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Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

 Приета на проведената на 26-27 ноември 2015г. Международна конференция  

„Институциите, медиите и обществеността заедно срещу насилието върху жени”, 

организирана от Асоциацията за жените адвокати съвместно съвместно със Съвета 

на Софийска Адвокатска Колегия, под патронажа на Националния Омбудсман на 

РБ г-жа Мая Манолова, на Кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова, 

на Съда и Адвокатската колегия на град Милано, Италия, с подкрепата на Висшия 

Адвокатски Съвет, в партньорство с Международната Федерация на жените с 

юридически професии (FIDCJ), Италианската Асоциация на жените-юристи, 

„Международен дамски дипломатически клуб на приятелството“, Сдружение на 

турските и българските жени за приятелство, Фондация "Charity, Chic & Cozy" и 

други организации, работещи в тази област.  

 

 Международната конференция „ИНСТИТУЦИИТЕ, МЕДИИТЕ И  

ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗАЕДНО СРЕЩУ НАСИЛИЕТО ВЪРХУ ЖЕНИ”,  

организирана по повод обявения от ООН Международен  ден за елиминиране 

насилието над жени и в подкрепа на „Конвенцията на Съвета на Европа за 

превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие” /Истанбулска 

конвенция /,  

 Като взе предвид изложените  факти и данни за същността, формите и 

мащабите на насилието върху жени, съществуващите проблеми и затруднения, 

изказванията, проведените дискусии  и  анализи от участниците, в заседанието си 

на 27 ноември 2015г.  констатира наличието на: 

а/ Съществуването и  задълбочаването на явлението „Насилие над жени и 

домашно насилие” във всичките му форми както  на национално равнище в Р 

България, така и като световен социален и  здравен проблем; 

б/ Епидемичeн  мащаб на разрастване на  това негативно явление  въпреки 

нереалното му медийно и статистическо представяне, поради деликатността на 

проблема, липсата на признание от жертвите за съществуването на насилието 

поради страх от репресии, уязвимост, липса на сигурност в правозащитната 

система за осигуряване на ефективна правна помощ и защита на жертвите, 

наказване на насилниците, както и поради други необявявани причини;  

в/ Липса на координация  и на обединяване на усилията на заинтересованите 

и ангажирани с проблема органи, организации и институции, НПО и граждани за 

елиминиране на насилието като явление; 

г/ Недостатъчно ефективна правна уредба за  осигуряване на жертвите на 

насилието реална защита и съдействие, липса на механизми и мерки  за защита и 

превенция срещу насилието върху жени и домашното насилие; 

д/ Липса на достатъчна материална, медицинска, социална и психологическа 

поддръжка на жертвите; 

е/ Наличие на съществуващи проблеми, противоречия и несъвършенства  в 

съдебната практика в случаите на насилие над жени с оглед на факта, че най-често  

насилието се извършва в рамките на семейството и дома без свидетели, което прави 

явлението трудно установимо и често несанкционирано; 
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ж/ Неефикасност на постановения съдебен акт, с който съдът задължава 

извършителя да се въздържа от насилие спрямо конкретната жертва, но не и 

спрямо други лица, за които насилникът се явява ненаказуем, а явлението 

повторяемо; 

з/ Наличие на изключително уязвими социални групи /момичета и 

поставени под запрещение/, които се нуждаят от специални гаранции и защита; 

и/ Липсата на синхронизация на българското законодателство с 

европейските разпоредби в областта на насилието върху жени и домашното 

насилие; 

й/ Недостатъчно реалистично медийно  отразяване на проблема за 

активиране  на общественото мнение към непримиримост спрямо явлението „ 

насилие над жени „ и неговите извършители ,  поради липса на данни за социално-

битовата,полова, образователната, етническата или друга обусловеност на 

насилието , нежелание за публично оповестяване от жертвите,  както и ползване на 

неподходящ език и средства на отразяване. 

