Нашите препоръки са:
• Да се ратифицира на Конвенцията за предотвратяване и премахване на всички форми на насилие
срещу жени, включително домашно насилие (Конвенция №210 на Съвета на Европа);
• Да се ратифицира Протокол 12 към Европейската конвенция за правата на човека и основните
свободи;
• Да се вземат всички необходими мерки за разпространение на разпоредбите на Конвенцията на
ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, нейния
факултативен протокол и общите препоръки на Комитета на ООН за премахване на всички форми
на дискриминация по отношение на жените сред съдиите, прокурорите и адвокатите в страната, за
да могат да се позовават и прилагат Конвенцията в съответните случаи;
• Да се разработят политики за ефективно равенство между половете;
• Да се прилага специфично законодателство относно равенството между мъжете и жените, като
по този начин официално признае особения характер на дискриминацията срещу жените и го
адресира адекватно;

• Да се приеме всеобхватен подход за преодоляване на традиционните стереотипи относно ролите
на жените в семейството и обществото, включително политически, правни и мерки за повишаване
на осведомеността, включващи държавни служители и гражданското общество, както и медиите;
• Да се класифицират всички форми на насилие в рамките на семейството като престъпления (поспециално, изменение на член 161, ал. 1 от Наказателния кодекс);
• Да се класифицира изнасилването в рамките на брака като престъпление;
• Да се класифицира домашното насилие като престъпление;
• Да се измени член 10, ал. 1 от Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН), така че да се премахне
едномесечният срок за подаване на молбите за защита от домашно насилие и да гарантира, че
заповедите са на разположение, без да се поставят неоправдани административни и правни
тежести върху лицата, търсещи защита от домашно насилие;
• Да се гарантира, че разпоредбите в ЗЗДН облекчават тежестта на доказване в полза на жертвата
чрез съответно изменение на Закона;
• Да се даде възможност на полицията да инициира производство по ЗЗДН в случаите, когато са
необходими заповеди за спешна защита;
• Да се уреди в правно отношение статута на центровете за консултиране на неправителствените
организации (НПО), предоставящи услуги за жертви на домашно насилие (правни консултации,
психо-социални консултации, работа с двойки, консултации за търсене на работа и работа с
извършителите), като социални услуги;
• Да се приеме методология за работа на консултантските центрове за насилие, основано на пола,
за да се осигури еднаква защита на жертвите в цялата страна.
• Да се гарантира, че жертвите на домашно насилие и техните деца разполагат с достатъчен брой
кризисни центрове, финансирани от държавата, особено в малките градове, села и отдалечени
места;
• Да се осигури подслон за пострадалите от насилие, основано на пола, без бюрократични
процедури в процеса на кандидатстване и да гарантира, че кризисните центрове не са от жилищен
тип, за да не се превръщат жертви в нуждаещите се хора, които са принудени да станат зависими
от още една институция;

• Да се финансира адекватно и предостави на НПО отговорността за управлението на приютите за
домашно насилие, на горещите линии и на други свързани услуги;
• Да се осигури адекватно и последователно финансиране на неправителствените организации,
работещи срещу насилието, основано на пола;
• Да се поеме ясен финансов ангажимент за постигане на целите на НК, ЗЗДН и СК в случаи на
полово основано насилие;
• Да се гарантира, че случаите на насилие, основано на пола, както наказателно, така и гражданско,
са систематично разследвани, отговорните лица са изправени пред съда и са наказани и че на
жертвите се предоставя подходящо обезщетение;
• Да се осигури задължително обучение за съдии, адвокати и служители на правоприлагащите
органи относно прилагането на НК, ЗЗДН и СК в случаите на насилие, основано на пола,
включително относно определението за домашно насилие и половите стереотипи;
• Да се продължат усилията за увеличаване на координирания общностен отговор между
полицията, прокуратурата, съдилищата, социалните служби, доставчиците на здравни услуги, НПО
и медиите, за да се осигури ефективно прилагане на НК, ЗЗДН и СК, включително чрез приемане на
координиран механизъм в случаите на насилие, основано на пола;
• Българската държава да се стреми усилено да предотврати насилие, основано на пола, и поспециално домашното насилие срещу жени, и да насърчава жертвите да докладват случаите на
властите;
• Да се започне редовно мониторинг на случаите на насилие, основано на пола, както наказателни,
така и граждански, и да анализира причините, поради които те се докладват рядко;
• Да се осигури финансиране на анализи и изследвания, посветени на равнопоставеността на
половете, вкл. и за разпространението, причините и последиците от насилието, основано на пола;
• Да се приеме и/или прилага и периодично преразглежда и анализира националното
законодателство, за да се гарантира неговата ефективност при постигане на равнопоставеност на
половете и за премахване на насилието срещу жените.

