увеличен  е административният 

                                                 

5 В Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Разград (2016 – 2020 г.) е включена 
специална тема за превенция на домашното насилие. 

6 Подписан е Местен механизъм за приложение на ЗЗДН (2011 г.) и е създаден Областен съвет за 
превенция на домашното насилие в област Разград (2016 г.). 

7 За улеснение на полицейските служители са изготвени два документа през 2015 г.: 1. Списък с 
необходимите документи, които биха улеснили жертва на домашно насилие при завеждане на съдебно 
дело по ЗЗДН; 2. Методика за настаняване в кризисен център. През 2016г. е адаптиран протокол за 
информиране на жертва на домашно насилие, който се предоставя от полицейските служители. 
8 Бояджиева, Н., Милков, Г., Център на НПО в Разград, 2013 г., 75 с, ISBN 978-619-90012-2-6 
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капацитет – издадени са наръчници и доклади, улеснени са процедурите на 
взаимодействие и координация. 

Процесът на сътрудничество се координира от сдружение „Център на 
НПО в Разград”, който е доставчик на социални услуги (от 2003 г.). Центърът на 
неправителствените организации в Разград повече от 12 години осъществява 
програми по превенция на Закона за защита срещу домашното насилие (ЗЗДН), 
<www.ngo-rz.org>.  

През 2016 г. се бележи нов етап в процеса на превенция на домашно 
насилие със създадения Областен съвет за превенция на домашното насилие 
в област Разград – създадена е система за комуникация, проведени са няколко 
обучения за професионалисти, организирани са мобилни приемни по населени 
места в област Разград. В резултат на това нараства броят на хората, които 
намират смелост да потърсят помощ от компетентните институции и да 
намерят решение на проблеми с домашно насилие. 

Областният съвет по превенция на домашното насилие в област Разград 
е учреден на 9 февруари 2016 г. (заповед №ОКД-16-01/23.02.2017г. на 
Областния управител на област Разград). В състава на Съвета са включени 
представители от седемте общини на област Разград (местна власт, съд, 
прокуратура, полиция, НПО, медицински лица, социални служби, 
образователни институции).  

В област Разград има обществена ангажираност, има организации за 
превенция на домашното насилие, институциите работят и се популяризират 
добрите практики. Увеличената активност е резултат от съвместната работа на 
институциите – засилената чувствителност по темата, проведените обучения, 
работни срещи, дискусии.  

Настояваме за незабавна ратификация на Истанбулската конвенция 
и гарантиране живота и сигурността на жертвите на домашно насилие в 
България. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сдружение „Център на НПО в Разград” управлява Консултативен център по проблемите на домашното насилие в Разград, като иновативна социална услуга в общността. 

Прилагат се Възстановителна програма за жертви и Специализирана програма за извършители на домашно насилие (от 2004г.), като важна част от процеса на превенция на 

домашното насилие <www.ngo-rz.org>. Центърът на НПО в Разград разработва и прилага пилотни програми в подкрепа на съдебната реформа. Осъществени са осем проекта за 

гражданско наблюдение на съда и подкрепа на съдебната система в България. Администрира Център за работа с доброволци, част от мрежата на Национален алианс за работа с 

доброволци. Центърът на НПО в Разград създаде Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда в България (2007г.), в която участват над 65 неправителствени 

организации <www.watch.ngo-rz.org>. Сдружение „Център на НПО в Разград” е член на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за реформа в съдебната система 

към Министерски съвет на Република България (2016-2017). 

mailto:office@ngo-rz.org
http://www.ngo-rz.org/
http://www.ngo-rz.org/
http://www.watch.ngo-rz.org/