 

 Въз основа на изложеното, оценявайки факта, че  насилието върху жени 

представлява нарушение на основните права на живот, сигурност, свобода, 

достойнство, равенство на половете, физическа и психическа неприкосновеност, 

както и че защитата от насилие върху жени и домашното насилие е естествен 

ангажимент на държавата, която има задължението да се намесва в отношения от 

личния и семейния живот и задължение за разследване и разкриване на актовете на 

насилие с осигуряване на ефективна защита на жертвите му, 

 

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Т А   К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я    

П Р И Е   С Л Е Д Н И Т Е   П Р Е П О Р Ъ К И: 

 

1. Република България да подпише и ратифицира Конвенцията на Съвета на 

Европа за превенция и  борба с насилието над жени и домашното насилие 

/Истанбулска конвенция /; 

2. Да бъдат взети мерки на национално равнище за подобряване 

координацията и взаимодействието между институциите, ангажирани в 

превенцията и борбата срещу насилието над жени, с последващите мерки за 

възстановяване и реинтегриране на жертвите, както и с превъзпитанието на 

насилниците; 

3. Да се финализира изграждането и приемането на Национален 

координационен механизъм за междуинституционално взаимодействие, помощ и 

подкрепа на пострадали от домашно насилие; 

4. Да се инициира издаване на тълкувателно решение за уеднаквяване на 

противоречивата съдебна практика по Закона за домашното насилие и свързаните  

с проблема нормативни актове; 

5. Да се създаде и поддържа актуална база данни за установените случаи на 

насилие върху жени и предприетите мерки във връзка с тях; 

6. Към проектозакона за социалните услуги да бъдат включени упоменатите 

в Истанбулската конвенция услуги за жени, преживели насилие; 

7. Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните 

работи да провеждат редовно обучения за повишаване подготовката и 

квалификацията на действащи съдии, прокурори, разследващи полицаи и други 

ангажирани с проблема лица; 
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8. Да се провеждат съвместни мероприятия за превантивна дейност със 

заинтересовани организации и институции в учебните заведения от различна 

степен като семинари, разяснителни беседи, брошури, лекции, изяви в медиите  и 

др. форми за разяснение на насилието, признаците за неговото разпознаване, 

правата на жертвите и институциите, които биха могли да им окажат помощ при 

нужда и начините на защита; 

9. Медиите да отразяват обективно случаите на насилие над жени с цел 

формиране на активно обществено мнение за нетърпимост към тези прояви, както 

и за промяна на съществуващите културни стереотипи за взаимоотношения между 

половете и установяване на равнопоставеност между мъже и жени; 

10. Да бъдат разработени програми  за оказване на психологическа, правна, 

икономическа подкрепа на жертвите на насилие; 

11. Да се засили участието на НПО като субект на политиките в областта на 

насилието върху жени и домашното насилие съвместно с всички заинтересовани и 

ангажирани с проблема органи, институции и лица - МТСП, МВР, Агенция за 

социално подпомагане, Държавна агенция за закрила на детето, съд, прокуратура, 

МЗ, общини; 

12. Да се приеме Закон за равните възможности, гарантиращ равнопоставено 

участие на двата пола в обществения, икономическия и политическия живот; 

13. Да се въведе подходящо обучение  в образователните институции у нас 

за взаимоотношенията в дома и семейството на основата на уважение,  

взаимопомощ и съпричастност;  

14. Да се хармонизира действащото законодателство в съответствие с 

европейските разпоредби в областта на насилието върху жени. 

 

Във връзка с изложеното, и с оглед на обстоятелството, че една от 

основните цели  на Истанбулската конвенция, понастоящем неподписана и 

нератифицирана от Република България,  е да създаде цялостна рамка, политики и 

мерки за защита и помощ на всички жертви на насилието над жени и домашното 

насилие, 

 

П Р Е Д Л А Г А М Е: 

 

 Да бъдат сезирани оправомощените компетентни институции 

за  подписване и ратифициране от Република България на 

Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с 

насилието над жени и домашното насилие /Истанбулската 

конвенция / в сила от 01.08.2014г., представляваща европейската 

рамка за защита на жените от насилие. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ КОНФЕРЕНЦИЯТА: 

/ адв. Елка Пороминска / 

 

 

 

 