• Да се събира и представя официални статистически данни за броя на жалбите, наказателните дела
и присъдите, водени в случаите на дискриминация, основана на пола и на насилие, основано на
пола, разбити по пол и възраст на жертвите и извършителите;
• Да се събира и предоставя официални статистически данни, разбити по полов признак, относно
броя на издадените заповеди за защита по ЗЗДН годишно;
• Да се обучават органите на разследването и на прокуратурата да информират жертвите на трафик
на хора за тяхното право да бъдат законно представени;
• Да се изготви Кодекс за поведение на консултантите на Горещата линия за жертви на трафик на
хора, включително препоръка за информиране на пострадалите за тяхното право да имат адвокат
в наказателното производство;
• Да се създадат в рамките на адвокатските колегии на отделни регистри за адвокати, които желаят
да предоставят безплатна правна помощ на жертви на трафик на хора в наказателното
производство;
• Да се обучават органите по разследване и наказателно преследване да информират жертвите на
трафик на хора правилно, в разговор и на разбираем език, същността и последиците от правото им
да искат обезщетение;
• Да се поставят на видими места в сградите на разследващите служби и в болниците
информационни табла, обясняващи процесуалните права на жертвите;
• Да се създадат телевизионни кампании срещу трафика на хора, като се вземе предвид
значителния брой неграмотни жени сред жертвите;
• Да се измени Закона за обезщетяване, който да включва финансова компенсация за морални
вреди;
• Да се увеличи допустимия бюджет за компенсации, предоставен от държавата, който се натрупва
от активите, които държавата придобива от трафикантите въз основа на окончателни съдебни
решения;
• Да се укрепи капацитета за образованието и обучението на момичетата от малцинствата, като се
вземат предвид различията им като уязвима група;

• Да се приеме и приложи национален механизъм за превенция на ранните бракове чрез стратегии
за повишаване на информираността на общността, насочени към последствията от ранните и
неофициални брачни практики, както и върху правата и задълженията на участващите лица;
• Да се въведат законодателни промени в Закона за убежището и бежанците, които да включват
правила за преследване, свързани с пола;
• Да се изготвят наръчници по въпросите, свързани с пола в бежанското право и практика, и да се
организират обучения, конференции и семинари за съдии, прокурори, адвокати и служители на
държавната агенция за бежанците;
• Да се насърчи социалното приобщаване и овластяването на жените, жертви на насилие, основано
на пола и дискриминация, млади жени, жени от малцинствата, жени от селските райони и женимигрантки въз основа на идентифицирането и признаването на техните специфични нужди и
интереси;
• Да се насърчи културата на приобщаващо и сплотено общество, което надхвърля различията по
отношение на етническа принадлежност, пол, възраст, националност и социален статус;
• Да се премахнат дискриминационните практики въз основа на критерии като етнически произход,
пол, възраст, националност, социален статус и други свързани с неравенството критерии;
• Да се продължат усилията за премахване на стереотипите и широко разпространената
дискриминация срещу жените и момичетата от ромски произход, вкл. и чрез увеличаване на
кампаниите за повишаване на осведомеността, които насърчават толерантността и зачитането на
многообразието;
• Да се осигури точна информация за състоянието на жените в селските райони, които да
подпомагат политиците, както и застъпници за подобряване на статута на жените и за увеличаване
на техния принос към местното развитие;
• Да се създаде и консолидира сътрудничеството между уязвимите жени, техните общности и
обществото като цяло;
• Да се приемат мерки за насърчаване на равния достъп до възможности и услуги във всички
области и на всички равнища чрез подходящи действия за преодоляване на съществуващите
неравенства;

• Да се приемат мерки за съвместяване на професионалния живот (кариерата) със семейния живот
чрез утвърждаващи действия, подкрепящи жените да намерят стабилна работа;
• Да се повиши съотношението на заетостта сред категориите, изложени на риск от социално
изключване;
• Да се създадат регионални и местни съвети за равенство на половете, обезпечени с необходимият
за целта институционален капацитет и финансиране
• Да се осигури адекватно държавно финансиране с цел обезпечаване на устойчивостта на НПО,
които работят по въпросите свързани с неравнопоставеността и насилието над жените
• Да се проведат обучения и публични събития в рамките на Стратегията, които да бъдат основани
на оценка на нуждите
• Да се подобри обществената комуникация и да се стимулират дебати по важните теми за
равенството и равнопоставеността на жените и мъжете в публичното пространство е конкретен
индикатор за постигане на промяна.
• Да се стимулират медиите /електронни, печатни, социални/ да представят успешни модели в
спектъра от социални услуги, особено в случаите на насилие, при преодоляване на стереотипите по
пол в различни сфери на обществения живот и срещу сексизма в българското общество.

